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Ao Ser Supremo, a Deus, ao 
Uno, ao Pai, à Luz, à Energia, a Alá, 

ao Altíssimo, ao Alfa e o Ômega...  
Não sei definir, só sentir...  

                                                               
                         
                                                                                                                                                                

                                  A ti... 
                                               A mim... 

                                  A nós... 
                                              À VIDA! 
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[...] E cada dia que passa me parece mais lógico e mais necessário 
que vamos à literatura – sejamos autores ou leitores – como se vai 
aos encontros mais essenciais da existência, como se vai ao amor e 
às vezes à morte, sabendo que fazem parte indissolúvel de um todo, 
e que um livro começa e termina muito antes e muito depois de sua 
primeira e de sua última página (CORTÁZAR, 2015, p. 307). 
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RESUMO 

 
 
Esta pesquisa parte do pressuposto de que a Literatura é repleta de memórias. 
Nesse sentido, analisamos esse aspecto na literatura do escritor argentino Julio 
Cortázar (1914-1984). As obras estudadas foram: os contos As Babas do Diabo 
(2012), A Autoestrada do Sul (2011) e Manuscrito encontrado num Bolso (2011). 
Também abordamos O Jogo da Amarelinha (2014), Prosa do Observatório (2005) e 
Último Round (2008), além dos textos teórico-críticos do escritor, em especial o mais 
recente, Aulas de Literatura (2015). Essa análise nos levou a perceber os jogos 
combinatórios como marca importante em sua narrativa e, assim, nossa atenção se 
voltou para esses jogos empreendidos pelo escritor. O estudo desse aspecto nos 
levou ao encontro de uma arte antiga, a Arte da Memória. Nesse contexto, 
adentramos caminhos diversos como a antiga Ars Combinatória, os conhecimentos 
da Cabala, do Tarô, da Alquimia e o projeto empreendido por Giulio Camillo no 
século XVI: o Teatro da Memória. Comparamos esse projeto à literatura de Julio 
Cortázar, encarada aqui como um Teatro da Memória contemporâneo. O aspecto 
heterogêneo da obra cortazariana nos levou a caminhos também heterogêneos, 
trazendo a fotografia e o cinema para nosso trabalho. Escolhemos o cinema para 
encerrar o estudo, pois essa arte traz em si todos os assuntos que, de alguma 
forma, comentamos no decorrer dos capítulos. Além de ser uma Arte da Memória, 
também foi antecipado pela arte combinatória dos séculos passados. A montagem 
cinematográfica nos remete a essa antiga arte combinatória assim como a noção de 
perspectiva nos indica que as artes plásticas anteciparam o cinema. Nesse sentido, 
analisamos a transposição de alguns contos de Julio Cortázar para o cinema, 
buscando perceber a perspectiva abordada por cada diretor e a forma como cada 
autor tratou esse aspecto combinatório da obra literária de Cortázar no cinema. Os 
filmes trabalhados foram: Jogo Subterrâneo (2005) de Roberto Gervitz, Weekend à 
Francesa (1967) de Jean-Luc Godard e Blow-Up – Depois daquele beijo (1966) de 
Michelangelo Antonioni. Após essa caminhada, que não ocorreu linearmente, sendo 
necessários alguns rompimentos, retomadas, desvios e bifurcações, acreditamos ter 
demonstrado como a Literatura se constrói enquanto uma Arte da Memória 
contemporânea na obra de Julio Cortázar, uma grande combinatória de sentidos. 
Para refletir sobre tantas questões heterogêneas nos baseamos em teóricos que 
tratam da memória como Frances Yates (2007) e Aleida Assmann (2011). Antoine 
Compagnon (1996) e Tiphaine Samoyault (2008) nos ajudaram a pensar na 
intertextualidade enquanto memória da literatura. E sobre a arte do cinema Robert 
Stam (1981; 2008), Susan Sontag (1987, 2009) e Milton José de Almeida (1999; 
2005) foram essenciais, entre outros teóricos importantes. Ao final dessa jornada 
ficou claro que a obra de Julio Cortázar é um gatilho para a memória e a criação. O 



 

 

 

 

autor não nos dá nada pronto e por meio de seus jogos combinatórios percebemos o 
quanto sua literatura é plurissignificativa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Julio Cortázar. Arte da Memória. Jogos Combinatórios. 
Cinema. 
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RESUMEN 
 

Esta investigación parte del supuesto de que la Literatura está repleta de memorias. 
En ese sentido, analizamos ese aspecto en la literatura del escritor argentino Julio 
Cortázar (1914-1984). Las obras estudiadas fueron: los cuentos Las Babas del 
Diablo (2012), La Autopista del Sur (2011) y Manuscrito encontrado en un Bolsillo 
(2011). También abordamos el Juego de la Amarilla (2014), Prosa del Observatorio 
(2005) y Ultimo Round (2008), además de los textos teóricos y críticos del escritor, 
en especial el más reciente, Clases de Literatura (2015). Este análisis nos llevó a 
percibir los juegos combinatorios como marca importante en su narrativa y así, 
nuestra atención se volvió a esos juegos emprendidos por el escritor. El estudio de 
este aspecto nos llevó al encuentro de una arte antiguo, el Arte de la Memoria. En 
ese contexto, adentramos caminos diversos como la antigua Ars Combinatoria, los 
conocimientos de la Cabala, del Tarot, de la Alquimia y el proyecto emprendido por 
Giulio Camillo en el siglo XVI: el Teatro de la Memoria. Comparamos ese proyecto a 
la literatura de Julio Cortázar, visto aquí como un Teatro de la Memoria 
contemporánea. El aspecto heterogéneo de la obra cortazariana nos llevó a caminos 
también heterogéneos, trayendo la fotografía y el cine para nuestro trabajo. Hemos 
escogido el cine para cerrar el estudio, pues ese trae en sí todos los asuntos que, de 
alguna forma, comentamos en el transcurso de los capítulos. Además de ser una 
Arte de la Memoria, también fue anticipado por el arte combinatorio de los siglos 
pasados. El montaje cinematográfico nos remite a esa antigua arte combinatoria así 
como la noción de perspectiva nos indica que las artes plásticas anticipar el cine. En 
ese sentido, analizamos la transposición de algunos cuentos de Julio Cortázar hacia 
el cine, buscando percibir la perspectiva abordada y la forma como cada autor trató 
ese aspecto combinatorio de la obra literaria de Cortázar en el cine. Las películas 
trabajadas fueron: Juego Subterráneo (2005) de Roberto Gervitz, Weekend a la 
Francesa (1967) de Jean-Luc Godard y Blow-Up - Después de aquel beso (1966) de 
Michelangelo Antonioni. Después de esa caminata, que no ocurrió linealmente, 
siendo necesarios algunos rompimientos, retomadas, desvíos y bifurcaciones, 
creemos haber establecido cómo la Literatura se construye como una Arte de la 
Memoria contemporánea en la obra de Julio Cortázar, una gran combinatoria de 
sentidos. Para reflexionar sobre tantas cuestiones heterogéneas nos basamos en 
teóricos que tratan de la memoria como Frances Yates (2007) y Aleida Assmann 
(2011). Antoine Compagnon (1996) y Tiphaine Samoyault (2008) nos ayudaron a 
pensar en la intertextualidad como memoria de la literatura. Y sobre el arte del cine 
Robert Stam (1981, 2008), Susan Sontag (1987, 2009) y Milton José de Almeida 
(1999; 2005) fueron esenciales, entre otros teóricos. Al final de esa caminata quedó 
claro que la obra de Julio Cortázar es un gatillo para la memoria y la creación. El 



 

 

 

 

autor no nos da nada listo y por medio de sus juegos combinatorios percibimos 
cuánto su literatura es muy significativa. 
 
PALABRAS CLAVE: Julio Cortázar. Arte de la Memoria. Juegos Combinatorios. 
Cine.  
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ABSTRACT 
 

 
This research is based on the assumption that literature is full of memories. In this 
sense, we analyze this aspect in the literature of the Argentine writer Julio Cortázar 
(1914-1984). The works studied were the tales As Babas do Diabo (2012), A 
Autoestrada do Sul (2011) and Manuscrito encontrado num Bolso (2011). We also 
approached O Jogo da Amarelinha (2014), Prosa do Observatório (2005) and Último 
Round (2008), in addition to the theoretical-critical texts of the writer, especially the 
most recent, Aulas de Literatura (2015). This analysis led us to see combinatorial 
games as an important mark in his narrative and thus, our attention turned to these 
games undertaken by the writer. The study of this aspect led us to encounter an 
ancient art, the Art of Memory. In this context, we went into different paths such as 
the ancient Combinatorial Art, the knowledge of Kabbalah, Tarot, Alchemy and the 
project undertaken by Giulio Camillo in the sixteenth century: the Theater of Memory. 
We compare this project to the literature of Julio Cortázar, here regarded as a 
Contemporary Memory Theater. The heterogeneous aspect of cortazarian work has 
led us to heterogeneous paths, bringing photography and cinema to our work. We 
chose the cinema to close the study, because this art brings in itself all the subjects 
that, somehow, we commented in the course of the chapters. In addition to being an 
Art of Memory, it was also anticipated by the combinatorial art of past centuries. The 
cinematographic montage refers us to this old combinatory art, just as the notion of 
perspective indicates that the visual arts anticipated cinema. In this sense, we 
analyze the transposition of some short stories by Julio Cortázar into the cinema, 
seeking to understand the perspective addressed by each director and how each 
author treated this combinatory aspect of Cortázar's literary work in the cinema. The 
films worked were: Jogo Subterrâneo by Roberto Gervitz (2005), Weekend à 
Francesa by Jean-Luc Godard (1967) and Blow-Up – Depois daquele beijo (1966) by 
Michelangelo Antonioni. After this walk, which did not occur linearly, and some 
ruptures, resumed, deviations and bifurcations were necessary, we believe we have 
demonstrated how Literature is constructed as an Art of Contemporary Memory in the 
work of Julio Cortázar, a great combinatorial of meanings. To reflect on so many 
heterogeneous issues we rely on memory theorists such as Frances Yates (2007) 
and Aleida Assmann (2011). Antoine Compagnon (1996) and Tiphaine Samoyault 
(2008) have helped us to think of intertextuality as a memory of literature. And on the 
art of cinema Robert Stam (1981; 2008), Susan Sontag (1987, 2009) and Milton José 
de Almeida (1999, 2005) were essential, among other important theorists. At the end 
of this journey it became clear that the work of Julio Cortázar is a trigger for memory 



 

 

 

 

and creation. The author does not give us anything ready and through his 
combinatory games we realize how much his literature is significant. 
 
KEY WORDS: Julio Cortázar. Art of Memory. Combination Games. Cinema. 
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INTRODUÇÃO 

 

Julio Cortázar é um escritor muito conhecido e de muitas facetas, assim como 

suas obras. É um dos principais escritores do chamado ―boom‖ latino-americano. 

Autor de uma vasta bibliografia e objeto de pesquisa de inúmeros trabalhos sobre 

suas obras. Ainda assim, nos oferece muitos caminhos a percorrer. Julio Cortázar é 

muito analisado a partir do aspecto híbrido da sua escrita. Há muitas análises no 

âmbito dos estudos comparados, aproximando sua escrita ao cinema, fotografia, 

música, teatro, entre outros campos. Sem mencionar os estudos voltados para suas 

obras críticas. O que parece é que quanto mais buscamos mais encontramos no baú 

de Cortázar. Suas obras já foram analisadas pela perspectiva biográfica, filosófica, 

psicanalítica, historiográfica e claro, literária.  

Em consulta ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES encontramos 

muitos trabalhos sobre Julio Cortázar e suas obras em diferentes instituições, 

destacamos algumas aqui para ilustrar a diversidade de pesquisas sobre o autor. 

Entre as dissertações, destacamos: ―Mirar e narrar: as formas do olhar nos contos 

de Julio Cortázar‖ de autoria de Elza Duarte de Melo, defendida em 2011 na UFG; 

―Contos de Cortázar: aspectos do fantástico‖, de Katia Mabilia Bolson, defendida em 

2011 na UCS; ―Julio Cortázar e Carlos Castaneda: uma poética da busca‖, de Diego 

Eduardo Dill, defendida em 2012 na UPF; ―Fantomas contra los vampiros 

multinacionales: o diálogo entre arte e política na narrativa de Julio Cortázar‖, de 

Suzane Pacheco Martins Pereira, defendida em 2012 na UERJ; ―Uma possível 

leitura de Julio Cortázar‖, de Acacio Scos, defendida em 2012 na UFPR; ―O 

fantástico em Julio Cortázar: um percurso por mitos e arquétipos literários‖, de 

Andrea Carina Pilipposian, defendida em 2012 na UFJF; ―Jogo de Espelhos: 

realidade fantástica e revolução em Cortázar‖, de Alana Rubia Stein Rocha, 

defendida em 2012 na UFES e ―O leitor enquanto matéria narrativa em Museo de la 

novela de la eterna, de Macedônio Fernández, e em Rayuela, de Julio Cortázar‖, de 

autoria de Augusto Nemitz Quenard, defendida em 2012 na UFRGS. 
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 No âmbito do Programa de Pós-Graduação da Unioeste, temos uma 

dissertação defendida no ano de 2013, de Julie Fank, intitulada ―A Cortázar, a 

palavra‖. Tal dissertação realizou uma leitura crítico-interpretativa de Papéis 

Inesperados e Último Round, para verificar como se potencializou em tais obras a 

figura do crítico, do escritor e do intelectual latino-americano contemporâneo, na 

figura de Cortázar. 

 Em relação às teses, destacamos: ―Desastrada maquinaria do desejo: a 

Prosa do observatório de Julio Cortázar‖, de autoria de Mônica Genelhu Fagundes, 

defendida na UFRJ em 2008. Tal tese pretendeu mostrar o trabalho da imagem na 

obra Prosa do Observatório e foi importante para o direcionamento de alguns 

referenciais teóricos para o trabalho atual. 

 Sabemos que Cortázar também é muito estudado em outros países, e na 

Pontificia Universidad Catolica Del Perú, destacamos a tese de Natalia Ríos Subiría, 

intitulada ―Los idilios del cronopio: la reestructuración de la poesía pastoril en los 

sonetos de Julio Cortázar‖, defendida em 2013. Esta tese tratou de examinar a 

reestruturação de tópicos pastoris nos poemas de Cortázar. E para finalizar, 

destacamos a tese de Marcílio Machado Pereira, intitulada ―Caminhos 

contemporâneos – Cortázar e outros destruidores de bússolas‖, defendida na UERJ 

em 2010. Essa tese procurou demonstrar como Julio Cortázar, na literatura, e David 

Lynch, no cinema, tratam da realidade em suas obras. 

Há outros trabalhos existentes e não citados aqui já que Cortázar é 

amplamente estudado, trouxemos alguns apenas para ilustrar a diversidade de 

caminhos de pesquisa. Tal levantamento é relevante para o conhecimento do que já 

foi analisado e para evitar a repetição de temas. Aproveitamos aqui para justificar a 

escolha do tema para o atual trabalho. 

 A escolha por trabalhar com as obras de Julio Cortázar se deu por minha 

admiração pelo escritor. Conhecia alguns contos seus, com os quais tive contato 

durante o Mestrado (2012). Foi naquele tempo que a semente foi plantada. A 

vontade de me aprofundar em suas obras ficou um tempo adormecida. Quando 

voltei para a Universidade para cursar o Doutorado, me vi tendo que escolher um 
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tema de pesquisa. Fiquei entre dois caminhos: ou permanecer na linha teórica que já 

estava desde a graduação ou mudar completamente. O primeiro caminho me traria 

maior segurança devido à familiaridade com o assunto e os anos dedicados ao tema 

(como TCC e dissertação de Mestrado). O segundo caminho se mostrava mais 

desafiador e inseguro, pois significaria começar do zero uma pesquisa sobre um 

autor do qual tinha admiração, mas pouco conhecimento de suas obras, porém 

muita vontade de entrar em seu ―jogo‖. Acredito que optei pelo caminho mais difícil, 

mais granuloso, mas o qual me trouxe mais maturidade enquanto pesquisadora.  

Falar sobre Cortázar não é fácil, ainda mais quando já há milhares de escritos 

sobre suas obras. É uma busca constante por novos acessos, novos olhares. Isso é 

o que buscamos nesta tese, dar um novo olhar, analisar sob outro enfoque suas 

obras, pois acreditamos que ainda há muito que retirar do baú de Cortázar.  

As obras de Julio Cortázar estão repletas de memória intertextual que 

possibilita um diálogo constante que pede um leitor participativo e com boa memória 

para desvendar os vários significados possíveis de suas narrativas. 

Partindo do pressuposto de que a literatura é repleta de memória, analisamos 

esse aspecto nas obras de Cortázar. Como citamos a memória, voltamos às origens 

desses estudos, a Arte da Memória, para conhecermos suas técnicas e seus 

objetivos. Ao adentrar nesses estudos tratamos mais detalhadamente de uma figura 

misteriosa do século XVI, Giulio Camillo, criador do projeto do Teatro da Memória 

aproximando-o de Julio Cortázar.  

 Atualmente, é claro, sabemos que não há mais necessidade do uso de 

técnicas para ativar a memória e nem se preocupar em imaginar espaços para 

―guardar‖ todo o conhecimento do mundo, assim como faziam os praticantes da 

mnemotécnica clássica. Atualmente, a memória é ―guardada‖ em mídias e protegida 

por portadores materiais como monumentos, memoriais, museus e arquivos.  

Na contemporaneidade, a arquitetura da memória que era utilizada na antiga 

Arte da Memória foi substituída pelo computador, pela fotografia, pelo cinema e pelo 

espaço textual da literatura. A memória do texto é formada pela intertextualidade de 
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suas referências. Da mesma forma, a literatura de Cortázar não tem pretensão de 

armazenar conhecimento, mas a própria literatura possui memória e cria memórias.  

O livro passou a ser o lugar onde encontramos dentre suas páginas imagens 

que ativam nossa memória e ao mesmo tempo levam a outros caminhos. A literatura 

de Cortázar joga com nossa memória, pois sua escrita possui rastros de outros 

textos. O leitor de Cortázar deve ser alguém com boa memória para conseguir dar 

sentido ao seu jogo. O autor brinca com a tradição literária, rompe com cânones, 

parodia textos ―sagrados‖, subvertendo assim, o código e nossas crenças. Cortázar 

desorganiza a realidade existente, tira nossas certezas. Desorganiza para criar 

novas possibilidades. Suas obras estão repletas de colagens, citações, transplantes. 

É uma obra rizomática que leva a diversos caminhos. Obra aberta que parte de uma 

memória cultural, mas passível de novos reajustes, novas articulações e que está 

em processo constante de recriação.  

Neste trabalho, além de refletirmos sobre a questão da memória cultural, 

pretendemos aproximar Julio Cortázar e Giulio Camillo, enxergando-os como 

inovadores, que possuem obras que são espaços de memória, obras abertas que 

permitem acréscimos e ressignificações constantes. Obras interativas que 

necessitam da participação do leitor/espectador para dar sentido ao que vê e para 

realizar suas referências intertextuais possíveis.  

Portanto, no primeiro capítulo, apresentamos um breve histórico da Arte da 

Memória, suas origens, ideias e principais nomes apoiados em Frances A. Yates, em 

seu livro A Arte da Memória (2007). Também pretendemos discutir as 

transformações pelas quais essa arte passou até os dias atuais. Num momento em 

que não necessitamos mais de ―construções‖ da memória, nem de técnicas para 

memorização, já que temos tudo ao alcance dos dedos, quais são os mecanismos 

que guardam, organizam e constroem a memória de uma nação? Além disso, 

também abordamos algumas mídias de memória atuais como a fotografia e, com 

maior ênfase, o livro, e discutimos os conceitos em torno do tema da memória 

cultural baseados em Aleida Assmann (2011), Jan Assmann (2013), Maurice 

Halbwachs (1990), Jeanne Marie Gagnebin (1997), Mary Carruthers (2011), entre 



XX 

 

 

 

outros. As reflexões teóricas dialogaram, nesse capítulo, com o conto As Babas do 

Diabo (2012) e o livro Prosa do Observatório (2005) de Julio Cortázar.   

No capítulo 2, partimos da obra Aulas de Literatura (2015) de Julio Cortázar. 

Esse livro é a transcrição das aulas ministradas pelo escritor em Berkeley no ano de 

1980. A partir dessa obra refletimos sobre as diversas ―aberturas‖ em seus textos, 

que provocam a criatividade de seus leitores. Para demonstrar, citamos várias obras 

do autor, com ênfase no livro O Jogo da Amarelinha (2014). A partir deste, 

ilustramos os efeitos de alguns elementos intertextuais como a paródia, a citação e a 

colagem. Nesse mesmo capítulo, abordamos a obra de Cortázar enquanto uma 

narrativa antiilusionista capaz de instigar a memória e a imaginação. As reflexões 

teóricas do próprio autor enquanto crítico foi de suma importância nessa análise 

assim como a contribuição de teóricos como Tiphaine Samoyault (2008), Gérard 

Genette (2006), Antoine Compagnon (1996), entre outros. 

No terceiro capítulo, apresentamos mais detalhadamente o Teatro da 

Memória de Giulio Camillo que transformou a arte da memória clássica. O Teatro foi 

um projeto de uma grande enciclopédia do saber. Um lugar em que estaria 

depositada toda memória do conhecimento universal, os tesouros da filosofia, da 

literatura, da ciência, das religiões, das artes etc. Foi uma tentativa de organizar e 

articular todo o saber universal para ajudar a memória dos praticantes da 

mnemotécnica e propiciar o domínio sobre todo o conhecimento, ―sendo o Teatro, ao 

mesmo tempo, um sistema aberto aos movimentos e acréscimos do pensamento e 

do conhecimento‖ (ALMEIDA, 2005, p. 14).  

  O Teatro, além de se basear na Arte da Memória construiu seu sistema 

mnemônico sobre bases astrológicas e cabalísticas. No decorrer do século XVI, se 

estabeleceu um contato entre a arte da memória antiga e outra tradição, a da lógica 

combinatória. Na composição do Teatro há referências a pinturas, a textos do âmbito 

da filosofia, da religião, da literatura, que podem ser combinadas, assim como na 

escrita de Cortázar. Assim, refletimos sobre a constituição do Teatro da Memória de 

Giulio Camillo em comparação a literatura de Cortázar. As pesquisas empreendidas 

por Milton José de Almeida (1999; 2005), Frances Yates (2007), Paolo Rossi (2004), 
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além de outros teóricos foram essenciais na compreensão desse projeto. Ainda 

nesse sentido, aproveitando que os capítulos anteriores demonstraram o aspecto 

híbrido-combinatório que perpassa suas obras, no último capítulo achamos 

conveniente tratar especificamente da relação de sua literatura com o cinema.  

No capítulo 4, então, abordamos o cinema, que é uma mídia por excelência 

da memória, da arte combinatória. Além disso, é um local de imagens, assim como a 

literatura e a fotografia. O cinema é uma arte que abarca todas as outras artes. Ele é 

importante para a construção da memória de uma nação assim como a atualização 

e a transmissão dessa memória. As adaptações cinematográficas se baseiam em 

uma memória já existente e criam novas histórias. Sendo assim, refletimos sobre a 

transposição de três contos de Cortázar para o cinema e suas novas significações a 

partir do estilo de cada diretor, nessa mídia. Filmes como Jogo Subterrâneo (2005) 

de Roberto Gervitz, Weekend à Francesa (1967) de Jean-Luc Godard e Blow-Up – 

Depois daquele beijo (1966) de Michelangelo Antonioni, foram objeto de análise, 

amparados em referenciais teóricos como Robert Stam (1981; 2008), Susan Sontag 

(1987; 2004), entre outros. 

Em suma, neste trabalho, a literatura de Cortázar será analisada como um 

lugar de memória, como um jogo combinatório que pode ser traduzido enquanto 

uma Arte da Memória contemporânea. Pois, afinal, é um lugar (loci) de criação e 

expressão de imagens (imagines) interiores, organizadas com o objetivo de causar 

sensações, reflexões no leitor, buscando mostrar como a literatura se constrói como 

Arte da Memória e rede narrativa. 
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1 A LITERATURA COMO ARTE DA MEMÓRIA 

 

Tua memória e teus sentimentos serão apenas o alimento do teu 
impulso criador. Quanto ao mundo, quando saíres, em que se haverá 

convertido? Em todo caso, nada a ver com as aparências atuais. 
 

Rimbaud 
 

Podemos afirmar que a literatura é feita de memórias assim como também 

transmite e cria memórias. O livro é um lugar de memória que possui uma memória 

cultural. Nesse sentido, a literatura de Julio Cortázar é repleta de memórias. 

Encontramos em seus textos fragmentos de sua biografia, de suas vivências, de 

suas leituras, da história de seu país, da história do mundo. Cortázar traz todas as 

suas memórias individuais impregnadas pela memória coletiva e que, somadas a 

seu percurso de vida podemos falar que sua escrita está repleta de memória 

cultural. Mas Cortázar não é um escritor nostálgico do passado, que pretende 

resgatar uma dita tradição, ao contrário, ele quer reorganizar essa tradição, ou 

desorganizar, melhor dizendo, e buscar uma reflexão em torno de todas as nossas 

memórias. Por meio de seus jogos com a escrita Cortázar também busca uma nova 

ordem para as coisas. Uma nova possibilidade de olhar e por que não recontar 

recriar e ressignificar a literatura para repensarmos a própria história?  

Os estudos que tratam da memória são transdisciplinares e de difícil 

conceituação. Têm uma origem bem distante no tempo e já se transformaram muito 

ao longo da história. A arte da Memória se adaptou aos novos contextos. Hoje não 

temos mais necessidade de decorar conteúdos como era praticado pelos estudiosos 

da arte mnemônica. No entanto, a sua essência, a associação entre lugares e 

imagens, permaneceu e inspirou alguns empreendimentos atuais, assim como nos 

campos da matemática, informática, arquitetura, entre outras áreas.  

Segundo Acir Dias da Silva, um dos elementos centrais da invenção da 

mnemotécnica é a ―união de imagem e palavra: trata-se de um processo possível 

apenas quando se submete a palavra a um processo de reiteração, pelo qual ela 

adquire uma qualidade espacial‖ (2013, p. 33). Assim como para Seligmann-Silva, a 
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arte da memória contemporânea deve à tradição da antiga arte da memória retórica 

―uma concepção tanto espacial da memória quanto a concepção de um 

entrelaçamento necessário entre o trabalho das palavras e o das imagens‖ (2006, p. 

1). Nessa arte, as palavras ―transformam-se em imagens assim como as imagens 

são utilizadas no lugar de palavras – transformando-se, por exemplo, em livros e só 

funcionando enquanto superfície a ser lida‖ (2006, p. 2).  

Os estudos que envolvem o tema da memória podem se ramificar por 

diversos campos de pesquisa. Há estudos que percorrem o caminho da memória 

pela perspectiva histórica, psicológica, assim como o estudo sobre a memória.   

Aleida Assman (2011) trata dessa diversidade de abordagens em seu livro 

Espaços da recordação e afirma  que o tema da memória é um fenômeno 

transdisciplinar. Sendo assim, nenhuma disciplina pode se atrever a monopolizar o 

assunto. Pensando nisso, a autora pretendeu abordar o assunto por diferentes 

pontos de vista para possibilitar ao leitor um panorama sobre tais estudos, assim 

como fornecer material para pesquisas futuras. Ela aborda em seu estudo a 

memória pela via das tradições, perspectivas, mídias e discursos. Quando menciona 

as tradições, ela se refere aos estudos da memória relacionados à arte antiga 

(mnemotécnica) e ao discurso de identidade. Já pelo viés das perspectivas, a autora 

se refere às memórias (cultural, coletiva e individual), e às mídias (textos, imagens, 

lugares), bem como pelos discursos em que a memória se dá, seja na literatura, 

história, arte, psicologia, etc.  

Ao longo desse trabalho, perpassamos de alguma forma, todos os vieses 

citados pela autora: retomamos a arte antiga mnemotécnica; abordamos algumas 

mídias para mostrar o jogo combinatório de Cortázar a partir da memória e como 

tudo isso se apresenta no seu local de criação que é a literatura.  

A escrita de Julio Cortázar é um espaço onde é possível encontrar memórias 

de pintura, cinema, fotografia, cânones, mas não é um lugar de armazenamento de 

conhecimento, mas de criação. Cortázar usa esse suporte para questionar o próprio 

suporte e como lugar de invenção e criação de novos sentidos à memória 

convencionada. A memória cultural oferece material para a invenção e criação do 
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artista. Então afirmamos que a memória cultural é a matéria prima para a criatividade 

e ponto de partida para criação literária e artística em geral.  

A literatura, o cinema, a pintura e a fotografia são ―máquinas‖ de perpetuação, 

transmissão e criação de memória. A fotografia, ao mesmo tempo em que preserva 

uma memória também pode expandi-la, deixando espaço para a imaginação. Com 

esse mesmo ponto de vista, Cortázar também enxerga o conto. A fotografia 

naturalmente é vista como uma forma de registro de um tempo, uma forma de 

guardar memórias. Fotografia e memória se confundem. Sabemos de sua inegável 

capacidade de evocar recordações e de tornar presente o ausente. Em síntese, 

literatura e fotografia são suportes de memória e criação.  

A seguir, analisaremos as obras As Babas do Diabo (2012) e Prosa do 

Observatório (2005) de Julio Cortázar, como um espaço de memória, dialogando 

com a Arte da Memória clássica e com a fotografia.  

 

1.1 AS BABAS DO DIABO 

 

 Julio Cortázar afirma que definir o gênero conto não é trabalho fácil, mas que 

ele possui algumas características gerais. Em relação às temáticas, não existem 

temáticas específicas dos contos, mas se for considerar pela perspectiva da 

estrutura, Cortázar acredita se aproximar mais de uma possível definição do gênero. 

A ―estrutura‖ mencionada por Cortázar não é a mesma entendida pelos 

estruturalistas.  

 

Falo de estrutura como poderíamos falar da estrutura desta mesa ou 
desta xícara; é uma palavra que me parece mais rica e mais ampla 
que a palavra ―forma‖, porque estrutura tem algo mais de intencional: 
a forma pode ser dada pela natureza e uma estrutura supõe uma 
inteligência e uma vontade que organizam algo para articulá-lo e dar-
lhe uma estrutura (CORTÁZAR, 2015, p. 28). 

 

 O conto, para Cortázar, é o exato contrário do romance, que ele definiu como 

―obra aberta‖. O conto é uma ordem fechada, algo que se encerra sobre si mesmo 
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de maneira fatal. Cortázar compara o conto com uma esfera, essa forma geométrica 

que é totalmente fechada em si mesma. Enquanto o romance se assemelha a um 

poliedro, o conto perfeito se assemelha a uma esfera. 

 

Figura1: Anotação de Cortázar sobre O jogo da amarelinha 

 

Fonte: Álbum Biográfico de Julio Cortázar (2014) 

 

 Cortázar faz uma relação entre a fotografia e o conto. Para ele, o grande 

fotógrafo é aquele que faz fotografias das quais nunca esqueceremos como as de 

Cartier-Bresson, pois o enquadramento tem algo de fatal. Segundo ele: 

 

Esse homem (o fotógrafo) tirou essa fotografia deixando dentro dos 
quatro lados da foto um conteúdo perfeitamente equilibrado, 
perfeitamente arquitetado, perfeitamente suficiente, que basta a si 
mesmo e que, além disso – e isso é a maravilha do conto e da 
fotografia -, projeta uma espécie de aura fora de si mesmo e deixa a 
inquietude de imaginar o que havia além, à esquerda ou à direta 
(CORTÁZAR, 2015, p. 30). 

 

 Uma fotografia em que percebemos a sombra de um pé ou mão sugere que 

existe mais alguém que não está na fotografia. Esses ―indícios‖ apelam para a 

imaginação de quem vê a foto, e causa indagações sobre o que mais poderia haver 

ali. Há um movimento para ―fora‖ da foto. 

O conto, para Cortázar, funciona com os mesmos mecanismos. Ao mesmo 

tempo em que é uma esfera, uma ordem fechada, ―lança indicações que nossa 
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imaginação de espectadores ou de leitores pode recolher e transformar num 

enriquecimento da foto‖ (CORTÁZAR, 2015, p. 30), ou do conto.  

O escritor afirma ainda, que mesmo que o conto tenha essa obrigação interna 

de não ficar aberto, ao mesmo tempo possui uma vibração que projeta coisas para 

fora dele. Cortázar chama esse elemento de fotográfico e este é o responsável pelo 

sucesso de um conto memorável. Cita também, a tensão e a intensidade como 

elementos que caracterizam o trabalho do bom contista e que torna alguns contos 

inesquecíveis.  

O que é mais importante em um conto para Cortázar, não é tanto suas 

caraterísticas exteriores, mas sim sua dinâmica interna. O fato de que não é só um 

conto em si, mas que nele existe uma espécie de potencialidade, de uma projeção 

―que faz que um grande conto [...] não se baseie apenas na memória, mas que 

desperte uma série de conotações, de aberturas mentais e psíquicas‖ (CORTÁZAR, 

2015, p. 30).  

Partiremos dessa ideia de Cortázar sobre a potencialidade do conto e sua 

capacidade de dizer mais do que parece, de romper as limitações físicas. Essas 

―projeções‖ mencionadas pelo autor são as diversas associações que a memória 

pode fazer, tanto num movimento de volta ao passado, numa relação com o 

presente e num movimento de imaginação que se volta para o futuro. O escritor tem 

sua matéria-prima na relação das várias dimensões de sua memória com a 

imaginação. A criação se baseia na ―biblioteca mental‖ do escritor. Assim como para 

o leitor, as projeções se darão conforme as possibilidades associativas que sua 

―bagagem cultural‖ permitir. Por meio desse trabalho da memória que é ativado no 

processo de escrita e de leitura do texto literário, que é possível fazer com que as 

―paredes‖ do conto se rompem e seus sentidos se ampliem. Assim como numa 

fotografia. 

Em seus primórdios, a fotografia tinha a mesma importância que uma prova 

documental, depois passou a ser vista como algo que dependia de uma 

interpretação subjetiva. Hoje ela pode ser entendida como algo contraditório que 
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aproxima e ao mesmo tempo afasta da realidade. Ao mesmo tempo em que é 

presença é ausência: 

 Aquilo que se vê na imagem existe (desse exato modo) tão só na 
imagem. De todos os meios através dos quais a arte adquire 
presença, a fotografia é o que contém essa heterogeneidade, essa 
convivência de polos opostos. A fotografia sempre, e ao mesmo 
tempo, é arte e não é arte. O dispositivo fotográfico permite algo 
contraditório ou em tensão: aproximar-se e afastar-se da realidade. É 
um espelho que reflete algo que não existe fora do espelho, algo 
assim com um espelho autorreferencial, autorreflexivo. É mimético. 
Mas o é falsamente, ou mentirosamente. Porque toda fotografia é 
também, antes de tudo, uma operação de montagem – corte, 
dissecação, reorganização para decompor a realidade - e por isso a 
produção de uma heterogeneidade que só pode ser entendida como 
estética e não mimética (BRIZUELA, 2014, p. 18-19). 

 

Segundo Brizuela, quando a literatura toca a fotografia ela abre-se para o 

mundo de várias maneiras e pode ocorrer por duas formas - ―os livros com 

fotografias e os livros onde a fotografia, apesar de não estar presente, é percebida 

através de alterações na sintaxe‖ (2014, p. 31). Vemos essas duas formas de 

utilização da fotografia na literatura de Cortázar: no conto As Babas do Diabo (2012), 

em sua sintaxe, e na Prosa do Observatório (2005) encontramos as fotografias 

inseridas no livro.  

O conto As Babas do Diabo (2012) possui a fotografia tanto como tema 

quanto como estruturação. Estruturação aqui no sentido dado por Cortázar. E 

podemos relacionar com a fotografia. O fotógrafo sai pelas ruas em busca de algo 

para fotografar. O contista, no momento da criação de uma narrativa também vaga 

em busca de um tema. 

A utilização da fotografia na literatura está para questionar os limites entre 

realidade e imaginação. Fotografia e conto captam fragmentos da realidade, ambos 

parecem limitar, mas na verdade abrem para uma realidade muito mais ampla.  

 

O fotógrafo, como o contista, aspira ao conhecimento verdadeiro; 
busca (da mesma forma que o contista, com relação à linguagem) a 
adequação do foco ao real [...] a busca do fotógrafo-narrador implica 
um problema epistemológico: a indagação do que é verdade 
(ARRIGUCCI JR., 1995, p.233). 
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 A literatura tem se tornado cada vez mais híbrida, incorporando diversos 

gêneros e características de outras mídias em seu espaço. Aspecto este ressaltado 

por Brizuela (2014) que destacou algumas caraterísticas que fazem parte do campo 

da fotografia, mas que também estão presentes na literatura contemporânea. 

Características como a indexicalidade, o corte, o ponto de vista, o pôr em cena, a 

dupla temporalidade (passado-presente/o que foi-o agora), ou por seu caráter 

documental e mnemônico assim como a própria fotografia fazendo parte do corpo da 

obra.  

Pela vasta obra de Cortázar, encontramos muitas formas de inserção da 

fotografia. No conto As Babas do Diabo (2012), notamos esse uso no trecho abaixo: 

 

Nunca se saberá como isto deve ser contado, se na primeira ou na 
segunda pessoa, usando a terceira do plural ou inventando 
constantemente formas que não servirão para nada. Se fosse 
possível dizer: eu viram subir a lua, ou: em mim nos dói o fundo dos 
olhos, e principalmente assim: tua mulher loura eram as nuvens que 
continuam correndo diante de meus teus seus nossos vossos seus 
rostos. [...] porque o insondável que aqui é preciso contar é também 
uma máquina (de outra espécie, uma Cóntax 1.1.2) e de repente 
pode ser que uma máquina saiba mais de outra máquina que eu, tu, 
ela - a mulher loura – e as nuvens (CORTÁZAR, 2012, p. 56). 
 

Além da utilização de narradores múltiplos, tem-se a analogia do contar e do 

Cóntax, para demonstrar o estado emocional de inquietude do narrador que não 

sabe como deve contar o fato ocorrido. Há diversas perspectivas pelas quais se 

pode contar: pela perspectiva do olhar do protagonista, da Cóntax e posteriormente 

pelo olhar da fotografia quando o protagonista faz a foto. Desta forma o narrador 

demonstra a impossibilidade de captar o real do que vê e a dificuldade de escolha 

por qual ―foco‖ narrar. A busca do fotógrafo à caça do ―retalho significativo‖ parece 

representar uma busca pela própria narrativa.  

 Arrigucci (1995) escreveu que esse conto de Cortázar parece exigir do leitor a 

mesma visão minuciosa do personagem do conto na busca do verdadeiro sentido de 

uma cena fotografada. O conto é permeado por divagações do narrador, além de 
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várias outras estratégias que parecem ter o objetivo de tirar o foco de interesse da 

história – mais uma relação com a fotografia.  

Em diversas narrativas de Cortázar encontramos personagens que sempre 

estão em busca de alguma coisa. Neste conto parece haver uma busca, por meio 

das fotografias, de outro modo de escrita, ou de outra realidade.   

 Outro elemento caraterístico da fotografia incorporado no conto é em relação 

ao tempo de narração. O narrador está morto, relembrando um acontecimento, e em 

sua narração há idas e voltas constantes ao passado e presente, causando certa 

confusão no leitor. Temos o tempo da narrativa e o tempo em que a história se 

passa. No trecho seguinte é possível perceber claramente a diferença: 

 

Algum de nós tem que escrever, se é que isto vai ser contado. 
Melhor que seja eu que estou morto, que estou menos comprometido 
do que o resto; eu que não vejo mais que as nuvens e posso pensar 
sem me distrair, escrever sem me distrair (aí vai passando outra, 
com as beiradas cinzentas) (Cortázar, 2012, p. 56). 

 

Essa característica da dupla temporalidade (passado e presente) faz parte da 

fotografia. Quando olhamos uma fotografia ela está arrancada de seu contexto 

original. É uma imagem do passado, mas recoberta de intepretação do presente. A 

fotografia carrega em si essa convivência de tempos opostos.  

 A princípio, a fotografia era relacionada à prova documental. O registro da 

imagem por si só atestava a credibilidade do documento. Era um instrumento 

relacionado à precisão e a exatidão. A fotografia não era vista como arte, mas 

estava a serviço de disciplinas como a medicina, criminologia, a lei, entre outras. O 

século XIX enxergava este meio como isento de qualquer subjetividade. Mas na 

mesma época, houve também quem percebesse a contradição da fotografia e seu 

lado misterioso. 

 

A exatidão fotográfica assinalada por Baudelaire em 1859 adquire, 
em fins do século XIX, outro conceito: a indexicalidade da imagem 
fotográfica. A partir de fins do século XIX, a credibilidade da 
fotografia - até a chegada da era digital nas últimas décadas do 
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século XX – estaria ancorada em seu caráter de índice, ou seja, um 
traço do real (BRIZUELA, 2014, p. 37). 

 

 A fotografia passou a ser considerada como índice, que por si só é um signo 

de difícil definição. O índice não afirma nada, apenas aponta uma possibilidade. 

Devido a esse traço indexical, que não afirma, apenas aponta, a fotografia foi 

considerada uma testemunha ajuramentada de tudo. ―A testemunha é perfeita, mas 

tem um problema: não consegue discernir entre uma coisa e outra‖ (BRIZUELA, 

2014, p. 38). A fotografia apenas testemunha, mas não julga. 

 No entanto, essa concepção de fotografia, no final do século XIX, entra em 

crise em alguns países, como Inglaterra, França e Estados Unidos. Nesses lugares, 

surgem fotógrafos que tentam levar a fotografia para uma zona mais subjetiva, 

libertando-a da prisão documental e levando-a para o âmbito da arte, imaginação e 

criação. 

 Artistas como Hugo Brehme, Marc Ferrez, Julia Margaret, entre outros, faziam 

fotografias que buscavam ser artísticas e criativas e não meras representações do 

mundo. Eles utilizaram diversas ferramentas de outros campos, como o claro-escuro 

do campo da pintura para criar um mistério em suas imagens.  

 

Crer que a fotografia pode ser uma testemunha, uma evidência 
inegável de uma realidade, supõe, é claro, uma concepção do mundo 
onde há ―uma realidade‖, visível e objetiva em maior ou menor grau. 
[...] A âncora do argumento que sublinha o realismo a fotografia é 
aquilo a que a fotografia remete, ou seja, seu referente. É na relação 
indexical com o referente – com o passado da imagem – que radica 
seu realismo (BRIZUELA, 2014, p. 41-42). 
 

Contudo, se entendermos a fotografia não somente com relação ao seu 

passado, mas antes com relação ao seu presente, esse realismo entra em crise. 

Pois a fotografia muda dependendo de quem olha e do contexto em que está 

inserida, portanto não há como se remeter a uma realidade estável. ―A fotografia 

passa a ser o lugar de uma relação dialética entre passado e presente‖ (BRIZUELA, 

2014, p. 42). E é aí que residiria o potencial artístico da fotografia, na tensão entre 
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remeter a algo real e ao mesmo tempo não ser o real. Ela é por natureza 

indeterminada. Ela apresenta vazios, aberturas e interrupções.  

Assim, a partir de meados do século XX, a fotografia deixa de ser relacionada 

com algo exato, e passa a ser entendida como algo inespecífico. ―A fotografia deixa 

de representar o mundo e passa a apresentar mundos de ficção, a ser uso de 

experiências ‗conceituais‘, a deixar para trás sua epistemologia ‗documental‘‖ 

(BRIZUELA, 2014, p. 43). 

Em seu ensaio Alguns aspectos do conto (2006), Cortázar explicita o tipo de 

narração que lhe interessa desenvolver em seus contos. O fantástico é uma dessas 

características que ele utiliza em muitos contos e um dos aspectos de sua ficção que 

lhe deram fama. Podemos dizer que temos esse elemento no seguinte trecho de As 

Babas do Diabo (2012) em que as pessoas fotografadas ganham vida e a narrativa 

sugere que eles dão fim à vida do fotógrafo: 

 

De repente a ordem se invertia, eles estavam vivos, movendo-se, 
decidiam e eram decididos, iam rumo a seu futuro; e eu do lado de 
cá, prisioneiro de outro tempo, de um quarto em um quinto andar , de 
não saber quem eram essa mulher, e esse homem e esse menino, 
de ser nada mais que a lente da minha câmara, algo rígido, incapaz 
de intervenção (CORTÁZAR, 2012, p. 70). 

 

Cortázar diz que quase todos os seus contos pertencem ao gênero 

denominado fantástico1. Sua intenção com isso era justamente se opor a um falso 

realismo, como ele denominou, que consistiria em crer que todas as coisas podem 

ser descritas e explicadas. Assim como na fotografia, há esse questionamento da 

realidade. A literatura, assim como a fotografia não possuem mais essa obrigação 

de representação da realidade, mas sim a criação de outras realidades por pontos 

de vista diferentes.  

Como ele mesmo já afirmou, suas ideias em relação à escrita de um conto se 

assemelham a muitos aspectos da fotografia. Sua comparação do conto com a 

fotografia se dá, inicialmente, em relação à noção de limite de ambos. Segundo ele, 

                                                           
1
 Definido por Cortázar como uma ―alteração momentânea dentro de uma regularidade‖ (2006, p.235). 
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na França, se um conto ultrapassar vinte páginas já passa a ser considerada uma 

nouvelle. Assim como o conto possui essa limitação física, uma fotografia bem 

realizada também pressupõe uma limitação prévia, ―imposta em parte pelo reduzido 

campo que a câmara abrange e pela forma com que o fotógrafo utiliza esteticamente 

essa limitação‖ (CORTÁZAR, 2006, p. 151).   

Para Cortázar, fotógrafos da categoria de um Cartier-Bresson conseguem 

recortar um fragmento da realidade e que, apesar dos limites, conseguem fazê-lo de 

tal modo que esse recorte atue como uma explosão que abra uma realidade muito 

mais ampla, transcendendo o campo abrangido pela câmara.  

 

O fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e limitar 
uma imagem ou um acontecimento que sejam significativos, que não 
só valham por si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no 
espectador ou no leitor como uma espécie de abertura, de fermento 
que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que vai 
muito além do argumento visual ou literário contido na foto ou no 
conto (CORTÁZAR, 2006, p. 152). 

 

Como o contista não tem muito tempo, ele precisa trabalhar com profundidade 

e se ater ao essencial. Falar muito com pouco. Para provocar as aberturas no conto, 

Cortázar diz ser necessário condensar o tempo e o espaço e os submetê-los a uma 

alta pressão espiritual e formal. A tensão do conto deve se manifestar desde as 

primeiras cenas. O contista, para ele, trabalha com um material significativo. Um 

conto é significativo quando consegue quebrar seu próprios limites e dizer algo que 

vai muito além da pequena história que narra. Alguma coisa que está no conto que 

propõe uma espécie de ruptura do cotidiano.  

 

O fotografar (ou o contar) não pode ser, portanto, um mero ato 
padronizado, maquinal, que se limite a reproduzir, automaticamente 
uma realidade objetiva; tem de ser, na verdade, um ato especial, que 
fixe apenas instantes especiais, em que o real se mostra à visão o 
sujeito (o fotógrafo ou o contista) (ARRIGUCCI, 1995, p. 233). 

  

A ideia de significação em Cortázar está relacionada à de tensão e 

intensidade que se referem à técnica empregada para desenvolver um tema. O bom 



XXXIII 

 

 

 

conto é capaz de provocar aberturas. De uma pequena história se abrir para algo 

maior. ―Todo conto perdurável é como a semente onde dorme a árvore gigantesca. 

Essa árvore crescerá em nós, inscreverá seu nome em nossa memória‖ 

(CORTÁZAR, 2006, p. 155).  

Essas aberturas que o texto provoca são ocasionadas pelo trabalho da 

memória. Apesar da limitação física do conto, o escritor consegue continuar dizendo 

ao espírito de cada leitor mais do que está escrito. Os contos de Cortázar, não se 

fecham em uma totalidade, apesar de compará-los à esfera, ele se fecha como um 

instante significativo em si mesmo. É um trabalho de memória do escritor e do leitor.  

 
O que está antes é o escritor, com a sua carga de valores humanos e 
literários, com a sua vontade de fazer uma obra que tenha um 
sentido; o que está depois é o tratamento literário do tema, a forma 
pelo qual o contista, em face do tema, o ataca e situa verbal e 
estilisticamente, estrutura-o em forma de conto, projetando-o em 
último termo em direção a algo que excede o próprio conto 
(CORTÁZAR, 2006, p. 157). 
 

Edgar Alan Poe (1981), mencionou uma certa ―soma de sugestividade‖ como 

responsável pela riqueza na obra de arte. A originalidade de um artista não consiste 

na criação de algo novo, mas em sua competência em ressignificar temas 

aparentemente banais. Contar de outro jeito. É na interação da memória cultural, 

impregnada de momentos significativos pessoais que o artista cria novos sentidos 

para temas do cotidiano. As obras cortazarianas são muito sugestivas e extrapolam 

um único sentido.  

Da mesma forma se dá na escolha de temas para a escrita de seus contos. 

Cortázar diz que um bom tema é como um imã, pois já atrai todo um sistema de 

relações conexas. Um bom tema coagula no autor e depois no leitor uma imensa 

quantidade de sentimentos e noções.  

 

Assim como para Marcel Proust o sabor de uma madeleine molhada 
no chá abria subitamente um imenso leque de recordações 
aparentemente esquecidas, de modo análogo o escritor reage diante 
de certos temas, da mesma forma que seu conto, mais tarde, fará 
reagir o leitor (CORTAZAR, 2006, p. 156). 
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Para criar essa ponte com o leitor e mantê-lo envolvido, prender sua atenção, 

é preciso criar um clima que isole o leitor de todo o seu redor para depois que 

terminar a leitura ter um contato com o ambiente de maneira nova e mais profunda. 

Para tais objetivos, Cortázar escreve com um estilo baseado na tensão e 

intensidade. Essa intensidade consiste na eliminação de todas as ideias ou 

situações intermediárias, de tudo que não convirja para o drama. Os contos de 

Cortázar não são a apresentação de um acontecimento, mas o próprio 

acontecimento em si.  

Poe, quando da descrição da composição de seu poema O Corvo, ressaltou a 

importância de se preocupar com a duração de uma narração que não deve se 

prolongar por mais de uma ―assentada‖, pois se durar mais tempo que isso, ―os 

negócios do mundo interferem e tudo o que se pareça com totalidade é 

imediatamente destruído‖ (1981, p. 912). A brevidade está em relação direta com a 

intensidade do efeito pretendido.  

No entanto, há outro tipo de intensidade, que Cortázar diz existir nos contos 

de Conrad ou Kafka. A esse tipo de intensidade ele prefere chamar de tensão. Essa 

característica é a maneira pela qual o autor nos aproxima lentamente do que conta e 

diz respeito à atmosfera do conto, que coloca o leitor em sobreaviso. Tal tensão 

pode-se sentir já no primeiro parágrafo do conto de Cortázar, no qual o narrador 

divaga sobre como contará o fato ocorrido. Toda essa divagação inicial em As 

Babas do Diabo (2012) parece querer adiar uma situação que se quer evitar, um 

assunto desagradável. Além disso, mostra a dificuldade de se narrar da forma usual 

um acontecimento fora do comum.  

A intensidade se relaciona, então, com a velocidade dos acontecimentos. Já 

dissemos que o conto não possui muito tempo como os romances que, muitas 

vezes, se alongam em várias páginas de descrições de espaço, ambiente e 

personagens, testando a paciência do leitor.  

Em vários contos de Cortázar, assim como em As Babas do Diabo (2012), 

notamos várias divagações do narrador sobre como contar e reflexões sobre o que 

vê ou mesmo sobre a vida que acabam por interromper ou adiar o fluxo da história. 
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Essas divagações parecem contrariar a rapidez da narrativa, um dos valores 

literários citados por Italo Calvino (1990). Segundo o autor, rápida é aquela história 

em que os acontecimentos se desenvolvem sucessivamente, sem interrupções, com 

uma economia de argumentos e uma agilidade de pensamento. No entanto, ele não 

nega valores como a digressão. A divagação ou digressão é uma estratégia dentro 

da obra para multiplicar o tempo. 

 

A rapidez de estilo e de pensamento quer dizer antes de mais nada 
agilidade, mobilidade, desenvoltura; qualidades essas que se 
combinam com uma escrita propensa às divagações, a saltar de um 
assunto para outro, a perder o fio do relato para reencontrá-lo ao fim 
de inumeráveis circunlóquios (CALVINO, 1990, p. 59). 

 

O problema não são as divagações na obra, a dificuldade se dá quando o 

narrador se perde nessas digressões e perde o fio da história. Cortázar é conhecido 

por uma escrita antilinear, que não segue uma linha reta. No entanto, apesar do 

leitor ir e voltar em suas digressões, não perde o interesse. Tais divagações do 

narrador na obra de Cortázar não estão postas somente para prolongar a obra, mas 

estão para fazer sentido com o todo. São divagações que multiplicam os sentidos do 

texto e ainda possibilitam uma tensão que faz com o que o leitor permaneça 

envolvido em sua trama, não de forma passiva, mas reflexiva. 

 

Parece não ser outra a concepção da fotografia (e do conto) contida 
no texto: captar um fragmento da realidade, fixando-o dentro de 
determinados limites, mas de forma que não se petrifique dentro dos 
limites estabelecidos e, sim, abra para uma realidade muito mais 
ampla, como uma visão significativa, ou melhor, como uma 
verdadeira ―revelação‖ (ARRIGUCCI, 1995, p. 232). 
 

 Cortázar consegue romper os limites de seus contos por meio das diversas 

aberturas em seu texto. Esse conto suscita muitas reflexões, não sendo possível 

fechá-lo em uma única interpretação. Por meio da analogia com a fotografia, 

percebemos uma reflexão sobre os limites entre a realidade e a imaginação e sobre 

os problemas da captura do real. A fotografia não atesta verdade e registra 

diferentes realidades a partir do ponto de vista de quem vê. Da mesma forma o 
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conto, não pretende retratar uma realidade nem se referir a ela, mas buscar outras 

realidades, diferentes formas de olhar. A busca por um foco, pela forma de contar é 

a busca por uma verdade, não essa que está posta, mas a verdade de cada um.  

O conto solicita a participação do leitor para ―olhar‖ e desvendar seus múltiplos 

significados, participando da construção do texto a fim de procurar alguma 

coerência. A ficção pós-moderna faz do leitor um colaborador consciente. 

As Babas do Diabo (2012), entre outras possíveis leituras, trata da 

incomunicabilidade, da impossibilidade de expressar experiências por meio das 

palavras. Lida com os limites entre o real e o imaginário, jogando para o leitor a 

responsabilidade de decifrar os enigmas da linguagem.  

Então se abre muitos questionamentos: será que a verdade em que 

acreditamos é a realidade dos fatos ou é a minha interpretação dos fatos? A 

conclusão da narrativa ficará a cargo do leitor. No entanto, mais importante do que 

encontrar a verdade é a possibilidade de o conto levar o leitor a refletir sobre os 

limites entre ficção e realidade, sobre a preponderância das imagens, sobre a falta 

de experiência e a necessidade de observar, de ver, para fazer sentido em sua 

própria vida.  

Ainda, esse conto nos leva a refletir sobre a cultura visual que impera em 

nosso mundo. Somos bombardeados pelas imagens a todo instante e elas são 

nossa referência de verdade. As pessoas viajam e não aproveitam o lugar em que 

estão porque precisam o tempo todo fotografar o que veem, pois só contar o que viu 

não desperta interesse, é preciso mostrar. O conto também é metalinguístico, 

porque se utiliza de uma mídia visual que produz ilusão, para refletir sobre a própria 

imagem e a verdade do que se vê.  

 

1.2 PROSA DO OBSERVATÓRIO 

 

Para Pierre Nora (1981), a memória está ameaçada pelo esquecimento e 

para sua preservação é necessário que se crie arquivos e lugares para preservá-la. 
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Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há 
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso 
manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 
fúnebres, notariar atas, [...] se o que eles defendem não estivesse 
ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de construí-los 
(NORA, 1981, p.13).   

 

Na sociedade em que vivemos, onde tudo é muito efêmero e feito para não 

durar, onde há uma intensa valorização do presente, esses locais de memória 

cumprem a função de assegurar nossa história.  

Segundo Nora (1981), para existir um lugar de memória deve-se atender a 

três funções: material, funcional e simbólica. Partindo dessa conceitualização, não 

se pode criar um local de memória individual, já que esse local depende da 

corroboração da memória coletiva para existir. Portanto o local de memória é voltado 

para a coletividade.  

A utilização de locais de memória já ocorria na prática da arte mnemônica 

clássica. Esses locais de memória eram as igrejas, a arquitetura da época, ou 

espaços imaginados para ―guardar‖ as imagens criadas e depois acessá-las para 

fins de oratória. Como na antiguidade não existia a impressão de livros como temos 

hoje, então a memória era essencial para um orador. Ele precisava utilizar uma 

técnica para se lembrar sobre o que deveria falar e os argumentos que fossem 

necessários. Nesse tempo, eles utilizavam a arte (aqui usada no sentido de técnica) 

mnemônica para atender a esse objetivo. A partir da criação de imagens (imagines 

agentes) que deveriam ser depositadas em certos locais (loci), numa ordem 

determinada, era possível memorizar todo um discurso. Tal técnica é chamada de 

Arte da Memória.  

Segundo Frances Yates (2007), a Arte da Memória é um assunto ainda pouco 

familiar à maioria dos leitores. Ela foi inventada pelos gregos, transmitida a Roma e 

passou para a tradição europeia. Está relacionada a uma técnica de memorização 

que consistia em imprimir ―lugares‖ e ―imagens‖ na memória. Atualmente, devido aos 

meios tecnológicos de arquivamento de informações, não se dá muita importância a 
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uma boa memória, mas antes da invenção da impressa, uma memória bem treinada 

era muito admirada.  

Conforme pesquisa da autora, há três fontes clássicas que chegaram até nós 

nas quais continham a descrição do sistema mnemônico de lugares e imagens: 

Cícero em seu De oratore; Ad C. Herennium libri IV, de autor anônimo e Institutio 

oratoria de Quintiliano. No seu De oratore, Cícero conta a história de Simônides. 

Este, durante um banquete, percebeu a importância dos lugares para a prática 

mnemônica e por isso é considerado o inventor dessa arte. 

Durante um jantar oferecido por um nobre da Tessália, Scopas, o poeta 

Simônides declamou um poema em homenagem a seu anfitrião, mas incluiu uma 

passagem em louvor a Castor e Pólux. Scopas se sentiu ofendido e disse ao poeta 

que só pagaria metade do combinado e que a outra metade fosse cobrada dos 

deuses gêmeos. Em seguida, Simônides foi avisado que dois jovens o aguardavam 

na porta. Quando saiu para atendê-los, o salão do banquete desabou e matou 

Scopas e todos os convidados, menos Simônides. Os corpos ficaram deformados a 

ponto de impossibilitar o reconhecimento por parte dos parentes. No entanto, 

Simônides recordava dos lugares em que cada convidado estava sentado, podendo 

assim, indicar corretamente aos parentes quais eram seus mortos. A outra metade 

do pagamento de Simônides foi paga por Castor e Pólux. O pagamento foi a 

salvação de sua vida no momento em que tiraram Simônides do banquete pouco 

antes do desabamento. E essa experiência sugeriu ao poeta os princípios da Arte da 

Memória, da qual Simônides se diz ser o inventor. Ao perceber que fora devido à 

memória dos lugares onde cada convidado havia se sentado que ele conseguiu 

identificar os corpos, ele compreendeu que a disposição ordenada é fundamental a 

uma boa memória. Simônides inferiu que se as pessoas desejassem treinar sua 

memória era necessário selecionar lugares e formar imagens mentais das coisas 

que se queria lembrar e guardar essas imagens nos lugares escolhidos,  

 

[...] de modo que a ordem dos lugares preserve a ordem das coisas, 
e as imagens das coisas denotem as próprias coisas; e devemos 
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empregar os lugares e as imagens assim como uma tábua de cera 
sobre a qual são inscritas letras (Cícero apud YATES, 2007, p. 18). 
 

Antes de Simônides, pouco se sabe das origens da Arte da Memória. Alguns 

falam em Pitágoras, outros em influências egípcias. Supõe-se que várias das regras 

da memória artificial já eram conhecidas muito antes por bardos e contadores de 

histórias. No entanto, nenhum texto expondo a arte da memória grega chegou até 

nós. Restaram somente comentários dos filósofos. Yates (2007) afirma que 

Aristóteles também conhecia a memória artificial. Umas das referências que ele faz a 

essa arte está nos Tópicos quando menciona a importância da memória para tornar 

o homem mais apto à argumentação. A autora destaca que a própria palavra 

―tópico‖, procede dos lugares da mnemônica. ―Os tópicos são as ―coisas‖ ou o 

assunto que é objeto da dialética, denominados como topoi a partir dos lugares onde 

foram depositados‖ (p. 52). 

Platão e Aristóteles empregaram a metáfora da memória como a tábua de 

cera onde se escreviam e se imprimiam coisas. Aristóteles afirmava que não há 

aprendizado que não passe por um dos cinco sentidos. Para ele, as impressões 

sensoriais são a fonte básica de todo o conhecimento. Platão, para quem existiam 

conhecimentos inatos ou latentes, acreditava que uma memória artificial platônica 

teria de ser elaborada, não da maneira trivial de uma mnemotécnica, mas sim 

mantendo estreita relação com a realidade, as "realidades ideais". Platão, 

diversamente de Aristóteles, acreditava em um conhecimento derivado não das 

impressões sensoriais, mas das formas ou moldes das ideias, das realidades que a 

alma conheceu antes de descer aqui. Nesse sentido, Aristóteles foi essencial para o 

desenvolvimento escolástico da arte da memória, e Platão, para as formas da arte 

no Renascimento (YATES, 2007).  

Outra figura importante para o desenvolvimento da Arte da Memória foi 

Metrodoro de Scepsis, que usava um método um pouco diferente. Ele baseava sua 

memória no zodíaco. Utilizava como lugares de memória não a arquitetura 

disponível ou espaços imaginados, mas o sistema celeste. Ele pertence ao período 

tardio da história da retórica grega. Metrodoro foi autor de uma ou de várias obras de 
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retórica. No entanto, suas obras foram perdidas, mas há uma afirmação de 

Quintiliano de que Metrodoro ―encontrou trezentos e sessenta lugares nos doze 

signos através dos quais o Sol se move‖ (QUINTILIANO apud YATES, 2007, p. 61). 

Metrodoro utilizava as imagens astrológicas como lugar ao invés de lugares de 

determinadas construções.  

No princípio, a Arte da Memória pertencia à retórica e estava relacionada a 

uma técnica que permitia ao orador proferir grandes discursos. Os princípios gerais 

da mnemônica baseavam-se em imprimir na memória uma série de loci, (lugares). 

Encontramos uma descrição do processo em Quintiliano:  

 

Segundo ele, para formar uma série de lugares na memória, deve-se 
recordar uma construção a mais ampla e variada possível, com o 
pátio, a sala de estar, os quartos, os salões, sem omitir as estátuas e 
outros ornamentos que decoram esses espaços. As imagens por 
meio das quais o discurso será lembrado – como um exemplo delas, 
Quintiliano diz que se pode utilizar uma âncora ou uma arma – são, 
então, colocadas pela imaginação em lugares da construção que 
foram memorizadas. Isso feito, tão logo a memória dos fatos precise 
ser reavivada, percorrem-se todos esses lugares sucessivamente e 
pede-se a seus guardiões aquilo que foi depositado em cada lugar 
(QUINTILIANO apud YATES, 2007,p. 9). 
 

Em nossos dias é inimaginável a utilização de um método desses. Contamos 

com tantos equipamentos de armazenamento de informações, temos a grande rede 

mundial que nos dá qualquer informação em segundos. Em qualquer apresentação 

pode-se lançar mão de diversos suportes como os slides que nos ajudam a lembrar 

o que devemos falar e não precisamos mais nos preocupar em decorar discursos 

longos. Mas antes do advento da imprensa, uma memória bem treinada era bem 

valorizada.  

Em Roma em 86-82 a.C, um professor de retórica desconhecido, elaborou um 

manual prático para seus alunos, intitulado Ad Herennium. Nesse manual, o 

professor trata das cinco partes da retórica (inventio, dispositio, elocutio, memoria, 

pronuntiatio). Na parte da memória, ele cita dois tipos de memória, uma natural e a 

outra artificial e as diferencia:  
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A natural é aquela inserida em nossas mentes, que nasce ao mesmo 
tempo que o pensamento. A memória artificial é aquela reforçada e 
consolidada pelo treinamento. Uma boa memória natural pode ser 
aprimorada por essa disciplina, e pessoas menos dotadas podem ter 
suas memórias fracas melhoradas por tal arte (AD HERENNIUM 
apud YATES, 2007, p. 21). 

 

Yates (2007) afirma que o texto do Ad Herennium, de autoria do professor 

desconhecido, é o único tratado latino conservado sobre o tema, pois os de Cícero e 

Quintiliano não são completos e pressupõem um leitor já familiarizado com o tema. 

O Ad Herennium é a principal fonte para a arte clássica da memória, tanto grega 

quanto romana. Era um texto muito conhecido e usado na Idade Média e adquiriu 

muito prestígio depois que sua autoria foi dada a Cícero. Nesse tratado encontramos 

as regras para os ―lugares‖, as ―imagens‖, a ―memória para as coisas‖ e a ―memória 

para as palavras‖. Os progressos da Arte da Memória no século XVI ainda 

preservam o mesmo esquema do Ad Herennium. Segue uma síntese da seção do 

Ad Herennium sobre a memória: 

 

A memória artificial fundamenta-se em lugares e imagens. [...] Um 
lócus é um lugar facilmente apreendido pela memória, como uma 
casa, um intercolúnio, um canto, um arco etc. Imagens são formas, 
signos distintivos, símbolos (formae, notae, simulacra) daquilo que 
queremos nos lembrar. [...] Se queremos nos lembrar de muitas 
coisas, precisamos nos prover de um grande número de lugares. É 
essencial que esses lugares formem uma série e sejam lembrados 
em uma ordem determinada, de modo que se possa partir de 
qualquer lócus da série e avançar e retroceder a partir dele (YATES, 
2007, p. 23). 
 

 Assim como devia se observar as regras para a escolha dos lugares onde 

guardar as imagens, também existiam algumas regras para a criação das mesmas. 

Essas regras são de vital importância para a memorização. Segundo o tratado, era 

importante escolher imagens fortes em detrimento das fracas que dificilmente 

estimulam a memória. Vejamos a seguir o que são essas imagens: 
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Devemos, então, criar imagens capazes de permanecer por mais 
tempo na memória. E conseguiremos isso se estabelecermos 
semelhanças as mais impressionantes possíveis; se não criarmos 
imagens em demasia ou vagas, mas ativas (imagines agentes); se 
atribuirmos a elas uma beleza excepcional ou uma feiura singular; se 
enfeitarmos algumas, por exemplo, com coroas ou mantos púrpura, 
para que a semelhança se torne mais nítida para nós; ou se de 
algum modo as desfigurarmos, como, por exemplo, ao introduzir 
alguém manchado de sangue, enlameado ou sujo de tinta vermelha, 
de modo que sua forma seja mais impressionante; ou, ainda, 
atribuindo um efeito cômico às nossas imagens, o que também nos 
garantirá que lembraremos delas mais prontamente. As coisas das 
quais facilmente nos lembramos quando são reais, também as 
lembraremos sem dificuldade quando fictícias. Mas uma condição é 
essencial – percorrer mentalmente várias vezes todos os lugares 
originais para reavivar as imagens (AD HERENNIUM apud YATES, 
2007, p. 27). 

 

 As regras no Ad Herennium são detalhadas e não apresentam dificuldades 

para entender, além de ficar claro que as imagens escolhidas são imagens 

humanas. Contudo, Yates (2007) afirma não ter encontrado em nenhum tratado de 

Arte da Memória uma descrição da aplicação concreta das imagens mnemônicas em 

seus lugares. O que há são alguns poucos exemplos de imagines agentes. O autor 

do Ad Herennium dizia que a tarefa de um instrutor era somente de ensinar o 

método de criar imagens, mas o aluno é quem deveria formar suas próprias 

imagens. Já Quintiliano, ao contrário de Cícero e do autor do Ad Herennium, achava 

que as imagines agentes eram esquisitas e inúteis para a prática mnemônica assim 

como também pode nos parecer hoje. Contudo, a posterior tradição da memória 

ocidental foi fundada nos preceitos do Ad Herennium. 

 Até aqui percebemos a grande importância dada ao sentido da visão. A visão 

é imprescindível para a criação de imagens e para a utilização dos loci. Ao longo do 

tempo, as imagens para as coisas vão sendo delineadas e construídas por tudo que 

vivemos, ouvimos e vemos. As artes plásticas, o cinema, a literatura, a mídia 

contribuem para a criação de imagens mentais. Nossa memória é constantemente 

ativada por imagens, cheiros, sentimentos. A Arte da Memória passou por várias 

transformações, mas sempre conservou, em sua essência, a questão da inter-

relação entre as imagens e os lugares.  
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Como vimos, a criação de imagens tem sua origem na clássica Arte da 

Memória e Simônides de Ceos (556-468 a.C), aquele ao qual foi atribuído a 

invenção desta arte, era um dos mais admiráveis poetas gregos, tendo sido 

chamado de o homem ―da língua de mel‖, e ele se destacava por sua habilidade na 

criação de belas imagens. Simônides foi o primeiro a comparar poesia e pintura e a 

perceber a importância do sentido da visão. A teoria da comparação da ―poesia com 

a pintura também repousa na supremacia do sentido visual. O poeta e o pintor 

pensam por meio de imagens visuais, [...] o primeiro as expressa em versos e o 

segundo, em pinturas‖ (YATES, 2007, p. 48). 

Para Alberto Magno e Tomás de Aquino, a obra de Aristóteles De memória et 

reminiscentia, tornou-se um tipo de tratado sobre a memória. Tal obra é um 

apêndice a De anima na qual ele afirma que até mesmo pensar é impossível sem 

uma imagem mental. Yates (2007), também menciona Santo Agostinho. Em sua 

obra Confissões, há uma passagem intitulada de ―o palácio da memória‖ que parece 

indicar que ele treinava sua memória segundo as regras da mnemônica clássica, 

utilizando lugares e imagens  

 

Chego aos campos e vastos palácios da memória onde estão 
tesouros de inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda 
espécie. Aí está também escondido tudo o que pensamos, quer 
aumentando quer diminuindo ou até variando de qualquer modo os 
objetos que os sentidos atingiram. Enfim, jaz aí tudo o que se lhes 
entregou e depôs, se é que o esquecimento ainda o não absorveu e 
sepultou. Quando lá entro mando comparecer diante de mim todas 
as imagens que quero. Umas apresentam-se imediatamente, outras 
fazem-me esperar por mais tempo, até serem extraídas, por assim 
dizer, de certos receptáculos ainda mais recônditos. Outras irrompem 
aos turbilhões e, enquanto se pede e se procura uma outra, saltam 
para o meio, como que a dizerem: "Não seremos nós?" Eu, então, 
com a mão do espírito, afasto-as do rosto da memória, até que se 
desanuvie o que quero e do seu esconderijo a imagem apareça à 
vista. Outras imagens ocorrem-me com facilidade e em série 
ordenada, à medida que as chamo. Então as precedentes cedem o 
lugar às seguintes, e, ao cedê-lo. escondem-se, para de novo 
avançarem quando eu quiser. É o que acontece, quando digo alguma 
coisa decorada (AGOSTINHO, 1980, p. 215). 
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 No entanto, seu uso da mnemônica está atrelado a uma procura por Deus na 

memória 

Onde residis, Senhor, na minha memória? Em que lugar aí estais? 
Que esconderijo fabricastes dentro dela para Vós? Que santuário 
edificastes? Dignastes-Vos tributar esta honra à minha memória, mas 
o que eu pretendo saber é em que parte habitais. Ao recordar-Vos, 
ultrapassei todas aquelas partes da memória que os animais também 
possuem, porque não Vos encontrava entre as imagens dos seres 
corpóreos. Cheguei àquelas regiões onde tinha depositado os afetos 
da alma. Nem mesmo lá Vos encontrei. Entrei na sede da própria 
alma, na morada que ela tem na memória — pois o espírito também 
se recorda de si mesmo —, e nem aí estáveis (AGOSTINHO, 1980, 
p. 231). 

 

 Conforme Yates (2007), Agostinho não recomendava a memória artificial, mas 

esta está implícita em suas investigações. Agostinho utilizava esta arte para refletir 

sobre a religião e suas observações levam a uma reflexão sobre o que teria sido 

uma memória artificial cristianizada.  

 Agostinho morre em 430, durante o cerco de Hipona, e durante esse período, 

Marciano Capella escreve De nuptiis Philologiae et Mercurii, na qual havia uma 

seção sobre a memória e uma descrição sobre a memória artificial. 

 
Essa arte fundamenta-se em algumas poucas regras, mas requer 
muito treino. Sua vantagem é permitir que palavras e coisas venham 
à mente de forma rápida e precisa. [...] Esses (preceitos) devem ser 
considerados em lugares bem iluminados (in locis illustribus), onde 
devem ser colocadas as imagens das coisas (species rerun). [...] 
Essas imagens, da forma como foram depositadas (em um lugar), o 
lugar as devolverá à memória. Da mesma forma que o escrito está 
fixado pelas letras na cera, o que foi confiado à memória está 
impresso nos lugares, assim como na cera ou em uma página; e as 
imagens guardam a lembrança das coisas, como se fossem letras. 
[...]. Há memória para coisas e memória para palavras, mas palavras 
nem sempre devem ser memorizadas. A menos que haja (muito) 
tempo para a meditação, será suficiente guardar as coisas em si na 
memória, sobretudo se a memória não é naturalmente boa 
(CAPELLA apud YATES, 2007, p. 74). 

 

Mesmo que de forma condensada, é possível perceber as regras de lugares e 

imagens da memória artificial. Desta forma, considera-se que Marciano Capella foi o 

responsável por transmitir essa arte para a Idade Média. No entanto, nesse período, 
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a Arte da Memória deixou de ser tão valorizada. A invasão dos bárbaros silenciou os 

oradores que antes podiam se reunir para ouvir os discursos. Então o aprendizado 

da memória artificial ficou restrito aos monastérios e tornou-se obsoleta para fins 

retóricos.  

Na Idade Média, a Arte da Memória foi utilizada para se lembrar dos artigos 

de fé, dos caminhos para o Paraíso, por meio das virtudes, e para o Inferno, por 

meio dos vícios. Assim, ―a memória artificial passara da retórica à ética‖ (YATES, 

2007, p. 80). E é como parte da virtude cardinal da prudência - memória, inteligência 

e previdência – que a memória é estudada pelos dominicanos Alberto Magno e 

Tomás de Aquino. A memória artificial passa a ser um dever religioso e um meio 

para se lembrar dos prazeres invisíveis do céu e das promessas de salvação do 

inferno. Para tal objetivo, criam-se imagens de memória que contêm uma intentio, 

por exemplo, uma imagem escolhida para rememorar a virtude da Justiça, conterá a 

intentio de buscar adquirir essa virtude. Foi, sobretudo, para rememoração de 

sermões que a transformação medieval da memória artificial foi utilizada.  

Alberto Magno e Tomás de Aquino forneceram as divisões das virtudes e dos 

vícios em suas partes, mas os pregadores precisavam de exemplos e similitudes 

para que pudessem encontrar facilmente formas corporais para abarcar as 

intentiones que desejavam imprimir em seus ouvintes. O principal esforço dessa 

pregação visava inculcar os preceitos da fé, na qual virtude e vício eram opostos e 

uma grande ênfase colocada nas recompensas e punições que o esperavam no 

além (YATES, 2007).  

Umas das regras de memória de Tomás de Aquino encontra-se em uma 

suma de similitudes destinada aos pregadores, chamada Summa de exemplis ac 

similitudinibus rerum, de Giovanni di San Gimignano, da Ordo Praedicatorum, escrita 

no início do século XIV que contém uma versão abreviada das regras tomistas da 

memória, transcrita por Yates e reproduzido neste trabalho: 

 

Há quatro coisas que ajudam um homem a lembrar-se com 
facilidade. 
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A primeira é que ele deve dispor aquelas coisas das quais quer se 
lembrar em uma ordem determinada. 
A segunda é que ele deve apegar-se a elas com sentimento. 
A terceira é que ele deve convertê-las em similitudes incomuns. 
A quarta é que ele deve repeti-las com frequência, meditando-as 
(GIOVANNI apud YATES, 2007, p. 115). 

 

 As similitudes devem ser incomuns, pois estas aderem melhor à memória do 

que as coisas comuns. Tal imagem criada para se recordar de um sermão é invisível 

e permanece oculta na memória de seu utilizador. As similitudes corporais nada 

mais são que a personificação de um sentimento. Por exemplo, quando falamos em 

uma casa, facilmente criamos uma imagem em nossa mente, já quando falamos de 

coisas abstratas fica mais difícil de criar uma imagem. As intentiones puras 

escapariam da memória, a menos que estejam ligadas a similitudes corporais. É 

como dar um corpo a um sentimento ou memorizar uma palavra. ―As imagens em si 

recordam a memória das ‗coisas‘, enquanto as inscrições memorizadas sobre essas 

imagens constituem a ‗memória para palavras‘ sobre as ‗coisas‘‖ (YATES, 2007, p. 

159). 

 Partindo desse raciocínio, a autora aconselha a olhar algumas obras de arte 

pela perspectiva da memória. Esse contexto de esforço intenso de criação de 

imagens de grande apelo dramático para se decorar os sermões, poderia ser muito 

estimulante para um artista genial e muitas obras de arte podem ter surgido desse 

esforço. Para exemplificar, ela cita alguns afrescos de Giotto, como A Caridade e A 

Inveja para ilustrar. Além disso, O Inferno de Dante também poderia ser visto como 

uma espécie de sistema de memória, ―destinado à memorização do Inferno e de 

suas punições, a partir de imagens impressionantes colocadas em uma série 

ordenada de lugares‖ (YATES, 2007, p. 125). 

 Nos séculos XV e XVI, surge um material abundante de tratados sobre a 

memória. Esses tratados impressos se tornaram um gênero popular nos séculos XVI 

e XVII. No entanto, todos seguindo as mesmas regras do Ad Herennium, mas 

diferente nas formas de interpretá-las. Os alunos nesse período possuíam mais 

textos impressos sobre o assunto à disposição. Além disso, em 1416, Poggio 
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Bracciolini descobriu uma versão completa do texto de Quintiliano, o Institutio 

oratória. A partir desse texto, foi possível estudar uma mnemotécnica laica, 

diferentemente do que estava sendo feito na Idade Média. O caminho estava aberto 

para que a Arte da Memória fosse ensinada de modo novo, como uma técnica de 

sucesso (YATES, 2007).  

Nesse contexto, surge uma pessoa de iniciativa, Pedro de Ravena. Pedro 

alcançou fama pelo fato de ter trazido a mnemotécnica para uso prático por leigos. 

Seu manual de memória Phoenix, sive artificiosa memória, tornou-se o mais 

conhecido de todos os manuais de memória. Em tal obra, traz conselhos práticos, 

discute a regra de que os loci devem ser formados em lugares tranquilos e indica o 

melhor tipo de construção a se utilizar, que seria a de uma igreja não frequentada. 

Descreve seu passeio pela igreja e como fixa os lugares na memória. Também 

durante suas viagens, não cessa de fabricar novos lugares de memória. Quanto às 

imagens, Pedro utiliza o princípio clássico de que as imagens de memória devem, se 

possível, assemelhar-se às pessoas que conhecemos. Pedro foi uma figura 

importante na popularização da memória e de seu lado puramente mnemotécnico.  

No entanto, com a difusão da imprensa, a Arte da Memória perdeu sua 

posição de destaque. Erasmo, um humanista sensato e moderno, para quem a Arte 

da Memória era uma prática medieval, acreditava até que a memória poderia ser 

melhorada com o uso de lugares e imagens, mas recomendava mesmo o estudo 

cuidadoso e a repetição frequente. Para Erasmo, que entrava em um novo mundo 

da cultura humanista moderna, a Arte da Memória teria um ar medieval e pertencia à 

época da barbárie.  

Então, no século XVI a Arte da Memória perde sua força. O livro impresso 

diminui a importância da utilização da memória. Tendências modernas de cultura e 

educação humanistas apresentavam reservas em relação à arte clássica da 

memória. No entanto, tal arte não chegou a declinar, mas entrou em uma nova fase. 

Ela é integrada à principal corrente filosófica do Renascimento, o movimento 

neoplatônico inaugurado por Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, no final do 

século XV.  
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Os neoplatônicos renascentistas não eram tão avessos à Idade 
Média como certos humanistas nem pactuavam com a depreciação 
da antiga arte da memória. A escolástica medieval havia absorvido a 
arte da memória, assim como o fez o neoplatonismo, principal 
movimento filosófico do renascimento. Pelo neoplatonismo 
renascentista, que tinha no hermetismo a sua essência, a arte da 
memória foi mais uma vez transformada, dessa vez em uma arte 
hermética ou oculta e, sob essa forma, continuou a ocupar um lugar 
destacado em uma tradição europeia central (YATES, 2007, p. 169). 

 

Yates (2007) cita como primeiro exemplo da transformação da Arte da 

Memória no Renascimento, o Teatro da Memória de Giulio Camillo o qual 

abordaremos mais detalhadamente no capítulo três.  

Contudo, a questão da associação de lugares e imagens ainda se manteve 

nas transformações pelas quais a mnemotécnica passou. Aleida Assmann (2011) 

menciona alguns lugares de memória contemporâneos como: templos, 

monumentos, sepulturas, lápides, museus, memoriais, todos com o objetivo de 

manter viva uma recordação. No entanto, também há locais de memória traumáticos, 

que são aqueles locais de sofrimento como Auschwitz, por exemplo. ―Enquanto o 

local de recordação se estabiliza por meio da história que se conta sobre ele [...], o 

local traumático se vê assinalado pela impossibilidade de se narrar a história‖ (2011, 

p. 349).  

Todos os locais de memória preservam recordações boas ou ruins, assim 

como também formam a memória cultural dos indivíduos. A forma de composição do 

livro Prosa do observatório (2005) de Julio Cortázar, mostra de forma mais nítida, 

como se dá o papel da memória como máquina para a invenção e criação de novos 

mundos. Neste livro, também temos a fotografia presente na literatura do escritor. 

Mas nesse caso, é um livro com fotografias.  

Prosa do observatório (2005) é uma obra que reúne fotos do observatório 

astronômico construído pelo sultão Jai Singh (Jaipur, Delhi), tiradas por Cortázar em 

1968. É mais um daqueles livros de Cortázar que desafiam nossas 

conceitualizações. Não dá para dizer que é um livro de poemas, ou de contos, muito 

menos um álbum, apesar das fotos. Mas também pode ser tudo isso ao mesmo 

tempo. Vemos a combinação de imagem com texto, mas ambos não são 
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dependentes um do outro. No entanto, a interação de ambos também propicia novos 

sentidos.   

O escritor Julio Cortázar, certa vez, em uma viagem a passeio com sua 

esposa, foi conhecer esses observatórios e fez vários registros fotográficos. 

Posteriormente, em 1971, Cortázar conhece um artigo de Claude Lamotte, publicado 

no Le monde, Paris, no qual Lamotte explicava o ciclo de vida das enguias. 

Em Prosa do Observatório (2005), vemos as imagens ao lado de textos, 

reflexões que comentam o ciclo das enguias além de outras reflexões sobre a vida, 

relacionamentos, mas não de forma clara e de fácil entendimento. O leitor que se 

depara com esse livro precisa se esforçar para encontrar uma coerência entre as 

imagens e o que ele escreve e chega à conclusão que não há um sentido, mas 

vários sentidos. O livro parece ser um experimento, uma busca incessante, não se 

sabe do quê, talvez um novo mundo, uma nova interpretação. Parece praticar a 

escrita automática dos surrealistas, escrevendo conforme as ideias chegam à 

cabeça ou conforme as fotografias suscitam sua memória e imaginação.   

Há uma observação inicial de Cortázar no livro que parece indicar o tom da 

obra: 

As referências ao ciclo das enguias procedem de um artigo e Claude 
Lamotte publicado em Le Monde, Paris, 14 de abril de 1971; não é 
preciso dizer que se alguma vez os ictiólogos ali citados lerem estas 
páginas, coisa pouco provável, não deverão ver nelas a menor 
alusão pessoal: da mesma forma que as enguias, Jai Singh, as 
estrelas e eu mesmo, são parte de uma imagem que só aponta para 
o leitor (CORTÁZAR, 2005, p. 7). 

 

Esta observação que parece apenas cumprir uma formalidade de citar uma 

referência utilizada, é aproveitada para dizer, indiretamente, que o que veremos no 

livro não se refere à realidade, mas tudo que há no texto, como as estrelas, as 

enguias, Jai Singh e ele mesmo apontam somente para o leitor. Parece ser um 

convite ao leitor para que ele crie os seus sentidos em relação ao que vê, às fotos 

registradas, ao ciclo das enguias, às estrelas.  
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Em Prosa do Observatório (2005), vemos como um artista é capaz de 

reinventar uma memória, de recriar, de ser original. O escritor, a partir de um 

observatório transformado em um monumento de cultura, um local marcado no 

tempo, cria uma nova memória sobrepondo, mas não excluindo, a memória 

existente, tal qual um palimpsesto. Temos aqui a materialização de como se dá o 

processo criativo. Parte-se de uma memória existente, aliada à imaginação e cria-se 

um novo sentido para o já dado, expandindo sua significação. A partir da memória 

cultural ele cria uma nova reflexão. O artista parte de um arquivo pra continuar, 

reinventa e assim mantêm a memória viva, ressignificando-a.  

Para Mary Carruthers (2011), essa memória inventiva já pode ser constada na 

clássica Arte da Memória. A autora defende que a Arte da Memória para um orador 

não tinha por objetivo somente a repetição de um discurso construído anteriormente, 

contrariando as afirmações de Francis Yates (2007). Segundo ela, ―a própria Yates 

acreditava que o objetivo da arte da memória era unicamente repetir um material 

previamente armazenado‖ (p. 33). Assim, o bom orador era aquele que conseguia 

manipular seu discurso de diversas formas, mesmo quando interrompido. Alterá-lo, 

retomá-lo em diferentes situações. Portanto, para Carruthers (2011), a Arte da 

Memória não se baseava somente em repetição, mas sim na invenção (inventio). 

Por meio da invenção, era possível o orador debater de forma competente, 
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desenvolvendo ideias sem perder o fio do discurso. O objetivo da prática da Arte da 

Memória era, antes de tudo, permitir aos oradores os meios e instrumentos 

necessários para criar seu próprio material. A criação de imagines agentes já 

apontava essa relação entre memória e invenção. 

A relação da memória com a invenção pode parecer óbvia, no entanto, a 

definição de invenção mudou muito até século XIX. A retórica hoje é entendida como 

a arte da persuasão, mas durante a vida monástica era focalizada mais nas 

atividades ligadas à invenção literária.  

No mito segundo o qual Mnemósine é a mãe de todas as musas, a memória 

está no princípio de todas as artes humanas 

 

[...] ela traz dentro de si, memoravelmente, uma suposição de que a 
memória e a invenção, ou o que hoje denominamos ―criatividade‖, se 
não são uma só coisa, estão muito próximas de sê-lo. Para criar, 
para simplesmente pensar, os seres humanos precisam de alguma 
ferramenta ou máquina mental, e essa ―máquina‖ vive nas intricadas 
redes de sua própria memória (CARRUTHERS, 2011, p. 31). 

 

 Inventariar ou catalogar é um requisito fundamental para inventar. Disso 

pressupõe que nada se pode criar sem um arquivo de memórias. Esse ―arquivo‖ de 

memórias é entendido aqui, como a memória cultural. 

  Jann Assmann (2013), também considera a memória cultural sob o aspecto 

da imaginação e da construção. Para ele, a memória cultural não se refere somente 

ao passado, mas apenas a um recorte de passado em que ele se reconhece. Para o 

autor, somente a escrita é capaz de preservar o novo, o complexo para além de sua 

geração. E assim surgem os grandes textos, considerados cânones, pois estes 

foram capazes de dizer muito em seu tempo e de continuar dizendo para além de 

seu tempo, mantendo-se vivos para além de qualquer crise. 

 Jan (2013) denomina essa capacidade de pensar além do tempo, como 

memória de longo prazo. Portanto a memória cultural não abarca somente o 

passado, mas também o futuro.  
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[...] graças à nossa memória, podem pensar sobre antes do nosso 
nascimento e para além da nossa morte e nos conscientizarmos da 
limitação da nossa existência, que construímos uma memória de 
longo prazo na qual nosso impulso identitário e nossa ânsia pela 
imortalidade le dur désir de durer [o duro desejo de durar], do qual 
Paul Éluard falava – cooperam para nos abrir, para além da memória 
de curta duração do nosso agir cotidiano, um espaço do 
distanciamento, da reflexão, da reorientação no tempo cultural 
profundo (ASSMANN, 2013). 

 
 

 Nesse sentido, a memória também tem a ver com invenção, com a criação de 

algo novo, como inventário, pois sem os saberes acumulados e inventariados em 

nossa mente seria impossível criar. Para a criação artística é necessário um trabalho 

incessante que articula memória e imaginação. A partir de uma ―biblioteca privada‖ 

que há dentro de cada um, biblioteca essa formada por todas as memórias do 

indivíduo, em relação com a memória coletiva e cultural, criam-se imagens 

significativas que dão origem a toda uma produção cultural. 

 Aleida (2011) cita o poeta irlandês Seamus Heaney, que, segundo ela, 

compreendeu a atividade poética como um trabalho exercido sobre a memória 

individual e cultural e descreveu esse trabalho com a imagem do escavar: 

 

Assim, a poesia é como um golpe com a pá, um golpe de pá em 
busca de achados no solo, que no final se revelam como plantas. 
―Golpe de pá‖ ou ―escavação‖, foi este também o título do primeiro 
poema que acreditei haver tornado meus sentimentos em palavras 
[...]. Foi esta a primeira vez em que acreditei haver feito mais que 
somente arranjar palavras sobre o papel: eu tive a sensação de 
haver aberto uma fenda na vida real (1992, p. 7 apud ASSMANN, 
2011, p. 178). 

 

Na conferência2 proferida por Jan Assmann e Aleida Assmann em 2013, 

sobre o tema da memória, Aleida Assmann iniciou sua fala com a seguinte questão: 

―de onde vem o extraordinário capital do escritor?‖. Tal reflexão nos interessa nesse 

tópico e acreditamos que todo artista para criar, parte de uma memória individual, 

                                                           
2
 Proferida durante o ―Ciclo de conferências, Estudos Humanísticos e Multidisciplinaridade‖ em 17 de 

maio de 2013 na Unioeste (campus Cascavel, PR). Temas das palestras: ―Fatos e ficções na 
literatura memorialística contemporânea‖ (Aleida Assmann) e ―A memória cultural. Quanto de 
passado o presente precisa?‖ (Jan Assmann).  
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coletiva e cultural, de forma consciente ou inconsciente. No entanto, a memória 

necessita da imaginação. Ambas constituem a criação artística. 

Os lugares de memória atuais, como as bibliotecas, os museus, as 

arquiteturas históricas são responsáveis por armazenar e proteger todo um 

conhecimento acumulado da história da humanidade. Eles são responsáveis em 

grande parte pela construção de uma memória coletiva que explicaria a existência e 

o conhecimento do mundo e consequentemente na construção de nossa própria 

identidade. É por meio de toda essa memória cultural que o indivíduo se vincula a 

uma nação e constrói sua história. A cultura pode ser vista como a própria memória 

da coletividade. Tal memória depende de certas mídias, suportes e práticas para 

prosseguir. Ela sempre precisa ser readquirida.  

 

Indivíduos e culturas constroem suas memórias interativamente 
através da comunicação por meio da língua, de imagens e de 
repetições ritualísticas, e organizam suas memórias com o auxílio de 
meios de armazenamento externos e práticas culturais. Sem estes 
não é possível construir uma memória que transponha gerações e 
épocas – o que significa também que a constituição da memória se 
modifica juntamente com o estado oscilante de desenvolvimento 
dessas mídias (ASSMANN, 2011, p. 24). 

 

As mídias são suportes materiais que dão fundamento e propagam a memória 

cultural, interagindo com a memória individual de cada um.  

 A ligação entre memória e espaço vem desde as antigas técnicas 

mnemônicas, que utilizavam espaços inventados ou inspirados em espaços 

existentes para guardar as imagens que os remetiam a palavras e conceitos. Na 

atualidade, podemos dizer que a arquitetura da memória pela imagem pode ser 

comparada ao espaço textual da literatura. Os textos literários são como mídias da 

memória. A memória cria a literatura, e a literatura cria a memória. Neste contexto, a 

memória do texto é formada pela intertextualidade de suas referências. A 

intertextualidade surge no ato da escrita, na medida em que cada novo ato é um 

percurso no espaço entre os textos existentes.  
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A memória passiva traz o nome Eumenestes. Essa figura incorpora o 
armazenamento, a provisão finita de dados acumulados. A 
recordação ativa traz o nome Anamnestes. Ele incorpora a energia 
móvel do localizar e trazer à tona, que ajuda os dados a saírem de 
sua presença latente e manifestarem-se. A memória é o 
armazenador de onde a recordação se serve, seleciona, atualiza 
(ASSMANN, 2011, p. 172). 

 

Jan Assmann (2013), diferencia três dimensões dentro da memória humana: 

individual, social e cultural. Conforme tal diferenciação, a memória, a princípio, é um 

fenômeno individual e neuro mental, pesquisada por psicólogos, neurologistas entre 

outros interessados nas patologias e capacidade da memória. Em segundo lugar, 

ele considera a memória como um fenômeno social, pois se constrói e se 

desenvolve na interação com os outros. As duas dimensões da memória citadas 

necessitam, no entanto, do indivíduo para permanecerem vivas. Mesmo a memória 

social (que ele também denomina de coletiva), não existe fora dos indivíduos vivos. 

A memória coletiva é transmitida por gerações, mas pode desaparecer se a 

comunicação for interrompida por algum motivo.  

Diferentemente das dimensões anteriores, a terceira, a memória cultural, não 

dependeria dos cérebros humanos pra continuar existindo, mas sim de mídias e 

instituições culturais. Mesmo que essa terceira dimensão se dá fora do cérebro 

humano, o autor a considera também uma memória porque tais mídias e instituições 

dependem das memórias individuais e sociais, não podendo ser separadas. A 

recepção é responsável pela circulação e comunicação desse conhecimento, dessa 

memória cultural. O autor afirma, ainda, que o ser humano necessita, além das 

memórias individuais e sociais, também da memória cultural para formação de sua 

identidade, para saber quem é e a onde pertence. 

Costumamos afirmar que a literatura possui memória, no entanto, como 

atrelar uma capacidade humana a uma mídia? Sobre esse assunto, Jan afirma com 

certeza que textos, imagens, arquivos, bibliotecas, etc. não são e não tem 

memórias. Porém 
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quando se reconhece o caráter comunicativo e interativo da 
consciência humana e com isso também o da memória, então deve-
se também admitir que não lidamos somente com pessoas, mas 
também com coisas como textos, imagens, paisagens, ritos, 
comidas, cheiros, barulhos nos quais, consciente ou 
inconscientemente, colocamos as nossas lembranças, e que por isso 
podem ativar e estimular nossas lembranças. Sem o trato com 
símbolos de lembrança desencarnados, uma memória pessoal 
também é impensável (ASSMANN, 2013). 

 
 

A recepção é que pode ativar a memória dessas mídias. Um livro 

permanecerá ―mudo‖ até o momento que alguém o leia e por meio disso ative sua 

memória e transmita esse conhecimento. O cânone é um exemplo disso. Se livros 

escritos em tempos tão remotos ainda nos chegam como leituras modelares, deve-

se ao fato de que continuaram a serem lidos ao longo das gerações, não só lidos 

como comentados em diversos meios assim como ―escolhidos‖ por instituições 

legitimadoras por vários motivos, como obras clássicas. Nessa trajetória de seleção 

sobre o que lembrar e esquecer muita criação artística ―morreu‖ porque não 

sobreviveu na memória social e individual.  

O autor afirma ainda, que a memória só existe porque existem seres humanos 

com a disposição cerebral e porque essas pessoas vivem em grupos e em culturas. 

As três dimensões da memória mencionadas por Assmann estão entrecruzadas, 

uma pressupõe a outra, é só é possível uma descrição adequada da memória 

considerando essas três dimensões. 

No entanto, o teórico considera importante traçar uma fronteira entre a 

memória corporificada e a memória depositada em objetivações simbólicas. Para 

traçar essa fronteira, ele considera um horizonte temporal. Ou seja, a memória 

individual e social depende de uma corporificação para continuar existindo. A 

memória individual desaparece quando da morte do indivíduo. A memória social, 

segundo ele, compreenderia um horizonte temporal de umas três gerações, de 80 a 

100 anos, enquanto que a memória cultural, que é depositada em lugares como 

textos, símbolos, imagens e ações, compreende um horizonte temporal de milênios. 

E aqui podemos pensar novamente nos cânones literários para exemplificar. 
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Diferente então da memória transmitida pela comunicação, que ele chama de 

memória comunicativa, a memória cultural se baseia em mídias e instituições e se 

transforma conforme as mudanças de tais mídias. E aqui ele cita a invenção da 

escrita como um corte decisivo e que levou a mudanças estruturais profundas da 

memória cultural nas sociedades que passaram a utilizar a escrita.  

 

No lugar das festas e celebrações, dos xamãs e curandeiros, dos 
bardos, dos griôs e de todos os especialistas, entraram as 
bibliotecas, museus, escolas, teatros, salas de concertos, orquestras, 
igrejas, sinagogas, mesquitas, professores e bibliotecários, padres, 
rabinos e xás ou mulás (ASSMANN, 2013). 

 

 

A mudança estrutural da memória cultural ocorrida devido à invenção da 

escrita, Assmann classifica como um primeiro estágio. Mas, segundo ele, há um 

segundo estágio de mudanças relevantes que se caracteriza pelo surgimento do 

cânone escrito e de comentários.  

 

Um cânone é igualmente um instrumento do esquecimento e da 
lembrança. Ele age como um holofote que ilumina uma região dentro 
do espaço da memória cultural e obscurece todo o resto justamente 
fazendo isso (ASSMANN, 2013). 
 

 

  A partir disso, Jan Assmann (2013) cita a diferenciação desenvolvida por 

Aleida Assman (2011), dentro da perspectiva da memória cultural, entre cânone e 

arquivo, ou entre memória funcional e cumulativa. Cabe ressaltar aqui que tal 

diferenciação não se aplica ao contexto das culturas orais. Segundo Aleida, em uma 

cultura oral há pouco lugar na memória e as técnicas de memorização são 

dispendiosas que nem se entra em questão conservar algo que não seja útil para a 

identidade do grupo ou decisivo para sua sobrevivência. Diferentemente com a 

escrita, que é um meio de acumulação, se ultrapassa o horizonte das culturas orais 

da memória. ―Com a escrita pode-se registrar e acumular mais do que se poderia 

evocar por meio da recordação‖ (ASSMANN, 2011, p. 150). 
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 Segundo a autora, há uma oposição entre memória e história, que se sustenta 

cada vez menos. Nesse meio, há um consenso quanto a não ser possível uma 

escrita da história que não seja ao mesmo tempo trabalho de memória. Assmann 

(2013) considera tal polarização insatisfatória, assim como a equiparação de ambas. 

Com isso, ela sugere que ambas não precisam se excluir ou se recalcarem, mas 

podem ser entendidas como dois modos de recordação. 

 À memória habitada, ela designa como memória funcional. Uma memória que 

possui um dono. Suas características mais importantes são: ―referência ao grupo, à 

seletividade, à vinculação a valores e à orientação ao futuro‖ (p. 147). Esse tipo de 

memória se relaciona ao que Jan Assmann (2011) denomina como memória 

individual que citamos anteriormente. A memória funcional individual é seletiva e 

costuma reter somente um fragmento do conteúdo possível da recordação. Retém 

lembranças significativas. A memória individual é aquela decorrente das 

experiências marcantes que se passaram senão conosco e que só nos temos 

acesso. 

 Isso nos remete à distinção que Maurice Halbwachs (1990) fez entre 

―elementos da recordação carregados de significação‖ e ―elementos de significação 

neutra‖. O sentido seria um pressuposto para que uma lembrança ingresse na 

memória coletiva. ―A memória produz sentido, e o sentido estabiliza a memória. É 

sempre questão de construção, uma significação que se constrói posteriormente‖ 

(ASSMANN, 2011, p. 149). 

 A memória cumulativa também pertence ao indivíduo, mas como uma 

reserva. É constituída pelas lembranças inutilizadas, uma ―massa amorfa‖ que 

circunda a memória funcional. As lembranças que não constituem um sentido para o 

indivíduo não são esquecidas, mas funcionam como um pano de fundo da memória 

funcional. Nesse sentido, memória funcional e cumulativa não são opostas, mas 

estão em relação e abertas à possibilidade de que as lembranças possam pertencer 

a memória funcional e em outro momento, possam se tornar desimportantes e 

passar a fazer parte de uma memória cumulativa.  
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 Diferente das culturas ágrafas, nas culturas com escrita, muito do que já se foi 

feito é guardado em arquivos. Segundo Jan (2013), a memória cultural, por meio da 

escrita, se torna complexa e se divide em primeiro e segundo plano. Entre esses – 

cânone e arquivo - há intercâmbios que possibilitam a renovação e modificação 

perpétuas da memória cultural em interação com fatores históricos.  

 Aleida (2011), também afirma que um dos modos da memória cultural 

associa-se ao cânone e o outro ao arquivo. Tanto um quanto outro estão submetidos 

a fatores relacionados à organização, economia e disponibilidade. Segundo ela, 

enquanto ordem é o princípio da memória que se treinou com técnicas 

mnemotécnicas, o que prevalece na memória primitiva é a desordem.  

 Pensando em caraterísticas como ordem e organização, nos remetemos à 

palavra latina inventio que originou duas palavras distintas no inglês: invention 

(invenção), significando a criação de algo novo e inventory (inventário), que se refere 

ao armazenamento de materiais diversos, mas não de forma desorganizada, ele 

deve seguir uma ordem. Tudo o que há em um inventário é contado e armazenado 

em locais, de forma organizada, no qual será possível recuperar seu conteúdo de 

forma rápida e fácil.  

 

Inventio comporta os sentidos dessas duas palavras, e essa 
observação aponta para uma suposição fundamental sobre a 
natureza da ―criatividade‖ na cultura clássica. Ter um ―inventário‖ é 
uma condição para a ―invenção‖. Tal afirmação pressupõe não 
apenas que não se pode criar (―inventar‖) sem um depósito de 
memória (―inventário‖) [...] mas também que tal depósito de memória 
está efetivamente ―inventariado‖ (CARRUTHERS, 2011, p. 37).   

 

 A antiga Arte da Memória artificial, como já vimos, ―guardava‖ imagens em 

lugares, de forma organizada, pois isso facilitava a lembrança. Como se uma 

memória fosse puxando a outra. A mnemotécnica baseava-se, sumariamente, num 

sistema de arquivamento e recuperação das informações. Tal forma de organização 

da memória artificial possibilitava a reiteração do conteúdo armazenado assim como 

a sua livre manipulação. 
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Na contemporaneidade, Aleida (2011) afirma que vem sendo feita não uma 

arte como a mnemotécnica antiga, ela se transformou o mudou seus objetivos. Os 

artistas contemporâneos têm buscado em suas obras realizar uma nova arte sobre a 

memória. Essa arte envolve um trabalho de recordação colocando um espelho 

diante da memória cultural. ―[...] essa memória cultural se torna reflexiva por meio da 

arte‖ (p. 398). Não possui uma atitude reverenciadora e saudosista, mas 

questionadora, reflexiva, consciente, assim como vemos na produção literária de 

Julio Cortázar. ―A arte, pode-se dizer, lembra à cultura o fato de que ela não se 

lembra mais de coisa alguma‖ (p. 398).  

A literatura é um lugar onde se guardam imagens de toda uma cultura, 

carrega uma memória cultural, social, histórica e individual. Em um texto literário, há 

todas essas dimensões da memória constituindo a obra. A literatura é uma das 

mídias responsáveis por criar e transmitir a memória cultural. Ela o faz, mesmo não 

sendo esse seu objetivo declarado.  

O escritor Julio Cortázar cria a partir da memória cultural, de uma tradição 

literária, mas ele não fica fazendo reverência ao passado. Parte do passado para 

contar de outra forma. Faz-nos repensar o imaginário por outro ponto de vista, assim 

ele cria essas aberturas no texto para também criarmos. Ao invés de construir 

narrativas com início, meio e fim bem determinados, com personagens bem 

descritas física e psicologicamente, com histórias bem concatenadas, deixa 

aberturas para que o leitor, a partir de sua própria memória cultural e das 

associações que lhes suscitar, também reinvente a narrativa, repense de outra 

forma. Como vimos, ele compara o conto à fotografia. Ambos estão em busca da 

captação de um instante significativo. Desta forma, deixa aberturas no texto para 

que o leitor fique imaginando o que tinha além daquele instante narrado, assim como 

numa fotografia.  

A fotografia, assim como a literatura, é uma arte da memória. ―Uma foto é 

sempre uma imagem mental. Ou, em outras palavras, nossa memória só é feita de 

fotografias‖ (DUBOIS, 1993, p. 314). Conforme já dito, a Arte da Memória nos foi 

transmitida por alguns textos latinos. Era um conjunto de regras que permitia a um 
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orador inscrever em sua memória tudo que necessitasse para proferir seus 

discursos. Uma técnica mnemônica que se baseava na associação entre os lugares 

(loci) e as imagens (imagines). 

 Para prática da memória artificial eram necessários diversos loci, que podiam 

ser lugares imaginados ou baseados em arquiteturas existentes. Conforme pesquisa 

de Yates (2007), entre as formas mais comuns de arquitetura de loci estavam a 

disposição de quartos em uma casa, as partes do corpo humano, alfabetos visuais, 

signos do zodíaco, assim como a organização espacial dos teatros, como o Teatro 

da Memória de Giulio Camillo. Esses lugares funcionavam como o suporte para 

receber imagens plenas de sentido, mas transitórias.  

 

Enquanto as imagens, que na maioria das vezes são signos 
simbólicos, alegóricos, compósitos, só são colocadas num lugar por 
um tempo, os lugares permanecem na memória. As imagens que 
neles depusemos, na medida em que não precisamos mais lembrar-
nos delas, apagamo-las. E os mesmos lugares podem ser reativados 
para receber um outro conjunto de imagens destinado a um outro 
trabalho de memória (DUBOIS, 1993, p. 315). 
 
 

Assim como em Prosa do Observatório (2005), o espaço é o mesmo, no caso, 

o observatório do sultão Jai Singh, mas as imagens captadas por cada fotógrafo são 

diferentes. São imagens criadas a partir de um lugar existente.  

Na visão de Dubois (1993), a fotografia é uma das formas modernas em que 

há o melhor prolongamento da Arte da Memória. A fotografia como máquina de 

memória é feita de loci, que é o próprio aparelho de foto, e de imagines, que são as 

impressões e as revelações que se sucedem na superfície. ―Toda fotografia é um 

resíduo do passado [...] contêm em si um fragmento determinado de uma realidade 

registrado fotograficamente‖ (KOSSOY, 2001, p. 45). É um objeto de memória, que 

possui um estatuto histórico e documental. É um meio de informação, de 

conhecimento, no entanto, isso não quer dizer que não possua valor estético. A 

imagem a ser registrada, em muitos casos, é pensada antecipadamente. ―O tema é 

captado através de uma ―atmosfera‖ cuidadosamente arquitetada; imagens onde a 

informação se vê registrada dentro de uma preocupação plástica‖ (KOSSOY, 2001, 
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p. 48). Portanto a fotografia é memória, possui um aspecto documental, mas ao 

mesmo tempo é arte. A fotografia não está restrita ao registro de cenários, 

personagens e fatos, ela é também um meio de expressão individual em que a 

imaginação criadora faz parte do processo de fotografar.  

Julio Cortázar cria, mas a partir de uma memória cultural existente.  

 

Em que medida esses arquivos que possuímos: esses museus, 
galerias, bibliotecas e cinematecas etc., conseguem compreender 
tudo o que seria produtível historicamente? Certamente não é este o 
caso; fora desse arquivo - finito, afinal de contas – encontra-se um 
mar de acontecidos não históricos, de coisas cotidianas, irrelevantes, 
talvez insignificantes, indignas de nota, de tudo o que não foi 
reconhecido historicamente. Este é um reservatório potencial para o 
novo. Para mim, o novo não é o desenvolvimento ditado pelo tempo, 
mas sim um jogo entre, por um lado, o que já se sabe e foi 
armazenado nos arquivos e, por outro, o que fica fora desses 
arquivos: o desconsiderado, o que não foi levado em conta. E esse 
nível do não histórico, do não arquivado, do puramente cotidiano não 
pode desintegrar-se. Cada vida da sociedade e do indivíduo tem 
essa dimensão inarticulada, talvez não articulável, do puramente 
presente (GROYS & MÜLLER-FUNK, 1993, p. 175 apud ASSMANN, 
2011, p. 427). 

 

A criação artística surge desse entrelaçamento, considerando as três 

dimensões de Jan Assmann (2013), das memórias – individual social e cultural. É o 

que podemos ver em Prosa do observatório (2005): 
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Essas fotos foram tiradas pelo autor, são fragmentos da realidade. A 

fotografia não é capaz de captar uma realidade, assim como o conto, só capta um 

momento, um acontecimento, deixando espaço para criação. Vemos na Prosa do 

observatório (2005), na forma como as fotos são enquadradas por Cortázar, um 

olhar subjetivo. A fotografia aparece como um instrumento incapaz de captar uma 

totalidade e como um fragmento passível de instigar a imaginação.  
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A imagem carrega uma potencialidade narrativa. ―A fotografia não ‗redime‘ a 

realidade, mas inventa realidade‖ (BRIZUELA, 2014, p. 21). A fotografia possibilita a 

manipulação da realidade.  

 

A operação fotográfica reside em dissecar um fragmento do real, 
isolá-lo, e apresentá-lo, sempre, fora de contexto, em outros tempos 
e outros lugares. Isso sucede na fotografia, diferentemente de outros 
meios, a partir de sua caraterística indicial – o ser, literalmente, um 
vestígio. A operação estrutural da fotografia é a descontinuidade – a 
imagem está, sempre, fora de lugar, extraída do continuum de onde 
foi tirada (BRIZUELA, 2014, p. 22). 

 
 

Visitar o observatório acompanhado de um guia turístico do local nos faz 

percorrer uma história apenas. Mas conhecer os observatórios de Jai Singh pelo 

olhar de Cortázar é o mesmo que visitar vários lugares de uma só vez. É o seu olhar 

inventivo sobre um local que tem sua história. Ele subverte uma memória. É 

perceber que as imagens não estão dadas, com seus significados prontos. É 

perceber que os sentidos surgem de dentro de cada um. Cada um é capaz de 

inventar sua própria história.  

Fagundes (2008) diz que essa obra busca criar um imaginário novo. Ela 

caracteriza a obra como um poema-ensaio-manifesto cuja escritura abrange sua 

utopia de criação de um novo mundo como imagem.  

 

Uma poética do olhar e uma poética da imagem, que Cortázar 
desenvolve em Prosa del observatorio nos exercícios de 
experimentação visual das fotografias que compõem o livro e na 
construção de seu texto – poema em prosa que, fazendo jus à 
natureza híbrida e heterodoxa do gênero, aproxima-se do ensaio 
filosófico, pensando as possibilidades e as potencialidades da 
percepção, sem deixar, no entanto, de ser o poema que pode ―pôr 
em prática‖ – pôr em imagem – as relações inusitadas e os novos 
sentidos surgidos destas experiências do olhar (FAGUNDES, 2008, 
p. 221).  
 

 Para os surrealistas, a fotografia também era um instrumento para exploração 

do inconsciente, para a ―escrita automática‖ de Breton e para apresentar um mundo 

desnaturalizado. 
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As fotografias de Cortázar, que são difíceis de compreender, causam 

estranhamento em quem não tem nenhuma explicação sobre como e onde foram 

feitas, elas são grandes gatilhos para a mente. Pode-se criar qualquer interpretação 

para elas, deixando que a mente trabalhe com as livres associações que cada um é  

capaz de fazer. 
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A fotografia ―arrancada‖ de seu contexto original, não se refere mais a 

nenhuma realidade, é apenas um fragmento de uma realidade qualquer. Subtraída 

de sua função documental que ela pode adquirir em alguns contextos, esse pedaço 

da realidade abre espaço para a imaginação. Sontag (2004) defende que a 

fotografia é sempre um objeto num contexto, ―o contexto que molda qualquer uso 

imediato da fotografia‖ (p. 62). 

A fotografia para Cortázar é uma forma de representação que funciona a 

partir de um recorte. Mas um recorte que não limita, impulsiona o espectador a um 

fora desse campo. 

 

 

E é tudo isso que o vemos praticar em Prosa do Observatório (2005). A partir 

das imagens retratadas do observatório, imagens estas fragmentadas, cortadas, 

isentas de totalidade, ele insere textos que levam a muitas reflexões. 

 

[...] vi as enguias na rue du Dragon em Paris, e enquanto coisas 
assim me aconteceram (falo de mim por força, mas estou falando de 
todos os que saem ao aberto) ou enquanto morar em mim a certeza 
de que podem acontecer comigo, nem tudo está perdido porque 
senhora Bauchot, prezada senhora Bauchot, estou lhe escrevendo 
sobre uma raça que povoa o planeta e que a ciência quer servir, mas 
olha, senhora Bauchot, sua avó enfaixava o bebê, tornava-o uma 
pequena múmia soluçante porque o bebê queria se mexer, brincar, 
tocar o sexo, ser feliz com sua pele e seus odores. [...] Livre o bebê e 
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enfaixado o homem, a pediatra de adultos, Dama ciência abre seu 
consultório, é preciso evitar que o homem se deforme por excesso de 
sonhos, enfaixar-lhe a visão, manietar-lhe o sexo, ensiná-lo a contar 
para que tudo tenha um número (CORTÁZAR, 2005, p. 85).  

 

Podemos fazer muitas intepretações desses textos. Podemos pensar no 

período em que essas fotos foram feitas e o texto das enguias lido. Ambos 

perpassam o período dos anos 60 e 70. Tempos sombrios de governos opressores 

na América Latina. Quem poderiam ser esses que ―saem ao aberto‖? Talvez aqueles 

que não se conformavam com a opressão, não aceitavam se calar e que por isso 

sofriam as consequências já conhecidas na história.  

Ele cita as opressões que sofremos em todos os sentidos, como ter que viver 

calando nossos impulsos, ter vergonha de nosso sexo, ter que viver sempre 

silenciando nossas pulsões. Aqui podemos notar uma referência ao niilismo em 

Nietzsche em relação à negação das pulsões e desejos.  

 

 

 

Ao lado dessa imagem temos o texto: 

 

[...] a revolução é um mar de trigo ao vento, um salto de vara sobre a 
história comprada e vendida, mas o homem que sai ao aberto 
começa a suspeitar o velho no novo, tropeça com o que continuam 
vendo os fins nos meios [...], percebe que os ídolos sobrevivem sob 
outras identidades, trabalho e disciplina, fervor e obediência [...] outra 
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revolução deverá esperar seu tempo como as enguias sob os 
sargaços (CORTÁZAR, 2005, p. 93). 

 

Ele parece ver as revoluções com uma certa descrença. A revolução para 

Benjamim (1986)3, seria capaz de parar o continuum da história. No entanto parece 

que as ditaduras só mudaram de nome. No lugar de governos opressores que 

cerceiam as liberdades individuais, em lugares que se dizem livres e democráticos, 

os novos mecanismos de opressão passaram a ser o trabalho, a disciplina, a 

obediência.  

Segundo Kossoy (2001), o ato de registro que dá origem à foto tem seu 

desenrolar em um momento histórico específico, caraterizado por um determinado 

contexto social, econômico, religioso, etc. ―[...] essa fotografia traz em si indicações 

acerca de sua elaboração material (tecnologia empregada) e nos mostra um 

fragmento selecionado do real (o assunto registrado)‖ (p.39).  

Prosa do observatório (2005) é um livro constituído de fotografias e palavras. 

Vários sentidos podem ser depreendidos da relação entre as linguagens. A 

fotografia neste caso, não pode ser entendida como mera ilustração do texto já que 

quem fotografa também cria pela escolha do fragmento. As fotografias ―se insinuam 

à leitura num efeito sugestivo das próprias imagens fotográficas‖ (SANTOS, 1998, p. 

85). 

 Kossoy (2001) define os elementos essenciais para a realização de uma 

fotografia: o assunto, o fotógrafo e a tecnologia. O produto final é a fotografia, 

resultado da ação do homem (fotógrafo), sobre determinado espaço e assunto.   

 

                                                           
3
 BENJAMIN, Walter. Teses Sobre o Conceito da História. In. Magia e Técnica, Arte e Política.  2.ed. 

São Paulo: Brasiliense, 1986. (Obras Escolhidas, v. 1). 
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 Kossoy (2001) considera o fotógrafo enquanto filtro cultural porque é ele 

quem seleciona o fragmento do real com seu respectivo tratamento estético, se 

preocupando com a organização dos detalhes que sairão da fotografia assim como a 

exploração dos recursos tecnológicos oferecidos. Todos esses fatores influirão no 

resultado final. O resultado fotográfico possui marcas da visão de mundo do 

fotógrafo. Neste caso a visão de mundo do escritor Julio Cortázar, pois não temos 

um fotógrafo que escreve, mas um escritor que fotografa.    

 

O registro visual documenta [...] a própria atitude do fotógrafo diante 
da realidade; seu estado de espírito e sua ideologia acabam 
transparecendo em suas imagens, particularmente naquelas que ele 
realiza para si mesmo enquanto forma de expressão pessoal 
(KOSSOY, 2001, p.43). 

 

Vemos um escritor criando seu próprio mundo por meio das palavras e das 

imagens. Com palavras e imagens existentes, familiares, ele cria e ao mesmo tempo 

provoca a imaginação de seus leitores. Sua escrita e suas fotografias refletem sua 

própria visão de mundo. A bagagem cultural e a criatividade tem um papel decisivo 

no resultado final. ―Embora em certo sentido a câmera de fato capture a realidade, e 

não apenas a interprete, as fotos são uma interpretação do mundo tanto quanto as 
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pinturas e os desenhos‖ (SONTAG, 2004, p. 10). A foto é o resultado final de uma 

seleção de possibilidades de ver, uma interpretação própria da realidade.   

Muitos de seus registros no observatório de Jai Singh parecem estar com 

―alguma parte faltando‖. São fotografias que frustrariam os turistas pelo mundo que 

procuram registrar o máximo possível de imagens com qualidade e como um ―todo‖, 

com a intenção de reviver esses momentos ou mostrá-las para outros com a maior 

precisão possível os locais que conheceram. 

  

 

 

Algumas fotos são tão fragmentadas que se alguém a encontrasse sem 

nenhuma informação dificilmente conseguiria identificar do que se trata. O receptor 

dessa foto acima, por exemplo, se não o informassem nada a respeito, teria que 

buscar em sua memória locais familiares que poderiam se assemelhar a esse ou 

usar de sua imaginação para dar uma explicação a esse recorte. É aqui que entra o 

papel da imaginação. A ―imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens‖ 

(FLUSSER, 1985, p.7) 

 

A deformação intencional dos assuntos através das possibilidades de 
efeitos ópticos e químicos, assim como a abstração, montagem e 
alteração visual da ordem natural das coisas, a criação enfim de 
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novas realidades têm sido exploradas constantemente pelos 
fotógrafos (KOSSOY, 2001, p. 49). 
 

 

Suas fotografias presentes em Prosa do Observatório (2005) são um registro 

do imaginário do autor, fruto de sua atividade criativa a partir da ressignificação de 

uma realidade existente. Assim como quem fotografa pretende nos dizer algo por 

meio de sua fotografia, o resultado final também nos diz muito sobre seu autor. 

―Fotos, que em si mesmas nadam podem explicar, são convites inesgotáveis à 

dedução, à especulação e à fantasia‖ (SONTAG, 2004, p. 18).  

 

No esforço de interpretação de imagens fixas, acompanhadas ou não 
de textos, a leitura das mesmas se abre em leque para diferentes 
interpretações a partir daquilo que o receptor projeta de si, em função 
de seu repertório cultural, de sua situação socioeconômica, de seus 
preconceitos, de sua ideologia, razão porque as imagens sempre 
permitirão uma leitura plural (KOSSOY, 2001, p. 115). 
  
 

Como vimos brevemente, a Prosa do Observatório (2005), dependendo do 

leitor, pode se enveredar por diversos sentidos. É um livro extremante múltiplo e 

aberto que faz essa proposta ao leitor para que ele construa seus próprios 

significados. Cortázar em toda sua produção literária não busca encerrar reflexões, 

não busca representar totalidades, não busca dar respostas, mas busca sempre um 

novo modo de olhar e conta com a participação do leitor na construção de suas 

narrativas. A leitura da Prosa não depende da mera decodificação do escrito, mas 

algo que se constrói enquanto ―‗tessitura‘ de um mundo que possa ser integrado, de 

um lado, pela própria escritura textual e, de outro, pelo ato de leitura, por si só‖ 

(SANTOS, 1998, p. 82).   

Esse pequeno comentário da Prosa do Observatório (2005) exerce aqui a 

função de um convite para que o leitor construa seu próprio mundo a partir das 

imagens que Cortázar nos fornece. Um convite para que o leitor faça suas próprias 

associações e possa ressignificar suas memórias e seu mundo. 
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1.3 O LEITOR E A MEMÓRIA 

 

Em vários momentos citamos a importância do leitor na construção dos 

significados do texto. No momento da leitura, ele ativa seus conhecimentos e os 

compara com as informações novas, produzindo novos sentidos e expandindo seu 

conhecimento. No entanto, se ele se depara com um texto completamente inteligível, 

que não lhe dê nenhuma informação familiar para começar, a leitura não acontece. 

O leitor precisa encontrar no texto algum ―ponto de acomodação‖, alguma parte 

familiar, algum aspecto que ative sua memória para que ele possa ―entrar‖ na leitura. 

 

O leitor deverá encontrar o lugar de onde o texto lhe seja legível, 
aceitável. Não se pode exigir dele que esse lugar lhe seja 
inteiramente desconhecido no momento em que abre o livro: um livro 
que não me oferece nenhum ponto de acomodação, que subvertesse 
todos os meus hábitos de leitura, que não exigisse nenhuma 
competência especial, mas a ultrapassasse todas, esse livro ser-me-
ia completamente inacessível e eu haveria de rejeitá-lo 
(COMPAGNON, 1996, p. 22).  

 

Há muito tempo o autor deixou de ser considerado detentor do sentido de um 

texto e o leitor passou a ser uma peça fundamental no processo de leitura. Sobre 

isso, Eagleton (1989), menciona três momentos pelos quais a teoria literária passou. 

O primeiro momento dava mais importância aos estudos biográficos sobre autor e a 

obra literária considerada como fruto de uma genialidade. Essa concepção teria 

vigorado até meados do século XX. Já nas primeiras décadas do mesmo século, a 

preocupação passou a ser com texto em si, como nas correntes teóricas do 

Formalismo e New Criticism. E o terceiro momento, que engloba teorias mais 

contemporâneas, o enfoque passa para a figura do leitor, que se materializa na 

teoria da Estética da Recepção. Essa denominação relaciona-se mais 

especificamente às ideias formuladas por Hans Robert Jauss4, mas existem várias 

                                                           
4
 Ver: JAUSS, Hans Robert. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Trad. Luiz Costa 

Lima. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
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vertentes dentro dos estudos da recepção que tem seus pontos de vista sobre o quê 

enfocar da recepção, diferentes.  

E assim, a interpretação dos sentidos de um texto passa a levar em 

consideração a experiência de leitura, que envolve as experiências de vida, de 

leituras anteriores e do contexto histórico do leitor. A Estética da Recepção é uma 

vertente teórica que atrela importância a esse elemento: o leitor.  

No entanto, entendemos o leitor aqui não como o ―dono‖ dos sentidos do 

texto. Há limites para a interpretação. Vemos o leitor como um coparticipante na 

construção dos sentidos. E isso depende muito da construção do texto. Há autores 

que quase não deixam lacunas, ―espaços em branco‖ para o leitor preencher com 

seu conhecimento de mundo, com sua memória enquanto há outros que constroem 

suas narrativas de uma forma que ―chamam‖ o leitor a participar de sua construção, 

que deixam muitas possiblidades de leitura em aberto, que dão espaço para a 

memória participar, assim como também espaço para a criatividade do leitor. 

Julio Cortázar é um desses autores que atrelam muita importância a seus 

leitores. Ele declaradamente os ―convoca‖ a participar. Como ele mesmo declarou 

em entrevista: ―algo que me parecia muito importante enquanto escrevia O Jogo da 

amarelinha era a busca pelo leitor cúmplice‖ (BERMEJO, 2014, p. 78). Conforme 

Eco (1994), ―todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma 

parte de seu trabalho‖ (p.9). Quem lê uma obra de Julio Cortázar sabe que também 

deve escrevê-la, que é também um coautor. A memória e a imaginação do escritor a 

todo o momento estão em relação com a memória e a imaginação do leitor.  
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2 AULAS DE LITERATURA COM O PROFESSOR JULIO CORTÁZAR  

 

Meu curso em Berkeley foi excelente para mim e acho que para os 
estudantes, mas nem tanto para o Departamento de Espanhol, [...]; 
deixei uma imagem de ―vermelho‖, como a que se pode ter nos 
ambientes acadêmicos dos EUA, e destruí sua metodologia, as 
hierarquias prof./aluno, as escalas de valores etc. Resumindo, valeu 
a pena e me diverti (Carta a Guilhermo Schavelzon,18 de dezembro 
de 1980) 

 

O recente livro Aulas de Literatura, publicado no Brasil em 2015, nos 

apresenta o curso universitário de dois meses ministrado por Julio Cortázar na 

Universidade da Califórnia, em Berkeley no ano de 1980. Essas aulas foram 

transcritas e organizadas por Carlos Álvarez Garriga. Tal livro se mostrou 

importantíssimo para entendermos Cortázar e sua obra de maneira didática e com a 

irreverência que o escritor possui.  

Essa obra trata de aspectos importantes que pretendemos refletir neste 

trabalho, mais especificamente neste capítulo, em que procuramos demonstrar 

como se dão as diversas aberturas em sua escritura, multiplicando as possibilidades 

de leitura. Nesse sentido, as reflexões deste capítulo se darão a partir dessa obra, 

mas também recorreremos a outros escritos ficcionais do autor assim como também 

a alguns ensaios críticos conforme a análise demandar.  

O livro nos mostra que em sua primeira aula, Cortázar fez um breve relato 

sobre suas fases enquanto escritor. Segundo ele, seu caminho de escritor passou 

por três etapas que ele denominou como: estética, metafísica e histórica. No 

entanto, não são etapas que podem ser vistas como compartimentadas, mas inter-

relacionadas. Mas para fins didáticos, caracteriza sua fase estética por uma escrita 

preocupada fundamentalmente com uma perfeição estilística, ―a atividade literária 

valia para nós pela literatura em si mesma‖ (Cortázar, 2015, p. 16). 

A segunda fase, denominada, metafísica, se dá pouco a pouco, quando 

começa a morar na Europa. O conto O Perseguidor (1956), já traz elementos dessa 

nova fase, em que o escritor diz começar a se interessar pela presença humana. Se 

antes, os personagens estavam a serviço do conto, nesta fase ―o personagem se 
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tornava o centro do meu interesse‖ (Cortázar, 2015, p. 17). Nessa fase surge o 

famoso romance O Jogo da Amarelinha, que foi publicado em 1963, em que vemos 

uma profunda auto indagação existencial e que analisaremos mais detidamente ao 

longo do capítulo. 

No final de 1959, quando a Revolução Cubana triunfou, Cortázar sentiu 

vontade de ir para Cuba. Foi a primeira vez em 1961 como membro do júri da Casa 

das Américas5, na qual teve uma grande contribuição intelectual. Nesse período, o 

autor esteve distante por quase dois meses dos diversos círculos literários dos quais 

participava para se misturar à vida da sociedade e ver de perto que, apesar das 

dificuldades, o povo ainda lutava por mudanças. Após essa experiência, volta à 

França e ―por uma espécie de brusca revelação‖ (CORTÁZAR, 2015, p.22) sente 

que não é só um argentino, mas um latino-americano. 

 
Eu me dei conta de que ser um escritor latino-americano significava 
fundamentalmente que eu tinha de ser um latino-americano escritor: 
tinha de investir nos termos e na condição de latino-americano, com 
tudo o que trazia de responsabilidade e dever, tinha de inseri-la 
também no trabalho literário. Por isso acho que posso usar o nome 
―etapa histórica‖, ou seja, ingresso na história, para descrever essa 
última baliza em meu caminho de escritor (CORTÁZAR, 2015, p. 23). 

 

Como já mencionado, não foram momentos bem delimitados, em que 

podemos imaginar uma etapa terminando para outra iniciar, são momentos que 

sempre estiveram presentes na trajetória do escritor, mas que em determinadas 

fases tiveram maior ressonância, que podemos perceber principalmente em suas 

obras. 

Em suas aulas iniciais em Berkeley, Cortázar fala a respeito do gênero 

romance e sobre a concepção do seu principal romance O Jogo da Amarelinha 

(2014).  

Segundo ele, o romance é um jogo literário aberto, sem limite preciso, que 

pode se desenvolver até onde o escritor achar que deve. Alguns são mais curtos e 

                                                           
5
 Casa das Américas é uma instituição cultural cubana que realiza anualmente, desde 1959, a entrega 

do Prêmio Literário Casa das Américas. O Prêmio Casa é considerado um dos prêmios com maior 
prestígio da literatura.  
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outros bastante longos, alguns romances terminam e o leitor ainda fica com a 

impressão que a história não terminou.  

 

O romance é o que Umberto Eco chama de ―obra aberta‖: é 
realmente um jogo aberto, que deixa entrar tudo, o admite, o está 
chamando, pede o jogo aberto, os grandes espaços da escrita e da 
temática. O conto é o exato contrário: uma obra fechada 
(CORTÁZAR, 2015, p. 29).  

 

Umberto Eco (1991) cunhou o conceito de ―obra aberta‖ com o objetivo de 

compreender as manifestações artísticas do final do século XIX e ao longo da 

primeira metade do séc. XX. Segundo Eco, ―a obra de arte é uma mensagem 

fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de significados que convivem num só 

significante‖ (p. 22). Eco traz muitos exemplos da música para exemplificar o 

conceito. Tratando da literatura, uma obra aberta seria aquela que possibilita ao 

leitor liberdades interpretativas, dando-lhe inúmeras possibilidades de entendimento 

pessoal.  

 

Uma obra assim entendida é, sem dúvida, uma obra dotada de certa 
"abertura"; o leitor do texto sabe que cada frase, cada figura se abre 
para uma multiformidade de significados que ele deverá descobrir; 
inclusive, conforme seu estado de ânimo, ele escolherá a chave de 
leitura que julgar exemplar, e usará a obra na significação desejada 
(fazendo-a reviver, de certo modo, diversa de como possivelmente 
ela se lhe apresentara numa leitura anterior). Mas nesse caso 
"abertura" não significa absolutamente "indefinição" da comunicação, 
"infinitas" possibilidades da forma, liberdade da fruição; há somente 
um feixe de resultados fruitivos rigidamente prefixados e 
condicionados, de maneira que a reação interpretativa do leitor não 
escape jamais ao controle do autor (ECO, 1991, p. 43). 

 

 Apesar da liberdade de escolha de ―chaves de leitura‖ dada ao leitor, segundo 

Eco, sua liberdade da fruição é ampla, mas não infinita e está condicionado ao 

controle do autor.  

 Em Seis propostas para o próximo milênio (1990), Italo Calvino cita os cinco 

valores literários (um sexto valor, a Consistência, seria o último, mas o autor faleceu 

antes de escrever a conferência) que ele gostaria que fossem transmitidos ao 
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milênio que estava por vir, são eles: Leveza; Rapidez; Exatidão; Visibilidade e 

Multiplicidade. Podemos encontrar vários desses valores na vasta obra de Cortázar, 

mas cabe destacar a multiplicidade, que é recorrente em muitos livros do autor.  

 Na conferência sobre a multiplicidade, Calvino vê o romance contemporâneo 

como uma enciclopédia, como um método de conhecimento e principalmente como 

rede de conexões entre fatos, pessoas e o mundo. A enciclopédia, como 

conhecemos, é uma obra que pretende tratar de muitos ramos do saber humano. 

Mas Calvino fala em ―enciclopédia aberta‖: 

 

O que toma forma nos grandes romances do século xx é a ideia de 
uma enciclopédia aberta, adjetivo que certamente contradiz o 
substantivo enciclopédia, etmologicamente nascido da pretensão de 
exaurir o conhecimento do mundo encerrando-o num círculo. Hoje 
em dia não é mais pensável uma totalidade que não seja potencial, 
conjectural, multíplice (CALVINO, 1990, p. 131). 

 

 Segundo Calvino, a literatura medieval se voltava mais para obras que 

demonstravam o saber humano numa ordem e forma estáveis. Ele cita A divina 

Comédia como exemplo de uma literatura que possui um pensamento sistemático e 

unitário, diferente dos livros modernos que  

 
nascem da confluência e do entrechoque de uma multiplicidade de 
métodos interpretativos, maneiras de pensar, estilos de expressão. 
Mesmo que o projeto geral tenha sido minuciosamente estudado, o 
que conta não é o seu encerrar-se numa figura harmoniosa, mas a 
força centrífuga que dele se liberta, a pluralidade das linguagens 
como garantia de uma verdade que não seja parcial (CALVINO, 
1990, p. 131). 

 
 

 Ambos, Italo Calvino e Umberto Eco mencionam as obras literárias de um 

mesmo autor para exemplificar suas ideias. Eco diz que a obra de James Joyce é 

um ―exemplo máximo de obra aberta‖ (p. 47). Calvino diz que as obras de Joyce, 

como Ulisses e Finnegans Wake têm o valor da multiplicidade em sua construção. 

Eco destaca a maestria técnica de Joyce para desenvolver uma história numa ordem 

em que se pode começar sua leitura por qualquer ponto. Calvino destaca a 
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multiplicidade polifônica do tecido verbal de Finnegans Wake e afirma que Joyce 

teve a intenção de construir uma obra sistemática, enciclopédica e interpretável a 

vários níveis segundo a hermenêutica medieval. 

 Conforme Calvino há o texto unitário, que se desenvolve pelo discurso de 

uma só voz e há o texto multíplice 

 

que substitui a unicidade de um eu pensante pela multiplicidade de 
sujeitos, vozes, olhares sobre o mundo, segundo aquele modelo que 
Mikhail Bakhtin6 chamou de ―dialógico‖, ―polifônico‖ ou ― 
carnavalesco‖, rastreando seus antecedentes desde Platão a 
Rabelais e Dostoievski (CALVINO, 1990, p. 132). 

 

  O romance, na concepção de Julio Cortázar, é um jogo aberto e se o fosse 

comparar a uma imagem geométrica, seria a de um poliedro, de uma enorme 

estrutura e o conto a uma esfera.  

 

Um filme é como um romance, uma ordem aberta, um jogo no qual a 
ação e a trama poderiam ou não se prolongar; o diretor do filme 
poderia multiplicar incidentes sem prejudicá-lo, inclusive, talvez, 
melhorando-o; por sua vez, a fotografia sempre me fez pensar no 
conto (CORTÁZAR, 2015, p. 29). 

 
 

Partindo desses pressupostos, entendemos a obra de Julio Cortázar como 

aberta e mostraremos ao longo do capítulo como se dão essas ―aberturas‖ 

percorrendo brevemente algumas obras do autor. O Jogo da Amarelinha (2014) 

nasceu de uma escrita que, a princípio, seria um conto, mas o escritor sentiu 

necessidade de continuar contando a história e percebeu que só um romance 

poderia dar conta de todas as indagações que pretendia desenvolver. E assim teve 

origem o romance mais conhecido do escritor. 

 

 
 
 
 

                                                           
6 Ver em BAKHTIN, Mikhail. Problemas da obra de Dostoiévski. Rio de Janeiro, Forense, 1981. 
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2.1 O JOGO DA AMARELINHA E OUTROS JOGOS  

 

Ao se referir em sua aula sobre o livro O Jogo da Amarelinha (2014), o 

escritor o define como um ―livro de perguntas‖, ao contrário de A Montanha Mágica 

(1924) de Thomas Mann, que segundo o escritor, é um livro de grande erudição e 

reflexões existenciais, no entanto, cheio de respostas, já traz as perguntas com as 

respostas e não deixa espaço para o leitor pensar em suas próprias 

perguntas/respostas.  

O Jogo da Amarelinha (2014) possui uma composição não linear. O autor, 

logo no início, sugere dois caminhos de leitura. Uma pode ser feita da forma 

convencional, para aquele leitor que prefere um caminho mais familiar, caminho que 

deixa de lado o restante ou pode-se ler passando de um capítulo a outro se guiando 

por um sistema de envios e de remissões. Nesse caminho, fica mais difícil captar a 

estrutura do livro e exige um leitor participativo que aceita entrar no ―jogo‖. Essa 

estrutura antilinear e à primeira vista confusa, reflete as circunstâncias em que tal 

obra foi produzida assim como as intenções do autor. 

Em sua Aula (2015), Cortázar conta como se deu a produção dessa obra que 

a princípio parece ser um trabalho de erudição do escritor, o que também não deixa 

de ser, mas que antes de tudo é um trabalho intenso de memória. 

No começo da década de 50, Cortázar foi viver em Paris, onde passou 

durante alguns anos profundamente submerso numa experiência em que ele 

chamou de ―existencial‖. Cortázar buscou conhecer a fundo tudo o que, segundo ele, 

a Argentina lhe negara: no plano das relações humanas, dos conhecimentos, da 

música, etc. Durante os anos de 52 a 55, Cortázar havia escrito somente contos, 

mas também lia intensamente, não só literatura, mas tudo o que a cidade oferecia, 

como jornais e revistas.  

 

em diferentes circunstâncias e em diferentes lugares ia enchendo 
páginas com instantâneos, lembranças de coisas, invenções às 
vezes, tudo muito calcado em minha experiência cotidiana na cidade, 
na França, em Paris concretamente. [...] ia ficando como ficam todos 
os nossos papéis quando nos passa algo pela cabeça e gostamos 
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com frequência de anotá-lo e o guardamos não sabemos bem por 
quê, mas fica aí. Esses papéis foram se acumulando e não os reli 
(CORTÁZAR, 2015, p. 219). 
 
 

Figura 11: Publicação organizada por Aurora Bernárdez que contém reproduções de 
manuscritos de Julio Cortázar. 

 

Fonte: Álbum biográfico de Julio Cortázar (2014) 

 

Em meados de 1956, escreve O Perseguidor. O escritor se deu conta só 

depois e porque alguns críticos indicaram, como Angel Rama, que neste livro já 

estavam esboçados alguns anseios e buscas que viríamos mais abertamente em O 

Jogo da Amarelinha. 
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Certo dia, Cortázar estava a escrever um conto que se passava em Buenos 

Aires, no qual um dos personagens estava numa janela e o outro na janela da frente 

e ambos tentavam colocar uma tábua entre elas para que uma mulher atravessasse 

de um apartamento a outro, a quatro andares de altura, para levar pregos e erva-

mate para o outro personagem. Tais personagens eram Horacio Oliveira, Traveler e 

a mulher Talita.  

Cortázar passou vários dias escrevendo esse conto e sentiu necessidade de 

continuar e explicar como Horacio chegou à Argentina, depois de uma experiência 

na Europa. Assim deixou esse conto de lado, que se tornou um capítulo, e começou 

a escrever sobre Oliveira e foi nesse momento que os ―papeizinhos‖ e as notas que 

havia acumulado durante anos, e que refletiam momentos da própria experiência do 

escritor, se armaram como um mosaico. Durante a escrita do livro, que levou anos, o 

escritor continuou a encontrar frases, citações de livros, anúncios jornalísticos e 

outras notas que acabava selecionando porque despertava ecos em referência ao 

que estava escrevendo. E de um movimento intertextual constante a obra foi se 

originando. 

Como vimos, Cortázar escreveu primeiro o capítulo do meio e o deixou de 

lado. Então ele escreveu toda a história que se passou em Paris até encontrar o 

capítulo do meio novamente e então seguir em frente. Uma escritura que seguiu um 

movimento de idas e vindas em sua concepção e que ao ser lida exige do leitor o 

mesmo movimento, o que o torna coparticipante da criação e desbravador de novos 

sentidos. Tal leitura faz com que o leitor também remexa em seus ―papeizinhos‖ 

significativos ampliando os sentidos do texto. No momento de intercalação das 

referências, Cortázar teve cinco escritas diferentes da mesma obra e por isso no 

Jogo da Amarelinha diz que são ―muitos livros‖. 

Para Arrigucci Jr.(1995), o projeto de escrita da obra importa tanto quanto a 

realização em si. O leitor é instigado a participar dessa construção ao mesmo tempo 

em que reflete sobre ela. Por meio das reflexões do protagonista Horacio e do autor 

inventado Morelli, são inseridos questionamentos sobre a vida e a criação literária, 

abrindo uma discussão teórica em torno da própria construção ficcional, ―uma 
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narrativa encaracolando-se sobre si mesma‖ (p. 264), o que confere um alto grau de 

consciência do fazer literário na obra.  

Quando do lançamento de O Jogo da Amarelinha, a crítica se debateu em 

tentativas de enquadramento a algum tipo de gênero, o que é tarefa difícil, pois é um 

texto altamente complexo em que vemos amalgamados diferentes gêneros, por isso 

é comum encontrar O Jogo da Amarelinha (2014) sendo chamado de antirromance e 

contrarromance.  

A obra em si parodia toda uma tradição literária por meio de sua visão irônica 

além de buscar atingir toda espécie de conformismo e domesticação social, 

buscando uma alteração de pontos de vista e o repensar da própria concepção de 

realidade no Ocidente.  

É possível encontrar traços de todas as formas ficcionais fundidas na obra e 

por isso, Arrigucci o chama de ―um verdadeiro texto-esponja, aberto a todas as 

direções, capaz de dar caminho para textos ainda mais ―impuros‖‖ (1995, p. 266). 

 

E ainda se poderiam encontrar aspectos característicos do 
romanesco (romance) na busca sem fim de Horacio Oliveira: na sua 
sede unitiva; no seu desarraigamento de outsider num mundo 
estranho; no seu desarraigamento de argentino e de intelectual 
latino-americano, dividido entre dois mundos; [...] no seu 
desarraigamento arquetípico de ser perdido de si mesmo, que busca, 
num mundo degradado, a ponte, a passagem, o contato efetivo com 
o centro da realidade absoluta de que se distanciou (ARRIGUCCI, 
1995, p. 266).  

 

É uma verdadeira arma contra os padrões tradicionais do romance e todo 

molde rígido e pré-fabricado.  

Cortázar explica aos alunos de Berkeley que apesar de abolir divisões o 

máximo possível, percebeu, depois de ter finalizado a escrita da obra, que o livro 

apresentava três níveis de trabalho consciente ou inconsciente do escritor, os quais 

ele intitula como: metafísico, semântico e do leitor. 

O nível metafisico diz respeito ao aspecto existencial do livro, em que Oliveira 

e outros personagens estão sempre se indagando sobre os problemas da natureza 

humana e do sentido da vida.  
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O nível semântico diz respeito à linguagem, com a preocupação em ―como 

dizer‖. Como transmitir as visões e até experiências pessoais do escritor? Horacio 

Oliveira é um homem que não aceita as coisas como dadas, sempre se questiona 

sobre o outro lado de tudo, colocando em xeque tudo que vê e escuta. Cortázar diz 

que esse nível da expressão procura ser também crítico no sentido de combater a 

realidade tal como a recebemos pela História. Mas para isso também é preciso 

mudar os meios pelos quais essa realidade pode ser expressa e comunicada. Por 

esse motivo inventa palavras, usa-as de outra maneira,  

 
Há algumas passagens em que Oliveira escuta a si próprio 
monologando e de súbito se descobre a si mesmo utilizando uma 
linguagem escolástica, com os adjetivos que todo mundo põe antes 
de certos substantivos, como sempre se diz ―a Índia milenar‖ ou ―a 
Roma eterna‖ como se não houvesse tantas outras civilizações que 
são tão milenares como a Índia. [...] Esse é o tipo de coisa que 
Oliveira rejeita, porque tem muito medo que a linguagem lhe pregue 
peças; de que, em vez de ser ele quem pense e critique, a linguagem 
pense um pouco por ele e lhe imponha fórmulas estereotipadas, as 
fórmulas que vemos quando abrimos o jornal todas as manhãs 
(CORTÁZAR, 2015, p. 235). 

 
 

 Esse ataque à linguagem é uma arma importante já que não basta propor 

modificações da natureza humana ou questionamentos importantes utilizando uma 

linguagem convencional e fechada. Assim, Cortázar pensa no nível das revoluções. 

Segundo ele, é evidente que algumas sociedades tentam atitudes revolucionárias e 

mudanças nas estruturas sociais, mas para isso utilizam uma linguagem 

profundamente convencional. Parece haver um medo de utilizar um vocabulário 

novo ou imagens violentas e precisas que fossem uma invenção. ―Fazendo as 

revoluções, há que fazê-las em todos os planos‖ (CORTÁZAR, 2015, p. 237).  

 Os dois primeiros níveis levam automaticamente ao terceiro, que é o do leitor, 

o destinatário, que aceitará ―jogar‖ ou não. Mas Cortázar se refere a um leitor em 

especial, o qual ele denomina ―leitor-cúmplice‖, ou seja, um leitor que não é passivo, 

mas que participa ativamente do processo de construção da obra.  
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A intenção de O jogo da amarelinha é eliminar toda passividade na 
leitura, na medida em que seja possível, e colocar o leitor numa 
situação de intervenção contínua, página a página ou capítulo a 
capítulo. Para consegui-lo, a única coisa que tinha à minha 
disposição é tudo o que já expliquei, ou seja, o questionamento da 
realidade por um lado e o questionamento do idioma por outro, e em 
terceiro lugar algumas maneiras de aproximar-se do livro que lhe 
deram uma maior flexibilidade (CORTÁZAR, 2015, p. 240). 
 

 Cortázar chama de leitor-cúmplice aquele que aceita se deixar levar pela 

forma como o livro foi escrito, optando por um dos caminhos de leitura ou até 

tentando fazer outras combinações. É aquele leitor que aceita ler ―aos saltos‖, 

divergindo de uma leitura familiar, linear, com acontecimentos causais. O leitor que 

―aceita‖ ir até o fim do jogo não sente que a narrativa acaba e fica com uma 

sensação de indeterminação que o faz refletir sobre a história, sobre a literatura e 

sobre sua própria vida. Quem aceita entrar no jogo sabe que O Jogo da Amarelinha 

(2014) não é um livro feito para se ler só uma vez. Diferente do leitor passivo, ao 

qual Cortázar denominou como lector-hembra (leitor-fêmea), que é aquele que 

prefere se deixar hipnotizar pelo encanto da literatura e sem interferir na construção 

da história. O Jogo da Amarelinha (2014) não pretende iludir seus leitores, ao 

contrário, intenciona levá-los a reflexões que nem sempre são confortáveis e simples 

de aceitar.  

Segue um trecho em que há um diálogo entre os personagens Ronald e 

Oliveira em um de seus encontros, se referindo à Morelli (escritor inventado por 

Cortázar que, na história, está escrevendo um antirromance), que nos exemplifica 

bem como as notas sobre a criação poética se emaranham nos fios da narrativa: 

 

Aquilo que Morelli deseja é devolver à linguagem os seus direitos. 
Fala de expurgá-la, castigá-la, trocar ―descer‖ por ―baixar‖ como 
medida higiênica; mas o que ele procura, no fundo, é devolver ao 
verbo ―descer‖ todo o seu brilho, para que possa ser usado como eu 
uso os fósforos e não como um fragmento decorativo, um pedaço de 
lugar-comum. – Sim, mas esse combate cumpre-se em vários planos 
– argumentou Oliveira [...]. Morelli entende que o mero escrever 
estético é um engano e uma mentira, que acaba sempre por suscitar 
no leitor-fêmea, no tipo que não quer problemas mas soluções ou 
falsos problemas alheios, que lhe permitam sofrer comodamente, 
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sentado na sua cadeira, sem comprometer-se no drama que também 
deveria ser seu (CORTÁZAR, 2014, p. 499). 
 

 Cortázar atribui grande importância aos seus leitores, por isso os chama de 

cúmplices. Pela forma como a narrativa é construída, por diversos fios que levam a 

diferentes lugares, espera-se que o leitor vá tecendo sua própria trama de acordo 

com sua memória cultural e os sentidos que acarretar em sua vida. Da mesma 

forma, a obra foi sendo construída por fios e assim foi sendo tecida, tal qual um 

rizoma7 com suas linhas de fuga. 

Em botânica, rizoma é um tipo de caule que cresce horizontalmente. Deleuze 

e Guattari emprestaram o termo da botânica e o levaram para a filosofia. O rizoma 

subverte o modelo de árvore em que seus galhos e folhas se originam todos de uma 

única raiz, de um centro. O rizoma, diversamente, é composto por diversas linhas 

que podem se conectar umas as outras e mudar sua direção. Essas linhas de fuga 

escapam e por meio dos agenciamentos fazem contato com outras linhas e tomam 

outras direções. O rizoma não possui uma forma fechada, mas uma estrutura aberta 

em que não é possível saber onde começa nem onde termina.  

 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no 
meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas 
o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", 
mas o rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta 
conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser 
(DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 3). 

 

Dizemos que O Jogo da Amarelinha (2014) possui as características de uma 

obra rizomática porque é aberta a muitas interpretações, indica diferentes direções 

de leitura, é antilinear, possui diversos fios e por outras caraterísticas que serão 

destacadas no decorrer do trabalho. A imagem abaixo ilustra bem como foi 

construída essa narrativa e se assemelha também a um rizoma com suas linhas 

soltas: 

                                                           
7 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs v. 1. Trad. Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. Rio de 

Janeiro: Ed. 34, 1995. 

 



LXXXV 

 

 

 

Figura 12: Capa do catálogo da Mostra Rayuela – 2014 

 

Fonte: http://museo.bn.gov.ar/media/page/catalogo-muestra-rarayuela.pdf 

 

Cortázar explica para turma de Berkeley, sua técnica de montagem da obra 

que foi realizada em um ateliê, o que a torna ainda mais interessante, porque não foi 

uma obra toda concebida em um escritório solitário, mas teve esse movimento de 

ser ―montada‖, assim como um objeto, um brinquedo, uma instalação, acentuando o 

aspecto de livro-objeto. Como uma criança que senta ao chão para montar seu 

brinquedo e começar a jogar. 

 

Minha técnica não é a que os críticos imaginam: minha técnica é que 
fui à casa de um amigo que tinha uma espécie de ateliê grande como 
esta sala, pus todos os capítulos no chão (cada um dos fragmentos 
estava preso com um clipe) e comecei a passear por entre os 
capítulos deixando pequenas ruas e deixando-me levar por linhas de 
força: ali onde o final de um capítulo se enlaçava bem com um 
fragmento [...] imediatamente lhe punha alguns números e os ia 
enlaçando, armando um pacote que praticamente não modifiquei 
(CORTÁZAR, 2015, p. 223). 

http://museo.bn.gov.ar/media/page/catalogo-muestra-rarayuela.pdf
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Interessante destacar que Cortázar quando relata aos seus alunos como 

organizou (desorganizou?) a obra, conta que colocou todos os capítulos ―no chão‖. 

Parece que assim já estava a fazer uma crítica indireta à sacralidade do livro, do 

romance, o qual a imagem de seu autor se perpetuou como sendo de alguém de 

extrema erudição, que deveria se isolar para se inspirar e escrever as ―grandes‖ 

obras da literatura universal. Aqui temos um escritor que constrói sua obra repleta de 

fragmentos de outras ―realidades‖, de ―partes‖ do cotidiano, para criar a sua própria. 

Que a ―monta‖ em um ateliê espalhando-a pelo chão. Essa imagem – Cortázar 

finalizando seu livro em um ateliê com as páginas espalhados pelo chão – é uma 

boa representação de como a literatura vem sendo feita na pós-modernidade. 

Encontramos muitas produções literárias com comentários metacríticos, com 

reciclagem de material existente, com interrupções, com o ato de se dirigir ao leitor, 

com a inclusão de outros materiais, com o uso da colagem, com a mistura de 

gêneros, com a técnica do myse-en-abyme, com uma narrativa antilinear, entre 

outras características como a ironia e o humor.  

 

O leitor deverá acostuma-se a esse novo estilo de produção literária 
que, afinal, acompanha os tempos, devendo estar mais atento para 
as mudanças repentinas de vozes e personagens, e para a 
intertextualidade presente nas obras. O tempo e o espaço são 
fugazes (revelando a fragmentação do mundo atual), há confusão de 
vozes (tanto o narrador, como s personagem pode estar se 
expressando), mistura de pronomes (o autor pode unir-se aos 
leitores), as personagens podem ser conhecidas de maneira rápida, 
como se as estivéssemos vendo num computador percorrendo as 
páginas de um site, e, num mesmo romance, podemos ter narrador 
de primeira e de terceira pessoas misturados (FERNANDES, 2012, 
p. 380). 
 

Nesse contexto, é comum percebermos uma autorreflexividade tomando 

muitas vezes a forma de paródia. Reflexões críticas sobre a própria literatura, 

inserções que pensam o processo de escrita enquanto se narra uma história o que 

dá uma sensação de work in progress, emprestando aqui o termo utilizado por 

Arrigucci (1995).  
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No Jogo da Amarelinha (2014), o escritor inventado por Cortázar, Morelli, que 

dentro da história também estaria escrevendo um livro, tem suas anotações sobre 

sua escrita se misturando à narrativa e representa esse aspecto autoconsciente e 

metaficcional da narrativa. Podemos dizer que a obra pode ser considerada 

―autoparódica, na medida em que põe em questão, não só sua relação com outras 

obras, mas a sua própria identidade‖ (Hutcheon, 1985, p. 21). 

Conforme Santanna (2003), a paródia é um efeito de linguagem muito 

presente na produção artística contemporânea. É muito frequente encontrarmos na 

atualidade textos parodísticos em que a linguagem se dobra sobre si mesma. Isso 

não significa que seja uma invenção recente. Seu significado mudou ao longo do 

tempo e divide opiniões do que vem a ser propriamente a paródia. 

A linguagem literária, assim como outras linguagens, está continuamente 

ampliando seu espaço com um material cada vez mais híbrido e que requer cada 

vez mais do leitor a capacidade de decodificação e percepção dessa hibridez, para 

que ele sinta seus efeitos e seja capaz de acionar os deslocamentos que a obra 

propõe em seu segundo plano.  

O nome de Mikhail Bakhtin é referência nos estudos sobre a paródia desde 

que publicou Problemas da obra de Dostoiévski em 1928. Neste livro, ele buscou 

caracterizar os efeitos cômicos em diversas obras literárias, mas acabou expandindo 

seus estudos e formulou os princípios básicos da teoria da carnavalização8.  

As origens da institucionalização do termo paródia não são bem definidas, 

mas Santanna (2003) afirma que os dicionários de literatura o institucionalizaram a 

partir do século 17. No entanto, ele chama a atenção para a Poética de Aristóteles, 

na qual já aparecia um comentário a respeito dessa palavra. Aristóteles teria 

atribuído a origem da paródia, como arte, a Hegemon de Thaso (séc. 5 a.C.), porque 

ele havia usado o estilo épico para representar não os homens superiores, mas 

desta vez os inferiores, realizando assim uma inversão, pois a epopéia era um 

                                                           
8
 A tradução para o Brasil do livro Problemas da obra de Dostoievski de Mikhail Bakhtin só chegou em 

1981. Neste livro, Bakhtin analisou textos da Idade Média que debochavam das Escrituras Sagradas. 
A teoria da carnavalização é uma forma de estudar textos literários procurando os efeitos cômicos e 
parodísticos que mostram como esses mecanismos podem revelar traços do inconsciente social.   
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gênero que na Antiguidade servia para mostrar os heróis nacionais como deuses.  

No entanto, Santanna (2003) ainda nos informa que outros autores apontam 

Hipponax de Éfeso (séc. 6 a.C.) como o ―pai da paródia‖. Contudo, modernamente, a 

paródia se define através de um jogo intertextual e que não se restringe somente ao 

texto literário.  

Em várias obras de Cortázar encontramos apropriações de textos alheios em 

que o escritor os reinventa, mas não só de textos alheios como também de 

fragmentos do cotidiano. Arrigucci define sua produção literária como ―uma literatura 

de invenção, marcada na essência pela busca e pela experimentação contínua de 

novos rumos‖ (1995, p. 20). 

No capítulo 73, Oliveira nos conta uma narrativa, que diz ser de um dos livros 

de Morelli, sobre um napolitano que passou anos sentado na porta de sua casa, 

olhando um parafuso no chão. De noite o guardava debaixo do colchão. No começo 

virou motivo de piada entre os vizinhos, depois virou uma violação dos direitos 

cívicos e finalmente a paz. Assim ninguém conseguia mais passar pela rua sem dar 

uma olhadela para o parafuso e sentir a paz. Depois que o napolitano morreu o 

parafuso sumiu. Morelli acreditava que o parafuso devia ser um deus. E dessa 

pequena narrativa, Oliveira, representando a voz de Cortázar, insere uma reflexão 

sobre a realidade e a invenção de novos mundos por meio da arte: 

 

Talvez o erro tenha sido aceitar que esse objeto fosse um parafuso. 
Picasso pega um automóvel de brinquedo e o converte no queixo de 
um cinocéfalo. É bem possível que o napolitano fosse um idiota, mas 
também pode ter sido o inventor de um mundo. Do parafuso a um 
olho, de um olho a uma estrela... Por que entregar-se ao Grande 
Costume? (CORTÁZAR, 2014, p. 436). 

 

 Dessa pequena narrativa retirada de um livro que o personagem estaria 

lendo, de Morelli, podemos depreender vários posicionamentos de Cortázar em 

relação a sua produção literária. Além do jogo metalinguístico, também podemos ver 

materializado o desejo de Cortázar de mostrar que não precisamos aceitar só uma 

forma de ver as coisas. Em muitos momentos, Oliveira, assim como Cortázar em 
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algumas entrevistas e na sua aula em Berkeley, fala da necessidade de ―higienizar‖ 

as palavras, despi-las de todos os significados que já carregam, limpá-las de todo 

senso-comum e reinventá-las, usá-las de maneira diferente. Assim ele cita Picasso, 

que por meio de colagens se apropriava de elementos do cotidiano, que já possuíam 

seus sentidos definidos e os atribuía novos, inventando seu mundo. As apropriações 

desencadeiam novos usos para objetos desbotados pela rotina. 

 Antoine Compagnon em O trabalho da citação (1996), diz que quando criança 

ganhou uma tesoura para recortar imagens e colar em um livro. Cortázar faz isso em 

suas obras. A escrita de O Jogo da Amarelinha (2014) pode ser vista como uma 

atividade semelhante ao processo de bricolagem.  

 O escritor acumulou diversos recortes e acabou os utilizando em O Jogo da 

Amarelinha (2014). As intercalações das citações no meio da narrativa conferiram 

diferentes sentidos ao mesmo recorte. Para exemplificar, no capítulo 40, Oliveira, já 

de volta à Buenos Aires, nos conta como passa seus dias tediosos ao lado de 

Gekrepten e como são seus encontros com os vizinhos, o casal Traveler e Talita. 

Nesses encontros, costumavam ―jogar‖ com as palavras do dicionário. ―Nessas 

noites, se brincavam com o dicionário, surgiam coisas, como cisco, cisticerco, cito, 

cisma, cístico e cisão‖ (CORTÁZAR, 2014, p. 271). 

 Ao fim do capítulo 40, a lógica das remissões nos manda ―saltar‖ para o 

capítulo 59 em que nos deparamos com uma citação de Claude Lévi-Strauss, 

retirada de Tristes trópicos: 

 

Então, para passar o tempo, pescam-se peixes não comestíveis; 
para impedir que apodreçam, distribuem-se avisos ao longo das 
praias, ordenando aos pescadores que os enterrem na areia logo 
depois de retirados da água (CORTÁZAR, 2014, p. 409). 

 

 Podemos nos questionar o porquê desta citação nesse momento da obra. 

Podemos inferir vários sentidos, podemos pensar que Cortázar pode ter 

intencionado realizar uma analogia das palavras com os peixes: pescar peixes assim 

como ele ―pesca palavras‖. Enquanto em um capítulo se faz uma brincadeira com o 

dicionário, com as palavras, por meio dessa citação ele reafirma seu objetivo com a 
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escrita, inventar, destituir as palavras de todo sentido acumulado e lhe atribuir 

novos. Pescar os peixes, mas imediatamente enterrá-los para que não apodreçam, 

da mesma forma com as palavras, para que não sejam corroídas pelos usos 

ordinários. Cortázar se apropria de um texto alheio, não o plagia, mas cita-o e não 

somente pelo simples ato de citar, mas tal citação, ―arrancada‖ de seu lugar original 

e ―colada‖ em um novo contexto provoca diferentes aberturas que serão percebidas 

de diferentes formas por cada leitor.  

  A técnica da apropriação, segundo Santanna (2003), chegou à literatura 

através das artes plásticas, principalmente pelos Dadaístas a partir de 1916 e se 

identifica com a colagem que seria a utilização de materiais diversos do cotidiano 

para criar objetos artísticos. Santanna cita Marcel Duchamp como exemplo de 

alguém que utilizou essa técnica que se apropriava de objetos da indústria e os 

expunha em galerias e museus como se fossem objetos artísticos. A exposição do 

Urinol (1917) é um exemplo bem conhecido dessa técnica.  

 Santanna (2003) ainda diz que a técnica da apropriação volta ao uso em torno 

dos anos 60 com o surgimento do pop art. 

 

Figura 13: Exposição de Andy Warhol. Campbell's Soup, 1962 

 

Fonte: https://analiseecritica.wordpress.com/2010/11/03/pop-art/ 

 

 No por art os artistas utilizavam objetos da sociedade industrial para 

produzirem suas obras. Andy Warhol retratou sobre uma tela latas de sopa 
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Campbell em 1962, levando para o campo erudito elementos do cotidiano, que 

normalmente passam despercebidos. O artista cria assim um novo significado com 

objetos ―recortados‖ de lugares distintos, atribuindo-lhes novos sentidos pela 

colagem.  

 E essa técnica não encontramos só em O Jogo da Amarelinha (2014) como 

também em outras obras. O Livro de Manuel (1973), por exemplo, coloca alguns 

personagens lendo um jornal e comentando a noticia entre si, que se referia a uma 

denúncia de assassinato. Mas esse jornal que eles leem é a reprodução fac-similar 

de um jornal realmente publicado. Temos uma inserção de um elemento do real 

funcionando aqui como uma denúncia por meio da ficção. 

Todas as inserções causam efeitos no conjunto significativo da obra. Causam 

deslocamentos de sentido. O deslocamento é quando algo é tirado de sua 

normalidade e colocado numa situação nova, isso causa um efeito de 

estranhamento em quem vê e possibilita a abertura de diversos pontos de 

questionamento, que explodem com os limites de um único sentido.  

 

Os artistas que trabalham nesse tipo de produção estão interessados 
em estabelecer um corte com o cotidiano usando os próprios 
elementos que povoam nosso cotidiano. Ao invés de representarem, 
eles re-apresentam os objetos em sua estranhidade (SANTANNA, 
2003, p. 45). 

 

 O espaço da literatura para Cortázar é um lugar de experimentação e 

invenção, que também se relaciona com a arte praticada na década de 60 que ficou 

conhecida como arte conceitual. Nessa arte, o que mais importa é a realização do 

que o resultado propriamente dito. Santanna afirma que nesse momento o artista 

está querendo ―desarrumar, inverter, interromper a normalidade cotidiana e chamar 

a atenção para alguma coisa‖ (2003, p. 45). Todas essas características são 

encontráveis facilmente por toda a produção literária de Cortázar, como vimos em 

alguns exemplos, mas ainda cabe mais uma obra muito interessante que parece 

―gritar‖ ao leitor e lhe chamar a atenção para as coisas que o ser humano faz sem 

perceber.  
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 A série intitulada Manual de Instruções, que faz parte do livro Histórias de 

cronópios e de famas (1962), exemplifica essa necessidade de olhar para as coisas 

―gastas‖ com o olhar da criança, com o olhar da novidade, com o olhar do poeta. 

Esse Manual traz diversas instruções: Instruções para chorar; Instruções-exemplos 

sobre a forma de sentir medo; Instruções para entender três quadros famosos; 

Instruções para matar formigas em Roma; Instruções para subir uma escada; 

Preâmbulo às instruções para dar corda no relógio e Instruções para dar corda no 

relógio. 

Deixando de lado os motivos, atenhamo-nos à maneira correta de 
chorar, entendendo por isto um choro que não penetre no escândalo, 
que não insulte o sorriso com sua semelhança desajeitada e 
paralela. O choro médio ou comum consiste numa contração geral do 
rosto e um som espasmódico acompanhado de lágrimas e muco. [...] 
Quando o choro chegar, você cobrirá o rosto com delicadeza, usando 
ambas as mãos com a palma para dentro. As crianças chorarão 
esfregando a manga no casaco da cara, e de preferência num canto 
do quarto. Duração média do choro, três minutos (CORTÁZAR, 2014, 
p. 15). 

   

 Apesar de percebermos o humor presente nessas instruções, Cortázar 

declarou a seus alunos que o objetivo ao escrevê-las foi criar um sentimento de 

estranheza que é causado pelo fato de alguém nos explicar algo que fazemos sem 

pensar, porque, segundo ele, isso poderia se projetar para coisas muito mais 

importantes que subir uma escada, por exemplo, mas levar a pensar em todos os 

valores aceitos sem questionamento, em relação a uma história que nos foi contada, 

em relação a uma cultura que absorvemos e reproduzimos sem refletir sobre isso. 

Sontag (1987) afirma que a função da arte passou por uma transformação. A arte 

hoje ―é um instrumento para modificar a consciência e organizar novos modelos de 

sensibilidade‖ (p. 341).  

Mais uma vez temos a ficção nos levando a pensar a própria realidade e 

Cortázar nos mostra que um texto, para ser revolucionário ou ter algum tipo de 

engajamento social, não precisa necessariamente tratar desses temas de forma 

direta ou ser escrito numa linguagem familiar a todos. Em alguns casos, um texto 

que provoca um estranhamento pode levar muito mais a reflexão do que outro que 
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pela sua linguagem e temas repetidos ad aeternum podem favorecer a acomodação. 

Nesse sentido, as instruções, aparentemente simples, podem ―mover-nos um 

pouquinho ali onde estamos, e que por ali às vezes ao subir uma escada pensemos 

em quantas outras coisas fazemos sem pensar como e por que as fazemos‖ 

(CORTÁZAR, 2015, p. 173). 

 

É como o que ocorre com o fenômeno do sonho. O sonho nos re-
apresenta algum desejo não realizado no dia-a-dia. O sonho nos 
possibilita desrecalcar e liberar certas tensões. Ora, o que o texto 
parodístico faz é exatamente uma re-apresentação daquilo que havia 
sido recalcado. Uma nova e diferente maneira de ler o convencional 
(SANTANNA, 2003, p. 31). 

 

 Esses pequenos textos dos Manuais, parodiam não um texto literário em si, 

mas parodiam os ―textos‖ do nosso dia a dia, parodiam as convenções sociais, os 

usos e costumes apreendidos e aceitos. Isso não significa que Cortázar quer que 

seus leitores passem a prestar extrema atenção a tudo e a se deter ao ato de subir 

uma escada ou de chorar, mas para que, a partir da ficção, se tenha consciência dos 

atos automáticos que praticamos diariamente, sem nenhuma criticidade. Assim a 

paródia coloca essa lente de aumento em certas situações e permite uma nova 

maneira de ler o convencional. ―É um processo de liberação do discurso. É uma 

tomada de consciência crítica‖ (SANTANNA, 2003, p. 31). 

 

[...] paródia é como a lente: exagera os detalhes de tal modo que 
pode converter uma parte do elemento focado num elemento 
dominante, invertendo, portanto, a parte pelo todo, como se faz na 
charge e na caricatura. E eu diria, usando ainda um raciocínio 
psicanalítico, que a paródia é um ato de insubordinação contra o 
simbólico, uma maneira de decifrar a Esfinge da Mãe Linguagem 
(SANTANNA, 2003, p. 32). 
 

Portanto o uso da paródia sempre causa uma abertura no texto, seja 

semiótica ou crítica. Santanna (2003) diz que a paródia se posiciona ao lado do 

diferente e sempre inaugura um novo paradigma. Aqui, o autor faz uma comparação 

com a paráfrase. A paráfrase, segundo ele, está no nível da semelhança, é uma 
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repetição de um já dito e não causa grandes alterações de sentido, enquanto que a 

paródia, por estar ao nível das diferenças, retoma o já dito, mas conta de outro jeito, 

multiplicando os significados iniciais. ―Do lado da ideologia dominante, a paráfrase é 

uma continuidade. Do lado da contra-ideologia, a paródia é uma descontinuidade‖ 

(SANTANNA, 2003, p. 28). Por ser contra a ordem, as ideologias estéticas e 

políticas que controlam o cenário social consideram as paródias sempre como um 

discurso indesejável (SANTANNA, 2003, p.33).  

Então afinal, do que é feito um texto? Retomando, O Jogo da Amarelinha 

(2014) nasceu, além das reuniões de notas, da bagagem de leituras do autor, que 

diz ter lido milhares de livros durante sua vida, ao qual se juntou a experiência de 

viver na Europa. Nesses anos, acumulou uma informação livresca muito grande. Por 

isso temos em O jogo da amarelinha um autor que estava ―vertendo uma 

acumulação cultural de muitos anos, de toda uma vida‖ (CORTÁZAR, 2015, p. 252).  

Quando pensamos sobre a acumulação de leituras, nos vem à mente a 

imagem da biblioteca como detentora de todo o conhecimento do universo, 

pensamos na Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges (1999), em que o escritor 

estabeleceu uma analogia com o universo e que representa a utopia de dominação 

de todos os saberes.  

Todo leitor conhece o sentimento de estar em uma biblioteca e não poder ler 

tudo o que existe, sabe que sua trajetória como leitor envolve escolhas e se sente 

continuamente angustiado, pois possui uma vida muito curta em comparação à 

quantidade de livros que deseja conhecer. Sabemos também que nossa memória é 

insuficiente para ―guardar‖ tudo o que lemos e conhecemos. Na tentativa de 

―guardar‖ nosso conhecimento criamos bibliotecas, e acumulamos milhares de livros 

pensando que assim preservamos todo o conhecimento da humanidade. A perda da 

memória não significa somente uma deficiência cognitiva, mas a perda de uma 

identidade que foi construída ao longo dos anos por meio das relações sociais, 

institucionais e de toda bagagem cultural acumulada.  

O ato de escrever é uma forma de perpetuação da memória e do 

conhecimento. Vimos que Cortázar gostava de guardar pequenos fragmentos do 
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que teve contato durante a vida. Imaginamos que ele deve ter ser colocado em 

algum momento diante do questionamento do que se fazer com tantas leituras, tanto 

conhecimento acumulado.  

Toda pessoa que monta sua biblioteca particular sabe que após o seu 

falecimento, dificilmente ela se manterá, alguns deixam em testamento, outros doam 

a instituições educacionais enquanto outros deixam a cargo da família que algumas 

vezes acaba se livrando de tudo. Umberto Eco, no livro Não contem com o fim do 

livro (2010), havia declarado ter em sua biblioteca 50 mil livros e depois de sua 

morte sua única exigência é que os livros não se dispersassem e que fosse vendida 

completa a uma universidade. Já outros podem tentar ―guardar‖ o conhecimento 

mais significativo numa obra literária. Numa obra enciclopédica como O jogo da 

amarelinha por exemplo.  

Quando falamos em biblioteca pensamos no espaço físico em que se 

guardam os livros, mas quando pensamos na biblioteca de um escritor podemos 

dizer que é composta por tudo aquilo que ele leu e que o influenciou, mesmo que de 

forma inconsciente. Toda leitura acumulada ao longo da vida deixa marcas na 

escrita de um autor.  

Escrever livros, deixar a palavra escrita registrada para a eternidade é uma 

forma de manter vivo um escritor e sua produção intelectual que é formada a partir 

de outras leituras e de suas experiências de vida em geral. O Jogo da Amarelinha é 

um grande almanaque, pois é uma grande compilação de conhecimentos diversos 

da ―biblioteca‖ do autor. Suas obras literárias mantém um constante diálogo com 

essa biblioteca. Por isso, sua escrita nunca é unívoca, mas atravessada por 

inúmeras vozes, sendo o livro um espaço polifônico em que as vozes se misturam. 

Toda escritura possui ecos de outras vozes. As diversas referências implícitas e 

explícitas encontradas no texto denunciam a memória da escrita.  

O professor Cortázar é questionado em relação às suas memórias. Ao 

responder a uma aluna sobre o porquê de ter inserido tantos textos em inglês e 

francês ele dá uma resposta que fala a respeito de sua acumulação de leituras: 
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Todo esse conteúdo livresco se encontrava em minha memória e 
vocês sabem muito bem – porque são de todos nós - os jogos da 
associação: quando temos um background cultural, estamos 
pensando em qualquer coisa e nos aparece um verso de T.S. Eliot 
ou a letra de um tango de Carlos Gardel, esse tipo de coisas que 
apoiam uma reflexão e que depois em um livro se convertem em 
uma citação [...]. Quando eu estava escrevendo O jogo da 
amarelinha, junto com o que eu mesmo ia dizendo, cruzava-se todo o 
tempo essa acumulação de leituras e então – aí vem o pedantismo – 
não me freei, as deixei sair simplesmente e em O jogo da amarelinha 
há uma enorme acumulação de citações, se dão nomes, se fala de 
pintura, se acumulam montes de coisas (CORTÁZAR, 2015, p. 253). 

 

O autor diz não ter voltado mais a escrever dessa forma. Mas mesmo em 

outras obras, encontramos mecanismos que provocam a ruptura do texto e 

permitem novas interpretações. Um exemplo interessante de citar é uma história em 

quadrinhos chamada Fantomas contra los vampiros multinacionales que Cortázar 

produziu em 1975, em resposta a uma publicação anterior intitulada La inteligencia 

em llamas da série Fantomas.  

Cortázar recebeu de um amigo do México uma história em quadrinhos cujo 

personagem era Fantomas. Esse personagem na verdade é francês, mas segundo 

Cortázar, os mexicanos o colonizaram e o transformaram em um super-homem 

mexicano que é muito lido nesse país. Cortázar se surpreendeu ao se deparar que 

na história havia um personagem desenhado que era nada menos que ele.  

O personagem de Cortázar participava de uma trama em que um 

desconhecido começava a roubar e destruir todos os livros importantes do mundo, 

tanto das bibliotecas públicas quanto das privadas. Então o super-herói Fantomas 

pede ajuda aos escritores Alberto Moravia, Italo Calvino, Susan Sontag, Octavio Paz 

e Julio Cortázar e descobre que os mesmos também estavam sendo ameaçados de 

morte caso continuassem a publicar.  
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Figura 14: Excerto do HQ La inteligencia em llamas - 1975 

 

Fonte: Disponível em: http://www.kronhela.com.ar/jc/JulioCortazar-
Fantomascontralosvampirosmultinacionales.pdf 

 

Fantomas faz uma série de investigações, mata o sujeito responsável pela 

destruição e faz reedições dos livros destruídos e assim salva a nação. 

Julio Cortázar, ao tomar conhecimento desse quadrinho em que consta como 

personagem, mas sem sua autorização, decide fazer sua própria versão. Com uma 

tesoura, recorta do HQ somente as partes que interessam a ele e faz uma espécie 

de colagem em que escreve um novo texto em um contexto diferente, deslocando o 

sentido: 
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[...] quer dizer, toda a primeira é igual, mas, quando Fantomas volta 
triunfante dizendo a Octavio Paz ou a mim ―destruí o monstro, podem 
continuar a escrever tranquilos‖, nós, inteligentes, lhe dizemos: ―Não, 
Fantomas, você está enganado. Acha que destruiu o monstro, mas 
não o destruiu: não há somente um monstro . Olhe, leia aqui as 
conclusões do Tribunal Bertrand Russel sobre o genocídio cultural na 
América Latina. [...] ―Leia o que se diz sobre a aniquilação das 
culturas indígenas na Amazônia, por exemplo. Leia o que acontece 
com índios mexicanos em alguns estados de predominância 
indígena, leia tudo o que está se fazendo para destruir a cultura de 
um continente e criar falsos valores sem necessidade de queimar a 
Biblioteca do Congresso‖ (CORTÁZAR, 2015, p. 265).  

 

 Cortázar havia participado recentemente de reuniões no Tribunal Bertrand 

Russel II9 em Bruxelas, onde conheceu diversos testemunhos dos que haviam 

sobrevivido ou assistido às torturas e execuções na América Latina. Nesse 

momento, Cortázar relata ter dado um passo enorme que foi ―passar da leitura de 

um telegrama num jornal a escutar um homem ou uma mulher que relatam 

diretamente a experiência do que lhes aconteceu‖ (CORTÁZAR, 2015, p.256). Além 

dos testemunhos, também teve contatos com documentos que mostravam a 

intervenção imperialista nos países latino-americanos. Tal contato suscitou no autor 

a necessidade de denunciar todas essas atrocidades e contribuir na luta pela 

libertação dos povos da América Latina. Então ele viu essa história do Fantomas 

como uma oportunidade de colocar em prática sua empreitada.  

O autor conta a seus alunos que Fantomas contra los vampiros 

multinacionales também foi vendido no México, por insistência dele, e teve uma boa 

aceitação entre os leitores conforme pesquisa realizada pelo editor no país. Por 

meio de sua colagem que deu origem à sua própria versão da história, o autor 

contou-a por outro ponto de vista e não simplesmente produziu um quadrinho 

destinado ao entretenimento, mas também fez com que aqueles leitores refletissem 

sobre a situação de opressão a que os povos da América-Latina estavam sujeitos, 

situação que talvez nem fosse do conhecimento deles e que o escritor encontrou 

                                                           
9
 Foi um organismo do Movimento Comunista Internacional destinado a julgar os países que 

combatiam o comunismo, principalmente os sul-americanos.  
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uma forma de denunciar enquanto todos os jornais simplesmente omitiam. Com 

esse objetivo, ele não poderia ter escolhido melhor forma de ―fechar‖ a narrativa: 

 

Fantomas fica imensamente envergonhado e a história termina 
também muito bem porque diz: ―Querido Octavio Paz, a partir de 
agora dedicarei todas as minhas forças a lutar contra as empresas 
multinacionais e contra todas as formas negativas do imperialismo‖ 
(CORTÁZAR, 2015, p. 266). 

 

Dessa forma, Cortázar produziu um quadrinho que continuou a ―dizer‖ mesmo 

após o fim da história. Um HQ capaz de provocar aberturas e deixar espaço para 

muita reflexão. 

 

2.2 “QUE SAIBA ABRIR A PORTA PARA IR BRINCAR”10 

 

Já é de conhecimento a metáfora do labirinto atribuída à literatura de Julio 

Cortázar. Sua escrita labiríntica indica vários caminhos de leitura que podem 

desembocar em vários lugares. Assim como um rizoma, possui diversas linhas de 

fuga que possibilitam variados sentidos. Encontramos intersecções com áreas 

diversas como pintura, cinema, música, fotografia, se negando a seguir a linearidade 

tradicional, num intenso ziguezaguear de interpretações e possíveis passagens, tal 

qual um hipertexto, abrindo várias portas para outras associações, num movimento 

intenso de renovação de sentidos.  

Em suas obras é comum encontrar recursos estéticos que levam o leitor a 

entrar no jogo de Cortázar e se aventurar nesse movimento de ir e vir. Os recursos 

intertextuais favorecem uma leitura ativa, em que o leitor se sente levado a 

―participar‖ da escrita do texto. As alusões, as citações, as paródias, as colagens de 

todas as espécies, expandem o campo de sentidos do texto, operam uma abertura 

                                                           
10

 Titulo de um texto que faz parte do livro Último Round e que o escritor define como um convite para 
o jogo da literatura, mas com as portas abertas. E aqui utilizamos com o mesmo sentido. Quando se 
aceita entrar no ―jogo‖ intertextual de Cortázar é como aceitar abrir a porta para uma busca 
incessante. 
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intensa de significados, rompendo com a linearidade e fazendo com que o leitor 

percorra a obra de modo labiríntico.  

Se o leitor, a cada referência dada na obra, buscar pesquisar o que é e 

retornar a obra com esse conhecimento, perceberá a abertura semiótica de tal 

intertextualidade, pois o livro abrirá um novo leque de possibilidades de sentidos, 

novas realidades de interpretação. Isso sem mencionar as referências implícitas que 

serão ativadas pelo leitor conforme sua memória.  

A literatura se inscreve numa relação com o mundo, mas também numa 

relação consigo mesma, com sua história e com a história das produções. Por meio 

da prática intertextual a memória do texto vai sendo construída. A memória da 

literatura se dá em três níveis: a memória trazida pelo texto, a memória do autor e a 

memória do leitor. A literatura está em constante diálogo com ela mesma. ―O 

intertexto é então definido como a percepção, pelo leitor de relações entre uma obra 

e outras que a precederam ou a seguiram‖ (SAMOYAULT, 2008, p.28). Pode-se 

dizer que a intertextualidade é a memória da literatura. ―A intertextualidade é o 

resultado técnico, objetivo, do trabalho constante, sutil e, às vezes, aleatório, da 

memória da escritura‖ (SAMOYAULT, 2008, p. 68). 

O trabalho da memória em Julio Cortázar revela-se a partir da destruição de 

seu próprio objeto de trabalho. Ao mesmo tempo em que há construção há 

destruição. Como ele mesmo comenta na classe de Berkeley, que compara com a 

construção de um túnel. Para construí-lo há que destruir a terra, fazendo um buraco 

que destrua tudo que havia, ―construímos o túnel com essa destruição‖ 

(CORTÁZAR, 2015, p. 168). 

Sua literatura é permeada de jogos de memória que realizam um movimento 

que parte do presente do escritor para o passado, retornando ao presente 

novamente criando novos sentidos originados dessa dialética. É uma escrita que 

traça um movimento contínuo de resgate, ressignificação e transformação. O devir 

permite uma renovação eterna de sentidos, renova as percepções de mundo e cria 

novas formas de organização do real. Pode-se dizer que a escrita de Cortázar é um 

movimento contra a acomodação e o conformismo, já que ―uma identidade estanque 
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impediria a flexibilidade necessária a uma constante renovação da percepção‖ 

(GAGNEBIN, 1997, p. 45). 

Por meio da prática intertextual, podemos perceber manifestações do 

passado. Coutinho escreve que Cortázar propõe ―desescrever a linguagem‖, 

revitalizá-la, para isso, entre outros procedimentos, serve-se da acumulação, da 

alteração das normas convencionais da linguagem e da ironia ou humor. A 

acumulação, que podemos também chamar de memória, se refere à: 

 

[...] mistura de estilos que compõem O jogo da amarelinha (o uso 
simultâneo de trechos altamente líricos, tais como a carta que a 
Maga escreve ao filho – o bebê Rocamadour – após a sua morte, e 
algumas passagens bastante prosaicas – os episódios da clocharde 
e da pianista Berthe Trépat) e à mistura de formas coloquiais e 
dialetais, como o ―voseo‖ argentino e o lunfardo, com outras eruditas 
e até mesmo ―cosmopolitanas‖, que refletem o status cultural dos 
personagens (COUTINHO, 2014, p. 24) 

 

No próximo subtítulo, analisaremos alguns artifícios de Cortázar em O Jogo 

da Amarelinha (2014), para ilustrar o efeito dos jogos com a memória em sua escrita. 

Como já dissemos, mais importante do que fazer o levantamento dos intertextos na 

obra de Cortázar é refletir sobre os novos sentidos e efeitos decorrentes desses 

deslocamentos e perceber, como ele usa a intertextualidade para criar 

descontinuidades e tirar a ilusão e envolvimento do leitor com o texto. Mostrando 

como o antiilusionismo brinca com nossa memória cultural em relação à escrita 

literária tradicional.  

 

2.3 “PARA LIMPAR A CARA DO LEITOR” - O ANTIILUSIONISMO EM O JOGO 

DA AMARELINHA 

 

Segundo Hutcheon (1985), as formas de arte contemporâneas tem procurado 

incorporar o comentário crítico dentro de sua própria estrutura. O caráter autor-

reflexivo de toda produção cultural é o que, segundo ela, fez reacender o interesse 

contemporâneo pela paródia. A paródia é uma das formas mais importantes da 
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moderna auto-reflexividade; ―é uma forma de discurso interartístico‖ (p. 13). ―A auto-

reflexividade das formas de arte modernas toma muitas vezes a forma de paródia e, 

quando o faz, fornece um novo modelo para os processos artísticos‖ (p.16).  

Hutcheon (1985) também afirma que os artistas modernos parecem ter 

reconhecido que a mudança implica uma continuidade. Para isso, as suas formas 

paródicas jogam com a consciência histórica. Ela define a paródia como uma 

repetição, mas com distância crítica, que marca a diferença em vez da semelhança. 

No entanto, não é uma questão de imitação nostálgica de modelos passados, mas 

sim ―uma confrontação estilística, uma recodificação moderna que estabelece a 

diferença no coração da semelhança‖ (p. 19). 

Portanto, a paródia é uma forma de ativação do passado, mas seu efeito 

depende do leitor e de sua memória cultural para perceber as ligações intertextuais. 

O Jogo da Amarelinha (2014) é uma narrativa que é uma paródia em si mesma, pois 

parodia convenções, parodia outros textos, assim como textos próprios e faz isso 

principalmente por um elemento de autoconsciência inserido na obra, o personagem 

escritor Morelli, que faz diversas reflexões que se voltam sobre a própria narrativa e 

permite a quebra da ilusão artística, desnudando os bastidores da produção.  

Julio Cortázar costuma nos indicar diversos caminhos de leitura a percorrer 

em sua escrita. Isso fica ainda mais evidente no livro O Jogo da Amarelinha, no qual 

ele afirma que ―este livro é muitos livros, mas é, sobretudo, dois livros‖ (CORTÁZAR, 

2014, p. 5), onde o leitor pode escolher por qual capítulo começar, se no 1 ou 73, ou 

na ordem que preferir, nos remetendo à antiga arte combinatória, como ele mesmo 

orienta no ―quadro de orientação‖, destacando as diversas combinações de leitura. 

O que é destacável nesta obra, é que temos uma narrativa que se preocupa 

mais com o como contar a história do que com o desenvolvimento da própria 

história. Temos uma narrativa que se concentra mais nas reflexões do protagonista 

do que nas suas ações. Encontramos inseridas dentro da história, colagens de 

jornais, poesias, comentários sobre o processo criativo, digressões, entre outras 

descontinuidades que possibilitam aberturas no texto. Tais mecanismos conferem 

um efeito de estranhamento ao leitor, pois se dá de maneira diversa do tradicional 
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para mostrar uma nova forma de leitura do livro, mas que, implicitamente, cobra uma 

leitura também diferente do mundo como está posto.  

Cortázar possui uma escrita antiilusionista reflexiva. Pretendemos demonstrar 

aqui, os efeitos que a técnica antiilusionista causa no leitor e quais são essas 

estratégias antiilusionistas utilizadas pelo autor com o objetivo de ―limpar a cara do 

leitor‖. Como se ele quisesse se despir de todas as convenções e de tudo que está 

posto como a verdadeira realidade.  

 O Antiilusionismo, como o próprio nome aponta, é uma estética contrária à 

estética da ilusão. Mas ilusão de quê? Ilusão de uma suposta realidade na arte. As 

discussões sobre as relações entre texto e realidade remontam a Aristóteles, com 

seu conceito de mimèsis. Muito já se escreveu sobre ficção, imitação, realidade, 

verossimilhança, referente, ilusão, etc. A estética antiilusionista se coloca contra 

uma suposta realidade na arte.  

O termo ―realismo‖, a partir do século dezenove, se relaciona a um movimento 

artístico que se dedicava a observar e representar o mundo e fazia oposição ao 

romantismo e ao neoclassicismo na ficção e na pintura. O realismo buscava mostrar 

a realidade de forma objetiva, sem interferência subjetiva, retratando-a e analisando-

a. O antiilusionismo é uma reação a um tipo de representação que pretende retratar 

a realidade das coisas, causando uma ilusão e envolvendo o leitor/espectador na 

trama.  

 

Romancistas antiilusionistas zombam da estratégia documentária 
dos escritores que fingem ser os meros editores de correspondências 
encontradas nas frestas, esconderijos e sótãos do verismo 
circunstancial. Ao alegar que selecionam somente ―assuntos 
importantes‖, tais romancistas dão a entender que as histórias 
antecedem sua narração (STAM, 2008, p. 149). 

 

Muitos artistas em diversos âmbitos se utilizam dessas técnicas que revelam 

os bastidores da arte, tanto no cinema, como na pintura e literatura. O teatro épico 

de Brecht é um bom exemplo. Desde 1926, Bertolt Brecht se posicionou contra a 

ilusão e a passividade naturalista, criando um tipo de teatro que se opunha ao teatro 
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dramático aristotélico. O teatro de Brecht ia contra os efeitos catárticos, que 

deixavam o espectador redimido. Ao contrário, ele desejava que suas peças 

tocassem criticamente o espectador. O público ideal para Brecht não era aquele que 

se envolvia emocionalmente com a trama, mas sim aquele que se mantinha lúcido 

para poder pensar livremente e se posicionar de forma crítica ao que via. Para isso, 

utilizava muitas estratégias antiilusionistas que causavam estranhamento no 

espectador. Os atores pareciam citar o texto, ao invés de tomá-lo para si. Tudo isso 

para causar um distanciamento no espectador e mantê-lo com a mente livre para 

refletir sobre o que viu e sua própria realidade. Até a música era pensada para 

proporcionar novos sentidos e não simplesmente envolver o espectador e 

intensificar a ação. Para Brecht a arte deve revelar os princípios de sua própria 

construção. 

Para ficar clara a diferença entre o teatro épico de Brecht e o teatro 

dramático, cabe citar o que o espectador de cada tipo de encenação diria: 

 

O espectador do teatro dramático diz: - Sim, eu também já senti isso. 
– Eu sou assim. – O sofrimento deste homem comove-me, pois é 
irremediável. É uma coisa natural. – Será sempre assim. – Isto que é 
arte! Tudo ali é evidente.- Choro com os que choram e rio com os 
que riem. O espectador do teatro épico diz: - Isso é que eu nunca 
pensaria. – Não é assim que se deve fazer. – Que coisa 
extraordinária, quase inacreditável. – Isto tem que acabar. – O 
sofrimento deste homem comove-me porque seria remediável. – Isto 
é que é arte! Nada ali é evidente. – Rio de quem chora e choro com 
os que riem (BRECHT, 1978, p. 48). 

 

No cinema, temos muitos exemplos de obras antiilusionistas, como os filmes 

da Nouvelle vague francesa que se posicionaram contra os filmes tradicionais 

clássicos hollywoodianos que são montados de modo a causar uma ilusão de 

realidade no espectador. Tais filmes pretendem passar a impressão de uma 

construção perfeita com começo, meio e fim, utilizando trilhas sonoras que 

colaboram para o encantamento e suprimindo qualquer marca que possa revelar a 

montagem cinematográfica. Nos filmes antiilusionistas, podemos encontrar 

narrativas que não seguem uma linearidade em sua forma de contar a história; o 
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espectador nota a presença da câmera; às vezes o próprio diretor do filme aparece; 

há cenas que parecem não ter nenhuma relação com a história; há intenso uso de 

metáforas; uso da metalinguagem, utilizando o cinema para falar sobre o cinema, 

pensando criticamente a própria arte. As estratégias antiilusionistas mostram os 

bastidores da criação para alertar o espectador que aquela produção não passa de 

um jogo de ficção e para arrancar-lhe de uma situação de passividade e alienação 

perante a construção fictícia e o próprio posicionamento na sociedade. 

 

No campo das artes, a reflexividade no sentido psicológico/filosófico 
se aplica também à capacidade de auto-reflexão de qualquer meio, 
língua ou texto. No sentido mais amplo, a reflexividade artística 
refere-se ao processo pelo qual textos, literários ou fílmicos, são o 
proscênio de sua própria produção (por exemplo, As ilusões 
perdidas, de Balzac, ou A noite americana, de Truffaut), de sua 
autoria (Em busca do tempo perdido, de Proust, 8 1/2, de Fellini), de 
seus procedimentos textuais (os romances modernistas de John 
Fowles, os filmes de Michael Snow), de suas influências intertextuais 
(Cervantes ou Mel Brooks), ou de sua recepção (Madame Bovary, A 
Rosa púrpura do Cairo). Ao chamar a atenção para a mediação 
artística, os textos reflexivos subvertem o pressuposto de que a arte 
pode ser um meio transparente de comunicação, uma janela para o 
mundo, um espelho passeando por uma estrada (STAM, 2008, p.31). 

   

No campo da literatura, o antiilusionismo se dá em contraposição aos textos 

realistas que tem por objetivo retratar a realidade. A escrita reflexiva joga justamente 

com os limites entre ficção e realidade, mostra os bastidores da construção poética e 

é um texto que se volta não para a história narrada em si, mas para a construção 

dessa história, tirando a ilusão do leitor de estar na presença de uma história real. A 

ficção reflexiva costuma falar sobre a própria ficção.  

Em narrativas antiilusionistas é comum a presença de um narrador que pensa 

o seu próprio fazer artístico, que usa a escrita para refletir sobre ela mesma. Em 

Cortázar, não é raro encontrar um narrador em primeira pessoa, que costuma se 

metamorfosear em outros narradores, e que interrompe a narrativa para refletir sobre 

o que fala, para se dirigir ao leitor, usando muitas digressões como que para não 

deixar o leitor se envolver emocionalmente com o que lê. Além dessas interrupções, 

também encontramos em sua produção, colagens de jornais, letras de músicas e 
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poesias inseridas entre a história e que parecem não ter relação com a narrativa que 

está sendo contada, contudo, esses artifícios estão justamente para questionar a 

própria escrita e tirar a ilusão do leitor de que um texto é baseado na realidade.  

Tal forma de escrita quer levar o leitor a postar-se diante da obra de forma 

consciente da existência da ficção. Pois é devido à liberdade que a ficção tem, que 

ela nos permite pensar a nossa própria realidade. A literatura é um discurso sobre o 

mundo e não uma imitação do mundo. 

Em O Jogo da Amarelinha (2014), Cortázar reflete sobre a criação literária, 

muitas vezes, por meio do personagem Morelli, um velho escritor:  

 

Gostaria de desenhar certas ideias, mas é incapaz de fazê-lo. Os 
desenhos que aparecem à margem das suas notas são péssimos. 
Repetição obsessiva de uma espiral trêmula, com um ritmo 
semelhante aos que adornam a stupa de Sanchi. Projeta um dos 
muitos finais do seu livro inacabado e deixa uma diagramação. A 
página contém uma só frase: ―No fundo, já sabia que não se pode ir 
mais além, porque não existe‖ (CORTÁZAR, 2014, p. 422). 

 

Cortázar já mencionou em entrevistas que desejava colocar mais imagens em 

suas obras, mas as dificuldades de impressão da época o limitavam, e que ele 

gostava de escrever por imagens, ―desenhar certas ideias‖. O fragmento acima 

revela características do processo de criação do próprio autor. Antes de começar a 

escrever prosa, Cortázar escreveu muitos poemas, desde criança, e sentiu muita 

dificuldade quando passou para a prosa. Seus textos podem ser lidos como poemas 

em prosa pela grande quantidade de imagens significativas, da presença da 

imaginação, do mundo onírico que são aspectos recorrentes na escrita poética. 

Assim como no conhecido trecho abaixo: 

 

Toco a tua boca, com um dedo toco o contorno da tua boca, vou 
desenhando essa boca como se estivesse saindo da minha mão, 
como se pela primeira vez a tua boca se entreabrisse e bastam-me 
fechar os olhos para desfazer tudo e recomeçar. Faço nascer, de 
cada vez, a boca que desejo, a boca que a minha mão escolheu e te 
desenha no rosto, uma boca eleita entre todas, com soberana 
liberdade eleita por mim para desenhá-la com minha mão em teu 
rosto e que por um acaso, que não procuro compreender, coincide 
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exatamente com a tua boca que sorri debaixo daquela que a minha 
mão te desenha (CORTÁZAR, 2014, p. 45). 

 

Vemos uma clara escrita de imagens. Conforme lemos, as imagens vão se 

construindo em nossa mente. É uma escrita repleta de imagens. Temos o poeta 

Cortázar o tempo todo presente nos textos em prosa. Uma tentativa de romper com 

este mundo por meio da poesia e da imaginação. 

O narrador de O Jogo da Amarelinha também menciona que uma das facetas 

de Morelli é seu lado ―compilador de almanaque literário‖ (CORTÁZAR, 2014, p. 

422). Talvez O Jogo da Amarelinha possa ser chamado também de um almanaque: 

talvez Cortázar tivesse tido o desejo de compilar todo o conhecimento do mundo 

para trazer novos sentidos. Criar uma nova realidade, por meio de um almanaque, 

que revisa todo o conhecimento do mundo, não para guardar, como um lugar de 

memória, mas para dar-lhes novos sentidos em novos espaços. O Jogo da 

Amarelinha é uma obra que se dobra sobre si mesma, que se espelha. Nesse 

processo, as ilusões de uma possível verdade são desfeitas. Cortázar cria jogos 

com o que está cristalizado em nossa memória cultural, tornando possíveis outras 

combinações. Traz a memória para romper com ela mesma. Em entrevista a 

Bermejo (2014), o autor concorda que O jogo da amarelinha é um ajuste de contas 

global, com ele e com o mundo 

 

Um ajuste de contas do caralho! Em primeiro lugar, como dizia, 
coloco em dúvida todos os valores. Aí, freudianamente, estou 
matando toda minha família, estou matando meu país, meus 
compatriotas, meus amigos, estou matando todas as heranças 
culturais. Mato-as no sentido de questioná-las (BERMEJO, 2014, p. 
71). 

 

 O narrador autoconsciente, diferente do narrador onisciente que parece se 

esconder e se posicionar acima da obra, se mostra o tempo todo, se ―intromete‖ na 

história e busca conscientizar o leitor ou espectador ―sobre a existência da caneta, 

ou do pincel, ou da câmera que criou as figuras fictícias‖ (STAM, 2008, p. 44). Essas 

estratégias da narrativa autoconsciente pretendem conscientizar o leitor de que os 
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textos/pinturas/filmes nascem não por imitação da natureza, mas por imitação de 

outros textos. Não existe produção artística inédita, o que se tem é um eterno 

retorno aos livros, filmes e obras de arte existentes: ―Pinta-se, escreve-se ou faz-se 

filmes porque viu-se pinturas, leu-se romances, ou assistiu-se a filmes. A arte, neste 

sentido, não é uma janela para o mundo, mas um diálogo intertextual entre artistas‖ 

(STAM, 2008, p. 44). Muito do que lemos hoje nos remete a Dom Quixote só para 

exemplificar. As digressões, a interferência do narrador, a suspensão da história, a 

inclusão de outros tipos de texto, a paródia, o rompimento com os limites dos 

gêneros, entre outras características, já foram aplicadas por Cervantes e as vemos 

em Cortázar e outros autores. Esses tipos de texto requerem a participação ativa do 

leitor atuando como alguém que dará novo sentido ao já existente. Portanto, requer 

um leitor com boa memória de leituras e vivências, e os sentidos extraídos 

dependerão muito das relações intertextuais que o leitor/espectador for capaz de 

acionar.  

O processo ilusionista tenta passar ao leitor/espectador uma ―impressão de 

realidade‖, como se tal produção fosse uma cópia fiel da realidade. Diferentemente, 

o antiilusionismo pretende resgatar o leitor/espectador da passividade em que se 

posiciona no momento em que se depara com esse tipo de narrativa alucinatória. 

Pois esse tipo de narrativa pode contribuir para que as pessoas permaneçam em 

seus estados de apatia e alienação, favorecendo a acomodação, domesticação e a 

obediência e dificultando a reflexão sobre as condições sociais, políticas, 

educacionais etc.  

Com esse tipo de escrita antiilusionista, Cortázar pretendeu ―limpar a cara do 

leitor‖. Segundo relatou em entrevista a Ernesto González Bermejo, no momento da 

escrita do Jogo da amarelinha, ele quase se desviou de seu objetivo e por alguns 

momentos se deixou levar pela narração 

 

que se inflava até alcançar uma dimensão novelesca um pouco 
hipnotizante. Precisamente por isso, ao terminar esses capítulos, ou 
no meio deles, intercalava um aviso, um pequeno comentário teórico 
que aparentemente não tem nada a ver, simplesmente para limpar a 
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cara do leitor. Essa é a intenção. Dizer-lhe: ―não se deixe levar por 
tantas emoções‖ (BERMEJO, 2014, p. 78). 
 

O Jogo da Amarelinha (2014) em sua primeira página já rompe com o 

tradicional.  O autor avisa que o livro ―é muitos livros‖, e que o leitor pode ―escolher‖ 

por qual caminho começar a leitura. Essa orientação inicial nos remete a Deleuze e 

Guattari (1995) em seu livro Mil platôs, que nos informa que os capítulos (platôs) 

podem ser lidos independente uns dos outros, assim como a sugestão de Cortázar. 

Uma ordem de leitura sugerida por ele é começar pelo capítulo 73 e ir 

seguindo as indicações ao final de cada capítulo. Caso o leitor se perca, é só 

consultar o ―tabuleiro de direção‖ que Cortázar deixa na primeira página. Aqui já 

temos uma estratégia antiilusionista. Cortázar está rompendo com a forma linear de 

leitura, que tradicionalmente inicia no capítulo 1 e vai seguindo a ordem crescente. A 

história tradicional normalmente conterá começo, meio e fim bem determinados.  

O ilusionismo ―finge que as histórias preexistem à sua narração, que os 

acontecimentos da história realmente ocorreram e podem ser, por isso, pesquisados 

e verificados como a verdade de um positivista‖ (STAM, 2008, p. 148). Assim como a 

história que vemos nos livros. Da forma como nos é ensinada dá a impressão que 

tudo foi ocorrendo de forma linear, que a história sempre foi caminhando para frente, 

com períodos e acontecimentos bem determinados, escrita de forma coerente. O 

movimento de ziguezague da narrativa de Cortázar também sugere uma revisão da 

construção da narrativa de nossa história, que ela seja revista por outros pontos de 

vista, com novos sentidos, de forma antilinear. Sua obra não deixa de ser também 

uma proposta de revisão da história, da memória, assim como Walter Benjamin 

propôs ―escovar a história a contrapelo‖ (1996, p. 225). 

Essa ordem indeterminada de leitura do Jogo da Amarelinha (2014) causa um 

efeito perturbador no leitor. Em sua forma, o livro todo (se é que podemos falar em 

um único livro) é composto por 640 páginas. A atitude normal de um leitor quando 

tem em mãos uma obra que decorre da forma tradicional, é que conforme ele vai 

avançando na leitura, vai percebendo a aproximação do fim da história e já se 

comporta de forma a ir prevendo o fim, isso causa certo conforto ao leitor. No Jogo 
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da Amarelinha (2014) o leitor não tem essa segurança porque não sabe quando 

chegará o fim. Assim como nas nossas vidas, não sabemos ainda quantas idas e 

vindas temos pelo frente, o fim é imprevisível. Por exemplo, o leitor pode estar no 

capitulo 147, sentindo em suas mãos que faltam poucas páginas, mas ao fim do 147 

há uma indicação que manda o leitor voltar ao capítulo 31. Isso faz com que ele se 

sinta inseguro, não saiba exatamente ―onde está pisando‖, ou seja, não tem o 

controle da narrativa, a narrativa é quem controla o leitor, também não temos o 

controle das nossas vidas, apesar de acreditarmos que sim. Por não deixar o leitor 

numa situação conhecida de leitura, ele fica a todo o momento em estado de alerta 

para as possíveis mudanças que podem surgir pelo caminho. Essas estratégias 

arrancam o leitor de sua condição acomodada e familiar. As interrupções e 

descontinuidades são para lembrá-lo da ficcionalidade da produção.  

O tema do jogo é bem presente no texto, já começando no próprio título que 

faz referência a um jogo conhecido. Segundo Arrigucci Jr. (1995), esse jogo também 

serviu de princípio para a construção do texto, já que o leitor tem que fazer uma 

leitura aos saltos, assim como na amarelinha. ―Dentro desse espírito lúdico, 

processa-se a desmontagem do romance tradicional, a fragmentação da fórmula 

literária, numa volta aparente à desordem absurda e ao caos‖ (p. 66).  

Nas narrativas antiilusionistas é comum a existência de uma convivência de 

diferentes gêneros em uma mesma história e colagem de outros textos. No Jogo da 

Amarelinha (2014) encontramos essa mistura. Logo no prólogo (se é que podemos 

chamar assim), onde o autor explica o ―tabuleiro de direção‖ já há uma inserção:  

 

E, animado pela esperança de ser particularmente útil à juventude e 
de contribuir para a reforma de costumes em geral, formei a presente 
coleção de máximas, conselhos e preceitos, que são a base daquela 
moral universal tão adequada à felicidade espiritual e temporal de 
todos os homens de qualquer idade, estado e condição que sejam, e 
à prosperidade e boa ordem não só da república civil e cristã em que 
vivemos, mas também de qualquer outra república ou governo que 
os filósofos mais especulativos e profundos do orbe queiram 
discorrer (Cortázar, 2014, p. 6). 
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Esta inserção é muito semelhante a que encontramos em Dom Quixote. No 

prólogo, Cervantes é aconselhado por seu amigo a incluir frases da ―Escritura divina‖ 

para passar a impressão de ser um homem culto e adepto dos bons costumes. Esse 

diálogo com Dom Quixote e a inserção do trecho dão um efeito irônico à sua escrita. 

O autor parece zombar das discussões sobre a função da arte, sobre os 

questionamentos da utilidade da literatura tão presentes em um mundo em que tudo 

precisa ser útil, até as pessoas, senão não tem importância. Até a escrita de um livro 

precisa servir para alguma coisa. Além disso, ironiza uma sociedade careta e 

hipócrita e que vive das aparências quando se refere à moral universal. 

A construção da narrativa como uma montagem também nos remete ao 

cinema. É possível perceber nessa estrutura desmontada uma referência a essa arte 

e sua técnica de construção. A produção cinematográfica é feita por vários blocos, 

que são desconexos e depois são montados (no cinema tradicional) de forma a criar 

sentido no momento da exibição para não deixar o esforço da construção de sentido 

para o espectador. Muitos diretores afirmam que o trabalho de construção do filme é 

deles e da equipe e não do espectador, então tais filmes devem ser exibidos com 

seus sentidos ―prontos‖, bem postos, de forma objetiva e não deixar essa tarefa de 

construção de sentidos para o espectador. Já outra vertente defende uma produção 

fragmentada, cheia de lacunas, de difícil compreensão justamente para que o 

espectador se sinta incomodado em sua poltrona e seja levado a pensar quando 

assiste. O texto de Cortázar é construído dessa forma (como no trecho abaixo), por 

blocos desconexos, desmontados e cabe ao leitor ativar seu imaginário e montar os 

blocos (capítulos) de forma que faça algum sentido para si, mesmo esforço dos 

espectadores de filmes que não seguem uma linearidade em sua produção. 

 

Em setembro de 80, poucos meses depois do falecimento de meu 
E as coisas que lê: um romance, mal escrito e, para completar, uma 
pai, resolvi afastar-me dos negócios, cedendo-os a outra casa 
lotérica  
edição infecta; nem compreendo que se possa interessar por uma  
de Jerez, de tão boa reputação quanto a minha; saldei o que me foi... 
(CORTÁZAR, 2014, p. 34). 
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No fragmento acima, temos duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo, 

em paralelismo. Quando o leitor se depara com esse capítulo até segue a leitura por 

algumas linhas, mas com certo estranhamento até perceber que ele precisa se 

comportar de forma diferente para entender a narrativa. Precisa desautomatizar o 

olho que está acostumado a ir seguindo as linhas, forçando-o a olhar numa ordem 

diferente do habitual (às vezes é preciso recomeçar algumas vezes a leitura porque 

é inevitável o embaralhamento), e cabe ao leitor se posicionar atentamente, 

direcionar sua atenção para não se perder o tempo todo com os ―ruídos‖ e a vontade 

de ler na ordem tradicional, linha embaixo de linha e não aos saltos. 

Esta escrita como um jogo pretende desorganizar a realidade existente. 

Quando rompe com uma linearidade ela também nos leva a pensar que a ―ordem‖ 

em que a realidade se organiza também pode ser alterada. Como uma montagem. 

Como se embaralhasse tudo o que está corretamente organizado em nossa crença 

de mundo, em nossa memória. Ao contar a história numa ―ordem‖ diferente da 

conhecida, conta-se a história de modo diferente, o que pode trazer novos sentidos 

e novas realidades.  

O Jogo da Amarelinha (2014) é uma busca pela verdade, mas não essa 

verdade que esta posta, mas uma que está além. O personagem Horácio de Oliveira 

e o próprio Cortázar (já que muitas vezes se confunde narrador, autor e 

personagem, além disso, há muitos traços biográficos no livro, assumidos pelo 

próprio escritor em entrevistas), sofrem de excesso de consciência. No Jogo da 

Amarelinha (2014) pode-se dizer que a busca pela verdade se dá por meio de uma 

escrita poética. Percebemos um desejo em Horácio e em outros personagens de 

seus contos (como Johnny Carter, Medrano, Persio, Morelli, Alina Reyes, Roberto 

Michel etc.) uma busca constante pela essência do ser. Uma necessidade de 

―começar do zero‖, de se despir de todas as convenções, automatismos e sensos 

comuns, de se despir de toda memória institucionalizada. 

 

Caracteriza os perseguidores uma oposição fundamental com 
relação ao mundo em que lhes é dado a viver, um mundo 
fragmentado e sem sentido, o mundo absurdo a que tantas vezes se 
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referirá Horácio Oliveira, em Rayuela. Não podem aceitá-lo, pois nele 
se sentem dessaraigados e divididos, perdidos de si mesmos. 
Padecem o sentimento da ―perda da totalidade‖, da ―essência 
universal do homem‖, em que, para Marx, consiste a alienação. São, 
assim, rebeldes em face do que se toma habitualmente por 
realidade. A narrativa se propõe a desmascarar essa aparência, 
transformando-se numa indagação metafísica, numa busca do ser, 
na ânsia do real absoluto. (ARRIGUCCI JR. 1995, p. 23).  

 

Percebemos no primeiro capítulo (73), pistas do que seria essa ―verdade‖. 

 

Quantas vezes me pergunto se isto não é mais do que escrita, numa 
época em que corremos para o engano entre equações infalíveis e 
máquinas de conformismos? Mas perguntar se saberemos encontrar 
o outro lado do hábito ou se mais vale se deixar levar pela sua alegre 
cibernética, não será mais uma vez literatura? [...] Tudo é escrita, ou 
seja, fábula. [...] A nossa verdade possível tem de ser invenção, ou 
seja, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas as 
turas deste mundo (CORTÁZAR, 2014, p. 435). 

 

O Jogo da Amarelinha (2014), com sua escrita antilinear reflexiva e com suas 

estratégias antiilusionistas quer questionar o socialmente aceito, nossas convicções, 

nossas crenças, a tradição e para isso cria um jogo metalinguístico, que 

desautomatiza a linguagem para desautomatizar a percepção do mundo. Busca 

inventar uma nova realidade. Se o verbo está no princípio de tudo, quem sabe 

desorganizando o verbo (a linguagem) não se principia outro mundo? 

 

No mesmo instante em que ele lhe amalava o noema, ela lhe dava 
com o clêmiso e ambos caíam em hidromurias, em abanios 
selvagens, em sústalos exasperantes. [...] E, apesar disso, aquilo era 
apenas o princípio, pois, em dado momento, ela tordulava-se os 
hurgálios, consentindo que ele aproximasse suavemente os seus 
orfelunios. Logo que se entreplumavam, algo como um ulucórdio os 
encrestoriava, os extrajustava e paramovia, dando-se, de repente,o 
clinón, a esterfurosa convulcante das mátricas, a jadeolante 
embocapluvia do órgumio, os esprêmios do merpasmo numa 
sobremítica agopausa (CORTÁZAR, 2014, p. 425). 

 

No trecho acima temos um bom exemplo de estranhamento no texto. 

Deparamo-nos com um daqueles capítulos que interrompem os acontecimentos, 
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uma página inteira escrita com palavras inventadas. Cortázar inventa um novo 

idioma, o glíglico. O ato sexual está escrito nessa língua inventada.  

Se as palavras apreendem a realidade, quem sabe palavras novas, não 

mostram outra realidade? O rompimento com a escrita correta pode acessar outras 

realidades? O que parece é que Cortázar pretende sair do comum, causar 

estranhamento no leitor. Mas ao mesmo tempo parece ser uma reflexão no sentido 

de perceber o quanto estamos mergulhados nas convenções, nos hábitos, pois 

mesmo utilizando palavras que não conhecemos, compreendemos o ato, talvez pelo 

ritmo ou pela sonoridade que vão construindo imagens mentais. Talvez seja mais 

um experimento de Cortázar, uma tentativa de romper com o conhecido, mas ainda 

que mude as palavras, ainda assim conseguimos compreender que ele está 

descrevendo uma relação sexual, desde as preliminares, passando pelo gozo e o 

relaxamento final.  

Isso mostra como é difícil romper os automatismos, cavar o túnel, romper com 

o preexistente. Quando ele joga com a linguagem está tentando acessar uma 

realidade inapreensível. Esse jogo também é visto em Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, no capítulo 55, em que o narrador descreve o caso de amor de Virgília e 

Brás Cubas por meio de várias formas de pontuação, indo da conversa inicial com o 

uso de asteriscos até preliminares com ponto de interrogação, transgredindo a 

linguagem, assim como Cortázar. E não é somente essa semelhança entre Cortázar 

e Machado de Assis que podemos destacar. Ao longo de várias outras obras dos 

dois autores há outras semelhanças. O que mostra mais uma vez a intensa 

intertextualidade na estética antiilusionista e que os textos são construídos em 

diálogos com outros textos. Só para exemplificar a relação intertextual, nos dois 

livros encontramos um narrador homodiegético em primeira pessoa que tanto narra 

como desempenha um papel na ficção. Ambos são escritores autoconscientes que 

solicitam a colaboração ativa dos leitores, pois veem seus textos como indefinidos, 

cheios de lacunas, esquemas em aberto que precisam ser preenchidos pela 

atividade complementar da imaginação dos leitores. São narrativas ricas em 

reflexão. Há também a relação de amor de Brás Cubas com a prostituta Marcela, 
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assim como a de Horácio com a prostituta Maga. Há a presença de um narrador 

morto em Machado de Assis como em Cortázar (conto As babas do diabo). As 

estruturas narrativas se desenvolvem por digressões e ziguezagues, assim como em 

Memórias Póstumas que começa a contar história pelo fim, entre outras 

semelhanças. 

Ao revelar os mecanismos de criação artística, Cortázar buscou fazer o que 

Cervantes fez: ―expor dispositivos artísticos ao mesmo tempo em que tornam 

visíveis os mecanismos da sociedade.‖ (STAM, 2008, p. 92). Cortázar escreveu 

contra a realidade aceita e desejou encontrar outras realidades possíveis. Para tal 

objetivo, ele agiu conforme sua teoria do túnel, ou seja, desejou destruir e cavar para 

encontrar outras ―realidades‖. Na narrativa, Horácio está sempre insatisfeito, 

deslocado, buscando algo que ainda não sabe o que é nem como vai alcançar, às 

vezes até inveja a própria Maga que pela sua forma tão simples de ser, por sua 

ingenuidade, atinge o ―céu‖ do jogo com muita facilidade, coisa que Horácio não 

consegue.  

Cortázar parece querer construir um novo mundo, para isso ele desperta 

nossa memória (trazendo outros textos, verdades aceitas, comportamentos 

exemplares, gêneros textuais familiares etc), como se ele quisesse fazer uma 

revisão de todo o conhecimento acumulado e que pretende justificar nossa 

existência. Portanto, sua poética não pode ser definida somente como destruição, 

porque ele não deseja acabar com tudo o que existe até aqui, mas deseja construir, 

contar de outro jeito, por intermédio do sonho, da imaginação, para quem sabe por 

meio dos sentidos atingirmos outra realidade, diferente desta em que estamos 

mergulhados na racionalidade. Para isso usa a ficção, que nos faz pensar melhor 

nossa realidade e refletir se o que vivemos realmente existe ou é uma construção. 

Sua obra quer desordenar todos os discursos que explicam e justificam a sociedade 

humana para quem sabe encontrar outra combinação possível. É uma obra capaz 

de trazer novos sentidos, novas dimensões humanas e outras realidades. Ele utiliza 

o poético e as imagens para chegar a novos sentidos.  
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A natureza precisa do ―imaginar‖ ou do ―acrescentar‖ varia de acordo 
com o veículo. A estátua, por exemplo, tem três dimensões. Mas 
falta-lhe o movimento. O cinema possui o movimento, mas não a 
tridimensionalidade. Mesmo assim, este ―eking out‖, esta 
complementação imaginativa, está presente em certos aspectos 
(STAM, 1981, p. 21). 

 

Para Stam (1981), todo artista tem a opção de ―guardar os códigos como se 

fossem segredos profissionais ou iniciar o público em suas operações‖ (p. 48). O 

antiilusionismo transforma os leitores e espectadores em colaboradores. As 

narrativas que não escondem os processos de criação, que deixam lacunas, que 

subvertem o tradicional, o familiar, necessitam da imaginação do leitor. Assim como 

no Jogo da Amarelinha (2014), o leitor precisa de sua memória, que se amparará em 

algo já conhecido por ele. A memória para a interpretação de narrativas 

antiilusionistas é muito importante principalmente para que o leitor perceba as 

subversões desse tipo de construção. E o papel da imaginação do leitor é importante 

para ―preencher‖ o que não está explícito no texto e até criar novos sentidos. ―A arte 

antiilusionista é a arte que lembra explicitamente ao leitor ou espectador a 

necessidade de ser cúmplice da ilusão artística‖ (STAM, 1981, p. 21). Dom Quixote é 

um personagem que materializa bem a função do leitor: devido às suas memórias de 

leituras anteriores ele é capaz de confundir moinhos de vento com gigantes. Temos 

aqui a memória como matéria prima para criatividade e imaginação.  

 Não pretendemos neste breve capítulo chegar a uma única interpretação 

sobre O Jogo da Amarelinha (2014), o que seria uma tarefa superficial e não 

agradaria Cortázar, que não se contentava com definições, mas refletir sobre uma 

possível forma de olhar. A única coisa que podemos afirmar é que sua produção 

literária é extremamente rica, multifacetada, que pode levar a diversos caminhos 

sem nunca chegar a nenhum definitivo, não é a toa que existem milhares de estudos 

sobre suas obras e ainda surgirão tantos outros. O importante quando se lê uma 

obra de Cortázar não é tentar compreender o sentido que o autor quis dar, ou tentar 

encontrar respostas, mas cada um construir seus próprios significados.  
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Até aqui tentamos mostrar, de forma breve, em se tratando da grandiosa 

produção de Cortázar, como se dão as aberturas em algumas e suas obras. Para 

Arrigucci (1995), os diversos recursos de linguagem e procedimentos de construção 

são os responsáveis por dar ambiguidade à obra do escritor, pois introduzem a 

dúvida, a hesitação o que possibilita uma ampliação de horizontes da significação. 

Eles ―efetivam a plurissignificação [...], multiplicando as perspectivas de 

compreensão da obra, tornando-a uma rede inesgotável de relações‖ (p. 27).  

  

2.4 O BRICOLEUR 

 

 Como vimos, Julio Cortázar é um escritor que realiza um trabalho significativo 

com a linguagem. Perpassamos algumas de suas obras para tentar mostrar como 

ele trabalha com a linguagem, moldando-a e manipulando-a para gerar novos 

sentidos. Por meio de diversos recursos que encontramos em sua obra, ele ―joga‖ 

com a memória literária e de seus leitores. Proporcionando novas visões de mundo, 

novas percepções e um repensar crítico sobre a existência. Além de possibilitar a 

criação de novos mundos, favorece o processo criativo de seus leitores enquanto 

coautores de suas obras. Escrever para Julio Cortázar é uma forma de ressignificar 

o já existente. De criar um mundo para si mesmo, de rompimento com as tradições e 

de luta contra as percepções automatizadas, luta essa que se dá no âmbito da 

subversão da própria língua e linguagem. Como matéria-prima para sua criação, o 

escritor tem a sua disposição as palavras e tudo que já foi produzido até então. 

Nenhum autor parte ―do zero‖ para criar. Ele cria a partir de algo preexistente e esse 

é seu maior desafio, dizer a mesma coisa de uma forma nova. A originalidade de um 

artista está em dizer o mesmo sob uma nova perspectiva, expandindo os sentidos e 

levando a novas reflexões sobre o já existente. O trabalho com a linguagem em 

Cortázar se assemelha a de um bricoleur.  

 O conceito de bricoleur apareceu pela primeira vez na obra do antropólogo 

Lévi-Strauss, em seu livro O pensamento selvagem (1989), ao diferenciar o 

pensamento selvagem (ou mítico), do pensamento científico. O bricoleur é aquele 
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que trabalha com a bricolagem. O trabalho com a bricolagem fundamenta-se na 

produção de um objeto novo a partir de fragmentos, de pedaços de outros objetos. 

―Vestir‖ com novos significados o já existente. Segundo Lévi-Strauss, o primeiro 

passo da atividade do bricoleur é retrospectivo 

 

[...] ele deve voltar-se para um conjunto já constituído, formado por 
utensílios e materiais, fazer ou refazer seu inventário, enfim e 
sobretudo, entabular uma espécie de diálogo com ele [...]. Ele 
interroga todos esses objetos heteróclitos que constituem seu 
tesouro, a fim de compreender o que cada um deles poderia 
significar (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 34). 

 

Para o autor, o bricoleur é aquele que trabalha com as mãos, que inventa 

maneiras de operar com os recursos que tem disponível. Assim, o escritor bricoleur 

trabalha como um artesão, apropriando-se de diferentes materiais (no caso da 

literatura, de diferentes linguagens), e somando seu inventário pessoal é capaz de 

elaborar algo novo.  

Bricolagem vem do termo francês bricolage e pretende designar o trabalho 

feito do aproveitamento de diversos materiais e objetos. No âmbito da literatura, tal 

termo é utilizado como sinônimo de colagem de textos na obra literária. Esse 

conceito também se aproxima da ideia de hipertexto e reflete as práticas artísticas e 

culturais da pós-modernidade, como o aproveitamento de material preexistente. 

No ensaio ―A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas‖, 

integrante do livro A escritura e a diferença (1995), Jacques Derrida ressignifica a 

noção de bricolagem no âmbito da teoria literária adotando-a como um tipo de 

conhecimento que privilegia a improvisação e a colagem de materiais sem a busca 

de uma unidade, chamando a atenção para a impossibilidade de uma unidade 

absoluta dos textos. Genette (2006) define a bricolagem como a arte de ―fazer o 

novo com o velho‖ em que ―uma função nova se superpõe e se mistura com uma 

estrutura antiga, e a dissonância entre esses dois elementos co-presentes dá sabor 

ao conjunto‖ (2006, p. 45). 
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A criação literária de Cortázar se assemelha ao jogo de criança de recortar e 

colar. Compagnon (1996) menciona em seu livro a entrevista de um guarda florestal 

a uma pesquisa de uma revista literária. O guarda-florestal contou que lia com a 

tesoura nas mãos e cortava todos os trechos que não o agradavam. Sua biblioteca 

era composta de livros ―incompletos‖, com páginas faltantes. Salvavam-se apenas 

as páginas que não o ofendiam. Tal entrevista causou espanto em alguns críticos 

parisienses que não compreenderam como um homem fabrica para si uma 

―biblioteca de despojos‖. Mas o que é a leitura senão um recortar constante? Pode-

se não chegar ao extremo de arrancar as páginas de um livro, o mais comum são as 

anotações em um caderninho, um grifo em uma ou outra passagem do texto, mas 

Compagnon (1996) acredita que no fundo, substancialmente, é tudo a mesma coisa. 

Segundo ele,  

O essencial da leitura é o que eu recorto, o que eu ex-cito; sua 
verdade é o que me compraz, o que me solicita. [...] A citação é a 
ilusão da coincidência entre a solicitação e a excitação, ilusão levada 
ao extremo pelo guarda-florestal, sintoma da leitura como citação 
(COMPAGNON, 1996, p. 32). 

 

Costumamos anotar, grifar, dobrar a página em que encontramos algum 

trecho significativo. Que nos desperta para um conhecimento novo, nos atende em 

nossa procura. Assim também é comum nos fichamentos de livros, que nada mais é 

que realizar uma leitura com vistas a encontrar algumas resposta, ou informações 

sobre determinado assunto. É uma leitura direcionada em que são "retidos‖ somente 

fragmentos que atendem à intenção inicial. O que fica de uma leitura são esses 

trechos que ―nos falaram‖ de alguma forma. Da mesma forma pode ser explicada 

essa capacidade de nossa memória em reter, mesmo com o passar dos anos, 

muitas ―cenas‖, trechos e até personagens de muitos livros que lemos durante a vida 

enquanto outros esquecemos com facilidade.  

O ato de grifar um texto é um gesto de deixar a marca de quem lê no texto. É 

uma forma de apropriação. O grifo costuma marcar as partes onde mais tarde 

pretende-se recortar. O grifo é também um recorte. ―Toda citação é primeiro uma 
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leitura – assim como toda leitura, enquanto grifo, é citação‖ (COMPAGNON, 1996, p. 

19). 

 A obra cortazariana é como um palimpsesto. O palimpsesto originalmente é 

um pergaminho que teve sua primeira inscrição raspada e sobreposta por outra que 

não conseguiu escondê-la. Assim pode-se ler o antigo sob o novo. 

 

Figura 15: Exemplo de um Palimpsesto 

 

Fonte: http://www.substantivoplural.com.br/palimpsesto/ 

 

 Genette (2006), parte da imagem do palimpsesto e a utiliza em um sentido 

figurado para denominar todas aquelas obras que são ―derivadas de uma obra 

anterior, por transformação ou por imitação‖ (p.6). Conforme o autor, um texto 

sempre lerá outro e assim sucessivamente até o fim dos tempos. Todo texto possui 

marcas de textos anteriores e ao mesmo tempo oferece material para os próximos 

que virão num movimento de reiteração e transformação constantes. A esse atributo 
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que coloca todo texto em relação explícita ou implícita com outros textos, ele 

denomina por transtextualidade. 

Genette (2006) estabeleceu cinco tipos de relações transtextuais: 

intertextualidade, paratexto, metatextualidade, hipertextualidade e arquitextualidade. 

Apesar do autor defini-las separadamente ele alerta que não são estanques e há 

invasão de domínios.  

Dentre todas essas relações destacamos a intertextualidade, que já nos 

referimos anteriormente na obra de Julio Cortázar. O termo foi cunhado por Julia 

Kristeva em 1969, a partir dos estudos da obra de Bakhtin sobre o dialogismo e a 

polifonia dos textos11, que explica a relação de um texto com textos anteriores ou 

posteriores: ―[...] todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é 

absorção e transformação de um outro texto‖ (KRISTEVA, 2005, p. 68). Segundo o 

autor a intertextualidade tem três formas mais usuais: a citação, o plágio e a alusão. 

Esse conceito contribuiu definitivamente para a superação da noção de 

influência e dívida que angustiava os autores que pareciam sempre estar em busca 

de uma ―originalidade‖.  

 
Aqui as questões de anterioridade e de influência não contam mais; 
só importa a possibilidade que oferece a intertextualidade de mostrar 
como se constitui, em profundidade, em espessura e em tempo, um 
estilo ou uma linguagem. É assim que se medirá plenamente o que 
se poderia chamar [...], o efeito palimpsesto, ou seja, o efeito de 
difração, na obra, de um brilho particular emanado do intertexto e 
que prolonga um no outro (SAMOYAULT, 2008, p. 139). 

 

Genette (2006) destaca entre as cinco relações, a hipertextualidade. A 

hipertextualidade trata de uma relação entre textos que é percebida pelo leitor. O 

autor afirma que podemos considerar todas as obras literárias como hipertextuais, já 

que é natural que a leitura possa evocar outras e, quanto mais implícita for a 

hipertextualidade mais sua análise dependerá da decisão interpretativa do leitor. O 

autor distingue os dois tipos de relação, a intertextualidade e a hipertextualidade. A 

                                                           
11

 Ver em BAKHTIN, Mikhail. Problemas da obra de Dostoiévski. Rio de Janeiro, Forense, 1981. 
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intertextualidade acontece quando há co-presença de dois textos (A está com B no 

texto B). A intertextualidade se dá por meio da citação, do uso de aspas, do plágio, 

da alusão. Enquanto que a hipertextualidade se caracteriza pela derivação de um 

texto, ou seja, B deriva de A, mas A não está efetivamente presente em B. Ele cita a 

paródia e o pastiche, entre outros exemplos para exemplificar. Apesar de tentar 

sistematizar, ser o mais objetivo possível, Genette sabe da porosidade desses 

conceitos. Ele mesmo afirma que a ―hipertextualidade é apenas um dos nomes 

dessa incessante circulação dos textos sem a qual a literatura não valeria a pena‖ 

(2006, p. 24). 

Como vimos, há muitas denominações que se confundem e oscilam de 

sentido conforme o teórico e o tempo. Todos os conceitos mencionados neste 

capítulo como citação, paródia, colagens entre outros são práticas intertextuais que 

são descritas, analisadas e a todo o momento precisam ser revistas e ampliadas já 

que a intertextualidade atualmente não cabe mais ser entendida como apenas uma 

presença de um texto em outro, como defendia Genette em 1981, uma ―co-

presença‖. O conceito de intertextualidade é flexível e engloba diferentes linguagens. 

Numa obra literária não encontramos somente relação com outras obras literárias, 

mas também relação com todos os tipos de linguagem. A obra cortazariana é 

exemplar disso. Sua leitura nos leva a outras obras literárias, assim como a mídias 

visuais, como cinema, fotografia, artes plásticas a partir das diversas referências 

conscientes e inconscientes do escritor. O efeito estético da intertextualidade será 

percebido em diferentes graus por diferentes leitores.  

 

O leitor é solicitado pelo intertexto em quatro planos: sua memória, 
sua cultura, sua inventividade interpretativa e seu espírito lúdico. 
Todos esses elementos são frequentemente convocados juntos para 
que ele possa satisfazer à leitura dispersa, recomendada pelos 
escritores que superpõem vários estratos de textos e, portanto, 
vários níveis de leitura (SAMOYAULT, 2008, p. 91).  
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É graças à subjetividade do leitor que, por meio da intertextualidade, é 

possível reconhecer novas camadas no texto. Nesse sentido que a literatura é 

constantemente tecida e é uma mídia de memória.  

Neste capítulo nos referimos à paródia, citação, antiilusionismo, colagem, 

entre outros. Todas essas estratégias intertextuais estão presentes pela vasta obra 

de Cortázar. Todos esses mecanismos de expansão do texto tornam sua obra uma 

grande bricolagem, uma escrita literária palimpsestuosa.  

Samoyault (2008) propõe em seu livro pensar a intertextualidade de uma 

maneira unificada, pensá-la a partir da ideia de memória. Analisar a intertextualidade 

de uma obra, nada mais é que refletir sobre a memória da literatura, sobre os jogos 

de referência que causam aberturas e expandem os limites físicos do livro. Para a 

autora, a intertextualidade, considerando-a nessa dimensão da memória, ―não é 

mais apenas a retomada da citação ou da re-escritura, mas descrição dos 

movimentos e passagens da escritura na sua relação consigo mesmo e com o outro‖ 

(p.11). ―O texto joga com a tradição, com a biblioteca, mas em vários níveis, 

implícitos ou explícitos‖ (p. 45). A intertextualidade é a memória da literatura.  

A autora ainda afirma que a intertextualidade permite uma reflexão sobre o 

texto numa dupla perspectiva. Na sua relação com outros textos e no grau de 

modificação dos textos que estão em troca. A noção de bricolagem é satisfatória 

para se referir às operações de reciclagem de materiais, de colagem e combinação, 

que vemos permear toda obra de Cortázar. Por tudo isso, afirmamos que Julio 

Cortázar é um escritor-bricoleur, pois realiza em sua obra um trabalho de colagem, 

combinação, montagem e ressignificação.  
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3 A LITERATURA DE JULIO CORTÁZAR E O TEATRO DA MEMÓRIA DE GIULIO 

CAMILLO 

 

 No século XVI, a Arte da Memória parecia entrar em declínio devido ao 

advento do livro impresso. No entanto, ela se transformou, se integrando ao 

movimento neoplatônico, principal corrente filosófica do renascimento, que foi 

inaugurado por Marsilio Ficino e Pico dela Mirandola no final do século XV. Por meio 

do neoplatonismo renascentista que tinha o hermetismo como essência, a Arte da 

Memória se tornou uma arte hermética e oculta.  

 Nesse contexto surge um empreendimento da memória, o Teatro12 da 

memória de Giulio Camillo que tinha como referenciais os escritos de Hermes 

Trismegisto (Corpus Hermeticum e o Asclepius) aos quais Pico dela Mirandola 

somou os mistérios da cabala judaica. Camillo pertencia à tradição hermético-

cabalista fundada por Pico. ―O grande trabalho de sua vida foi adaptar essa tradição 

à arte clássica da memória‖ (YATES, 2007, p. 178). 

 Giulio Camillo ou Giulio Camillo Delmino nasceu por volta de 1480, ensinou 

por algum tempo em Bolonha, mas dedicou maior parte da sua vida à construção do 

seu Teatro. Foi um dos homens mais famosos do século XVI. Era muito admirado 

por seus contemporâneos e seu Teatro tinha fama por toda Itália e França. O Teatro 

era um teatro de madeira, coberto de imagens e o seu funcionamento só seria 

revelado ao rei da França.  

Não se sabe muito a respeito da existência de fato do Teatro e nem muitas 

informações em torno da figura de Giulio Camillo, mas alguns estudiosos como 

Frances Yates (2007) e Milton José de Almeida (1999; 2005) acreditam, com base 

em diversas pesquisas e algumas evidências, que o Teatro realmente foi construído, 

em Gênova, por volta de 1525. Era feito em madeira, projetado para uma ou duas 

pessoas no máximo frequentá-lo a cada vez. No caso da França, não há nenhum 

indício ou menção à sua existência nesse território.  

                                                           
12

 Para diferenciar, usaremos ―Teatro‖ quando nos referirmos ao empreendimento de Giulio Camillo e 
―teatro‖ quando estivermos nos referindo ao espaço onde se representam obras dramáticas. 
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A reconstrução visual mais difundida do Teatro é a de Frances A. Yates 

(2007). A autora se baseou no livro L’idea Del Teatro para reconstruí-lo. Livro este 

que teria sido ditado por Camillo poucos dias antes de falecer. Reproduzimos o 

Teatro abaixo, para melhor compreensão do empreendimento de Camillo. Yates 

(2007) optou por não colocar as imagens propriamente, mas descrevê-las conforme 

Camillo fez em seu livro.  

 

                       Figura 16: Teatro da Memória de Giulio Camillo 

 

Fonte: (YATES, 2007) 

 

 Tal projeto foi criado no âmbito do renascimento, e se baseou na arte da 

memória clássica inventada pelos gregos que em sua origem era um conjunto de 

regras para a memorização de ideias ou palavras, constituindo uma técnica de 

imprimir lugares e imagens na memória, de maneira a fazer com que um orador 

pudesse reproduzir longos discursos com eficiência.  

Camillo esteve prestes a iniciar um livro que conteria todos os segredos do 

Teatro, mas antes disso veio a falecer. Era conhecido por seus contemporâneos por 

―o divino Camillo‖. O século XVIII ainda se lembrava dele, mas depois caiu no 
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esquecimento. Segundo Yates (2007), recentemente algumas pessoas voltaram a 

falar no nome de Camillo. Infelizmente, seu projeto nunca foi totalmente realizado e 

sua obra jamais escrita. Quando ele se encontrava já no final da sua vida, em Milão, 

durante sete manhãs ditou a Girolamo Muzio uma descrição de seu Teatro. Após 

sua morte, o manuscrito acabou sendo publicado em Florença e Veneza, em 1550, 

intitulado de L’Idea Del Theatro dell’eccellen. M. Giulio Camillo.  

 Um dos objetivos de Camillo com essa construção era criar uma espécie de 

enciclopédia do saber da memória universal composta de textos e imagens de toda 

uma herança cultural da filosofia, da literatura, da ciência, da religião, das artes. Ou 

seja, uma ―classificação hierarquizada e articulada do saber universal, para ajudar a 

memória e propiciar ao praticante da Arte da Memória o seu domínio, que tomaria a 

forma de um verdadeiro Teatro do Mundo‖ (ALMEIDA, 2005, p. 14). O interesse pela 

cabala, a arte da memória e a busca por uma lógica, uma ―chave‖ capaz de abrir os 

segredos da realidade, também permeiam o projeto do Teatro de Camillo. O Teatro 

da memória de Camillo parece ter sido concebido para atender a outros objetivos e 

não só os retóricos, era ―[...] uma via de aperfeiçoamento pessoal que, passo a 

passo, fornecer-lhe-ia poderes, de início retóricos e, em seguida, espirituais, 

mágicos, divinos‖ (ALMEIDA, 2005, p. 13). 

Estruturalmente, o Teatro era composto por sete andares, separados por sete 

passagens de acesso que representariam os sete planetas. O espectador que o 

adentrasse estaria diante das sete medidas do mundo em um teatro. E seguindo 

graus de importância, assim como nos teatros antigos onde as pessoas de categoria 

social mais elevada se sentavam em lugares mais baixos, no Teatro as coisas mais 

importantes também ficavam nos lugares mais baixos. Portanto, nesse grau, Camillo 

colocou as sete medidas essenciais, que são os sete planetas dos quais todas as 

coisas aqui embaixo dependeriam (YATES, 2007). 

 

Uma vez que eles foram apreendidos organicamente, impressos na 
memória com suas imagens e características, a mente pode 
deslocar-se deste mundo celeste intermediário em duas direções: 
para cima, rumo ao mundo sobreceleste das Ideias, das Sefirot e dos 
anjos, entrando no Templo da Sabedoria de Salomão; ou para baixo, 
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ao mundo subceleste e elementar, que estará ordenado nos graus 
superiores do Teatro (que representam, de fato, os lugares 
inferiores), de acordo com as influencias astrais (YATES, 2007, p. 
182). 
 

 

Esses deslocamentos possíveis que a mente podia fazer no Teatro mostram 

que, apesar desse projeto não exigir uma movimentação física do espectador, 

propiciava um deslocamento mental no qual ocorriam as combinações. Se 

constituindo, dessa forma, como um projeto de grande interatividade naquele tempo. 

Camillo cria uma grande rede lógica de relações entre as palavras e as coisas e 

sugere um ―trabalho de dissolutio e penetração da matéria obscura das palavras e 

dos textos, para depois recompô-la assim em uma nova vida – como o alquimista 

que destila os metais e captura a quintessência‖ (ALMEIDA, 2005, p. 30). 

A escolha pelas sete portas no Teatro, segundo Camillo, constitui numa 

imitação das subidas de Moisés que segundo os cabalistas, passou sete vezes 

pelas sete Sefirot, sem jamais passar pela Biná, pois esse seria o limite até qual o 

intelecto humano pode chegar. Subiu sete vezes sete voltas resultando em quarenta 

e nove que é o numero da remissão pelo qual cristo quis que ascendêssemos 

(ALMEIDA, 2005). 

 

Salomão, no nono Provérbio, diz que a sapiência edificou uma casa 
para si, e a fundou sobre sete colunas. Essas colunas, que significam 
estabilíssima eternidade, devemos entender que são as sete Sefirot 
do mundo sobreceleste, que são as sete medidas da estrutura do 
celeste e do inferior, nas quais estão compreendidas as ideias de 
todas as coisas que pertencem ao celeste e ao inferior. Daí que, fora 
desse número, nada podemos imaginar. Este setenário é número 
perfeito, porque contém um e o outro sexo, por ser feito de pares e 
díspares [...] (ALMEIDA, 2005, p. 223). 

 

Segundo a visão cabalista, há muitas moradas na casa do Pai. O 

reverenciado número dez entre os cabalistas provém das dez Sefirot. Elas também 

são associadas aos dez nomes essenciais de Deus que não podem ser apagados. 

―Deus revela a Verdade nas letras e palavras‖ (ALMEIDA, 2005, p. 137). 
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           Figura 17: Sefirot com cabalista 
 

 

Fonte: (ALMEIDA, 2005) 

 

Conforme pesquisas de Yates (2007), é possível crer que Viglius esteve 

pessoalmente no Teatro junto com Camillo e por meio de uma carta escrita a 

Erasmo, é possível conhecer mais detalhes sobre a misteriosa construção: 

 

A construção é de madeira [continua Viglius], marcada por muitas 
imagens e cheia de pequenas caixas; ali se encontram ordens e 
categorias variadas. Ele dá um lugar próprio a cada figura individual 
e ornamento [...]. Ele dá muitos nomes ao seu teatro. Algumas vezes, 
diz tratar-se de mente e alma em forma de edifício, outras, diz que é 
a mesma mente e alma dotadas de janelas. Ele alega que todas as 
coisas que a mente humana pode conceber, mas que não podemos 
enxergar com nossos olhos corporais, depois de serem reunidas por 
meio de uma meditação profunda, podem ser expressas por certos 
signos corporais, de modo que o espectador  pode imediatamente 
perceber com seus olhos tudo o que, de outra forma, permaneceria 
oculto nas profundezas da mente humana. E é devido a essa visão 
física, corporal, que ele chama sua obra de teatro (VIGLIUS APUD 
YATES, 2007, p. 173).    

 

A Arte da Memória, que detalhamos no capítulo 1, ressurge no Teatro de 

Camillo. Como sabemos, essa arte consistia na criação de imagens para ajudar a 

memória natural a proferir discursos. Para isso era preciso imaginar locais, espaços 

(que poderiam ser espaços reais ou imaginados, como construções, igrejas) e criar 
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imagens para se lembrar. As imagens deveriam ser fortes, coloridas, algumas vezes 

―enfeitadas‖, pois estas aderiam melhor à memória. Cada imagem deveria ser 

depositada mentalmente em cada lugar de forma ordenada possibilitando assim 

discorrer sobre qualquer assunto, iniciando de qualquer parte dele, retomando-o e 

recombinando-o. 

Isso tudo era uma criação que, normalmente, não ultrapassava o nível da 

imaginação. Por outro lado, em outros casos, a externalização dessas invenções 

podem ter resultado em muitas criações artísticas daquele período. Assim, podemos 

afirmar que o Teatro da memória de Camillo foi uma forma externalizada da arte da 

memória. Seu Teatro pretendeu ser uma reconstrução visual e material da arte 

clássica da memória. Ele extrapolou o nível da imaginação e criou, segundo alguns 

relatos da época, uma construção física.  

Era um local que guardava imagens e textos em lugares ordenados. Os textos 

e as imagens depositados em cada ―gaveta‖ guardavam inúmeros significados e que 

combinados aos outros textos e imagens suscitavam diferentes interpretações. 

 

Imagens são formas, sinais e representações de coisas que 
desejamos lembrar; por exemplo, se nós desejamos recordar um 
cavalo [...] é bom que coloquemos suas imagens em loci 
determinados. [...] Penso, igualmente, ser obrigatório ter esses loci 
em uma série, de maneira que nós não sejamos, perturbados por 
confusão em sua ordem [...] e possamos, a partir de qualquer locus, 
qualquer que seja seu lugar na série, ir em qualquer direção, para 
frente ou para trás (AD HERENNIUM apud ALMEIDA, 2005, p. 40).  

.  

Como vimos, o Teatro eleva-se em sete graus que são separados por sete 

passagens de acesso, representados pelas sete planetas. Em cada uma das sete 

passagens há sete portas. Cada porta está decorada com muitas imagens. Não 

havia espaço para o público sentar já que a ideia do Teatro não era a de receber um 

público, mas sim, um espectador solitário que ficaria no lugar onde deveria ser o 

palco e olharia em direção ao auditório, contemplando todas as imagens do Teatro.  

 

É um Teatro sem público, em que o Eu que o visita está só. E 
solitário executará as funções concomitantes do espectador, diretor, 
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cenógrafo, roteirista... Estará no palco e também na plateia. 
Enquanto participa da narração das imagens e ouve seus textos, 
recebe os ensinamentos da retórica, da filosofia, da pintura, da 
poesia, da alquimia, do cristianismo nas figuras dos deuses pagãos, 
da arte divina da combinatória cabalista das palavras. Estará numa 
espécie de circuito visual de arte transmutatória, de transmutação no 
divino, em que o primeiro e último degraus se entrelaçam (ALMEIDA, 
2005, p. 41). 
 

Todas as imagens e textos que constituem o Teatro serviriam de propulsão à 

memória do espectador e o ajudaria a recordar o Uno, pois Camillo acreditava que a 

criação possui as marcas do criador. Tudo está em tudo, segundo o dito de 

Anaxágoras. Ele acreditava que por meio da contemplação ativa das imagens era 

possível chegar ao conhecimento da verdade, ―sendo os sentidos e a razão 

imprescindíveis para se alcançar o patamar mais alto, o da intuição intelectual das 

ideias‖ (ALMEIDA, 2005, p. 42). 

Yates (2007) acredita que Camillo utilizou o plano de um verdadeiro teatro 

vitruviano da Antiguidade, mas adaptou-o a seus objetivos mnemônicos. Assim 

como a Arte da Memória orientava a criação de locais para guardar imagens, os 

portões do Teatro funcionavam como lugares de memória com imagens guardadas. 

O Teatro também é um sistema de lugares de memória. 

 

O Teatro de Camillo representa, portanto, o Universo que se 
expande a partir das causas primeiras através dos estágios da 
Criação. Primeiro está o aparecimento dos elementos simples das 
águas, no grau do Banquete; depois, a mistura dos elementos, na 
Caverna; então, a criação da mens do homem à imagem de Deus, no 
grau das Górgonas; depois, a união da alma e do corpo humanos, no 
grau de Pasífae e do Touro; então, todo o mundo das atividades 
humanas: suas atividades naturais, no grau das Sandálias de 
Mercúrio; suas artes e ciências, religião e leis, no grau de Prometeu. 
Apesar de haver elementos não ortodoxos no sistema de Camillo [...] 
seus graus contêm reminiscências evidentes dos dias da Criação, 
interpretados de forma ortodoxa (YATES, 2007, p. 184).  
 

 Camillo constrói assim um sistema mnemônico apoiado em bases 

astrológicas e cabalistas. Ele deseja armazenar para sempre a natureza eterna de 

todas as coisas que podem ser expressas pelo discurso, para isso, cria lugares 

eternos, se diferenciando, desta forma, dos oradores antigos que confiavam seus 
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discursos a lugares frágeis na prática da arte clássica da memória (YATES, 2007). 

Seu sistema de memória também pretendia ser um caminho para a  

 

[...] reconversão a Deus, pelo conhecimento e autoconhecimento 
através de uma espécie de peregrinação reflexiva, visitações a 
imagens e textos notáveis, percursos e paradas em cada grau para, 
degrau a degrau, ultrapassar a infinidade das coisas e palavras 
particulares e múltiplas, e alcançar a raiz única de tudo, Deus 
(ALMEIDA, 2005, p. 56). 

 

Para Rossi (2004), o Teatro era uma construção cosmológica e metafísica, no 

qual as finalidades retóricas ficavam em segundo plano. Apesar de ser baseado nos 

princípios da antiga arte clássica da memória, sua construção servia para 

representar a ordem da verdade eterna; nela, ―o Universo será lembrado por meio 

de uma associação orgânica de todas as suas partes, com sua ordem eterna 

subentendida‖ (YATES, 2007, p. 181). Com o objetivo de ajudar o homem a retornar 

a sua divindade perdida, Camillo se apoia em uma gama de referências 

heterogêneas pagãs, hebraicas ou cristãs. Entre suas referências, destacamos 

alguns aspectos da cabala e da arte combinatória nos próximos tópicos.  

 

3.1. CABALA 

 

 A palavra Cabala significa literalmente ―tradição‖. Mas também tem a ver com 

―o que é recebido‖. A cabala, inicialmente, se relacionava a um conhecimento 

secreto que só poderia ser transmitido a um pequeno grupo de eleitos. O que já não 

corresponde com o posterior desenvolvimento da Cabala, que ao longo dos anos foi 

se tornando cada vez mais popular (GABIROL, 1988).  

Influenciado pelas ideias cabalistas, Camillo também se considerava 

possuidor de um segredo e, por meio de seu Teatro, acreditava poder transmitir 

esse conhecimento secreto para aqueles que fossem capazes de compreender sua 

simbologia. 

Os mais antigos e sábios escritores tiveram o costume de esconder 
os segredos de Deus em seus escritos sob obscuros véus, para que 
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só fossem entendidos por aqueles que (como diz Cristo) têm ouvidos 
para ouvir, isto é, por aqueles eleitos por Deus para entender seus 
santíssimos mistérios (ALMEIDA, 2005, p. 219). 

 

O Teatro seria então uma forma de retornar ao Uno. De acordo com a cabala, 

o caminho de volta para Deus seria uma inversão do processo pelo qual emanamos 

Dele (SCHOLEM, 1995). 

O Zohar, O Livro do Esplendor, foi difundido pela primeira vez no século XIII, 

nas décadas de 80 ou 90 por Moisés de Leon e é a obra de maior influência e 

repercussão cabalística (SCHOLEM, 1995). O princípio da cabala está relacionado 

com o aspecto divino das letras do alfabeto hebreu. Conforme acreditam os 

cabalistas, essa língua possui um segredo. Cada letra possui uma mensagem 

divina, uma energia, um fragmento do cosmos. Portanto desvendá-las significa 

desvendar os segredos do universo.   

O cabalista Abraão Abuláfia desenvolveu uma teoria de contemplação mística 

das letras do alfabeto hebraico e suas combinações para que, por meio dessa 

meditação, possibilitasse o surgimento na alma de uma vida mais profunda. Abuláfia 

foi o autor do primeiro livro conhecido de Cabala, o Sefer Yetziráh (O Livro da 

Criação) que possui data de escrita incerta, mas que talvez possa remontar ao 

século III. Nesse livro, Abraão escreveu que o universo inteiro tinha os seus blocos 

construtivos genéticos, e que esses blocos eram de natureza alfabética. Ele 

descreveu como as forças energéticas primordiais se combinavam para formar toda 

a realidade espiritual e física. Ou seja, como a Luz unificada do Criador se 

fragmentou em 22 forças distintas para criar o universo (BERG, 2001). Essas 22 

forças são materializadas nas letras do alfabeto hebraico e formam o alfabeto da 

criação. ―Vinte e duas letras bases: Ele as esculpiu, as gravou, as permutou; Ele as 

pesou, as transformou, e com elas, representou tudo o que foi formado e tudo o que 

viria a ser formado‖ (ABULÁFIA apud BERG, 2001, p. 226). 

Abuláfia inventou uma disciplina chamada Hochmat Há-Tzeruf, que seria uma 

ciência de combinar letras. Era como um guia para explicar a meditação com as 

letras e suas combinações. Abraão se baseou na natureza abstrata e incorpórea da 
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escrita, e essas letras não precisavam ter um significado. Para Abuláfia, era uma 

vantagem as letras parecerem vazias de sentido, pois assim, a possibilidade de 

distração seria menor. Abraão está em conformidade com a doutrina cabalística que 

vê a linguagem divina como a substância da realidade (SCHOLEM, 1995, p. 149). 

Abraão explicou seu método comparando-o à música: 

 

Sabe que o método do Tzeruf é comparável à música; pois o ouvido 
escuta sons e os sons se combinam segundo a natureza da melodia 
e dos instrumentos. Assim, dois instrumentos diferentes podem 
formar uma combinação e, se os sons se casam, o ouvido de quem 
escuta registra uma sensação agradável ao reconhecer sua 
diferença. [...] E do ouvido a sensação vai ao coração [...] e a 
apreciação da diversidade de novas melodias produz sempre novo 
prazer. É impossível produzir este a não ser através da combinação 
dos sons, e o mesmo se aplica à combinação das letras. [...] E os 
segredos que se produzem nestas combinações deleitam o coração, 
que reconhece seu Deus e é tomado sempre por uma nova alegria 
(ABULÁFIA apud SCHOLEM, 1995, p. 150).  

  

Essa ciência da meditação e combinação de letras, para Abuláfia, 

possibilitaria o caminho para Deus, o verdadeiro mundo da felicidade (SCHOLEM, 

1995). 

 O Séfer Yetziráh é considerado, historicamente, a verdadeira origem da 

cabala, foi o introdutor da noção estrutural da cabala, as Sefirot. Neste livro, as 

Sefirot eram apenas uma noção pitagórica, apenas os dez números primordiais. 

Posteriormente, o livro Séfer há-Bahir, escrito no século XIII, traz um 

desenvolvimento mais completo das Sefirot. No Bahir elas são emanações divinas a 

partir das quais toda a realidade se estrutura (BLOOM, 1991). No Zohar elas são 

chamadas de etapas, mas Scholem (1995) as considera como as várias fases da 

manifestação Divina, ―que se originam umas das outras e se sucedem umas às 

outras‖ (p. 234). 

A cabala ainda diz que o homem possui em si pontos do universo. É um 

microcosmo. É análogo ao universo. Assim como os cabalistas dividem o mundo em 

três, o homem primordial também é composto por três partes essenciais: Neshamá, 

Ruach e Nefele, que são simbolizadas pelas Górgonas no grau do Teatro que se 
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refere ao homem interior. Durante o século XVI muitos pensadores enfatizavam a 

relação macrocosmo/microcosmo. Segundo esses estudos todas as coisas do 

universo estariam relacionadas por semelhanças e simpatias e que caberiam ao 

estudioso da natureza descobrir (YATES, 2007). 

  

Figura 18: Microcosmo 

 

Fonte: (ALMEIDA, 2005) 

 

O homem é o microcosmo, imagem espelhada do macrocosmo, de onde 

emana a luz divina. Segundo o relato hermético da criação, Corpus Hermeticum, no 

qual Camillo também se baseia para fundar seu Teatro, 

 

A mente do ser humano é um reflexo direto da mens divina e possui 
dentro de si todos os poderes dos Sete Governantes. Quando o ser 
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humano adquire o corpo, ele não perde a divindade de sua mente e 
pode recuperar sua natureza divina completa [...] graças à 
experiência religiosa hermética, na qual a luz e a vida divinas dentro 
de sua própria mens lhe são revelados (YATES, 2007, p. 190). 

 

 As imagens do Teatro também teriam um poder mágico-místico, tal como os 

talismãs, e poderiam trazer as influências celestes para dentro da memória,  

 

[...] tal memória tornar-se-ia aquela do homem ―divino‖, intimamente 
ligado aos poderes divinos do cosmos. E essa memória também 
teria, ou supunha-se isso, o poder de unificar os conteúdos da 
memória, ao baseá-la nessas imagens extraídas do mundo celeste. 
As imagens do Teatro de Camillo pareciam ter algo desse poder, 
permitindo ao ―espectador‖ apreender de uma só vez, graças à 
―contemplação das imagens‖, todos os conteúdos do Universo 
(YATES, 2007, p. 200). 

 

Da mesma forma, Abraão acreditava que a contemplação das letras sagradas 

e a meditação sobre elas poderia levar ao conhecimento verdadeiro. Acreditava que 

as 22 energias se manifestam em nosso mundo como 22 padrões de frequências. A 

cabala diz que essas letras estavam presentes no momento da Criação. Não como 

letras literalmente, mas como forças primordiais. As letras hebraicas para os 

cabalistas são instrumentos de poder.  

Segundo Scholem (1995) a cabala se distingue em relação à sua linguagem. 

Para os cabalistas a linguagem é preciosa. O hebraico é considerado uma língua 

sagrada para eles, não é apenas um meio de expressão, mas possui um valor 

místico e reflete a linguagem criadora de Deus. ―A linguagem alcança Deus porque 

ela vem de Deus‖ (p. 19). Assim, para os cabalistas, tudo o que vive é uma 

expressão da linguagem de Deus, de Seu ser oculto ―que começa e termina por dar 

a si próprio um nome, o sagrado nome de Deus, o ato perpétuo da criação‖ (p. 19). 

De fato, ―a palavra ―letra‖ em hebraico significa pulso ou vibração, indicando um 

fluxo de energia. Por meio de sua forma, som e vibração, uma letra funciona como 

uma antena que estimula e acessa a energia do universo‖ (BERG, 2001, p. 226). 

 A cabala baseia seus estudos nas diferentes combinações do alfabeto 

hebraico, ela possui uma lógica combinatória. Por exemplo, a letra Iud equivale 
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também ao número 10. O número 10 simboliza o princípio de tudo, segundo a 

numerologia. O 10 é composto do 1 (que representa a Unidade) e do 0 (nada). 

―Quando a unidade encontra o Nada é para fecundá-lo, por conseguinte para criar o 

universo‖ (GABIROL, p. 42, 1988). A letra Iud compõe o nome mais misterioso de 

Deus, IHVH ou IEVÊ. Cada letra equivalerá a um número que, em combinação, 

pode revelar os segredos de toda a Criação.  

Essa característica cabalística-combinatória nos ajuda a entender o 

―funcionamento‖ do Teatro. Cada um dos seis graus superiores possuem uma 

imagem simbólica representada pela mesma imagem. Por exemplo, a imagem que 

Camillo escolhe para o segundo grau do Teatro será a de um Banquete. Essa 

imagem representa o banquete oferecido por Oceano aos deuses e que simboliza o 

primeiro dia da criação.  

Em seguida, no terceiro grau teremos a imagem de uma Caverna, a qual 

Camillo chama de caverna homérica para diferenciá-la da caverna de Platão. ―Na 

caverna das ninfas descrita na Odisséia, ninfas teciam, abelhas entravam e saíam‖ 

(2007, p.182), fabricando seu mel, significando a mistura dos elementos para formar 

as coisas criadas. Esse grau da Caverna representa um estágio mais avançado da 

criação, onde os elementos se misturam para originar as coisas criadas. 

No quarto grau, o homem interior é criado, ou seja, sua mente e alma. Nesse 

grau vemos a imagem das Górgonas, que são as três irmãs que possuíam um só 

olho. Essa imagem representa bem a ideia cabalista, a qual Camillo adota, de que o 

homem possui três almas. Para ele, a mais baixa das almas, é chamada de Nefele. 

Esta é chamada por Moisés de ―alma vivente‖. ―E esta, temos em comum com os 

animais porque nela cabem todas as nossas paixões‖ (ALMEIDA, 2005, p. 283). A 

alma do meio, que é a racional, chama Ruach e a terceira Nessamah. A Nefele é 

estimulada pelo demônio enquanto a Nessamah tem Deus que lhe ministra o anjo. A 

alma do meio, Ruach, é estimulada pelas duas.   

No quinto grau, a alma se une ao corpo. Esse estágio da criação é 

representado pela imagem de Pasífae e do Touro, pois, segundo os platônicos, 

Pasífae representa a alma que, enamorada do Touro, cai em desejo pelo corpo. 
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Nesse degrau há volumes contendo coisas e palavras referentes ao homem interior 

e exterior (ALMEIDA, 2005, p. 296). 

O sexto grau possui a imagem das Sandálias e outros ornamentos que 

Mercúrio veste quando vai executar a vontade dos deuses. ―Essas coisas nos 

despertarão a memória para encontrar sob as portas assim feitas todas as 

operações que o homem pode fazer nesses graus subpostos naturalmente e sem 

qualquer artifício‖ (ALMEIDA, 2005, p. 305).   

O sétimo grau é consagrado a todas as artes, ciências, religião e às leis. 

Possui a imagem de Prometeu com uma tocha iluminada. Prometeu ―roubou o fogo 

sagrado e ensinou aos homens o conhecimento dos deuses e de todas as artes e 

ciências‖ (YATES, 2007, p. 184). 

 

Figura 19: Teatro da Memória de Giulio .

 

Fonte: (ALMEIDA, 2005) 
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No entanto, essas imagens apresentam variações de significados conforme 

as combinações realizadas no Teatro, sem que se altere o tema fundamental de 

cada degrau. Há sete séries no Teatro, como podemos ver na imagem (Fig.19), 

essas séries estão representadas pelos planetas, anjos e as Sefirot cabalista. Então 

por exemplo, considerando a associação dos planetas com os elementos e as 

imagens em cada degrau os significados se expandem.  

Tomemos a série de Saturno para exemplificar ao leitor. Saturno é associado 

com o elemento terra. Partindo dessa ideia inicial, considera-se que todos os graus 

da mesma série estão sob influência desse elemento inicial que está no primeiro 

grau do Teatro. Esse elemento se relacionará com cada imagem depositada por 

Camillo em cada ―gaveta‖ do Teatro. Dessa forma, ―[...] uma mesma imagem pode 

aparecer e reaparecer em diversos locais, assumindo significados diferentes, 

reinterpretados, acrescidos e atribuídos por esses diversos graus ou níveis‖ 

(ALMEIDA, 2005, p. 232).  

Sob cada degrau encontramos várias imagens (vide figuras 16 e 19). 

Segundo Camillo, no grau do Banquete de Saturno haverá duas imagens, ―uma de 

Cibele, como descrita por Lucrécio, engrinaldada de torres e puxada por dois leões 

ligados ao seu carro, a qual significando a terra, significará para nós, neste lugar, a 

terra simples e virgem‖ (ALMEIDA, 2005, p. 250).  

Continuando a subir os graus do Teatro, Cibele em relação à Caverna (que 

representa o terceiro dia da criação, onde ocorreu a mistura dos elementos), 

simboliza a terra como elemento misto; Cibele em relação às Sandálias de Mercúrio 

representa as operações naturais relacionadas à terra; Cibele sob Prometeu retrará 

as artes ligadas à terra como geografia, agricultura e geometria.  

A imagem do Pardal Solitário aparece no grau da Caverna, Pasífae e das 

Sandálias de Mercúrio e simbolizam o temperamento saturnino de tristeza e solidão. 

Já as características mentais aparecem no grau das Górgonas (onde foi criado o 

homem interior), simbolizado pela imagem de Hércules e Anteu na luta com a terra 

para se elevar às da contemplação. No domínio da Caverna, temos a associação de 



CXXXIX 

 

 

 

Saturno ao tempo expressa pela imagem das cabeças de um lobo, um leão e um 

cachorro, simbolizando passado, presente e futuro.  

 

       Figura 20: Tiziano, Alegoria do Tempo Governado pela Prudência 

 

             Fonte: http://emcatharsis.blogspot.com.br/2010/03/este-interessante-quadro-de-ticiano.html 

 

Já a associação de Saturno com a pobreza é expressa pela imagem da 

Pandora, nos graus da Caverna, Pasífae e Sandálias. E a imagem do Asno 

representa as ocupações de Saturno, de carregar e transportar e aparece no 

domínio de Prometeu (YATES, 2007, p. 186). Esse método combinatório pode ser 

seguido em todas as outras séries planetárias.  

 

Camillo, desse modo, quer representar, em ordem ascendente, o 
proceder e o expandir da criação do universo em suas sucessivas 
fases, das ideias eternas primordiais ao explicar-se mutante das 
atividades humanas. A disposição meditada da simbologia astral 
(estendida verticalmente ao longo das fileiras) e da simbologia 
mitológica (que se estendia horizontalmente ao longo das fileiras) 
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permitia a Camillo o sugestivo cruzamento de um mesmo tema 
astrológico com uma série de diversas figurações ou emblemas, 
dando lugar a sempre novas variações e a novos significados 
correspondentes (TURELLO, apud ALMEIDA, 2005, p. 91-92).  
 

Como podemos perceber, as imagens básicas do Teatro são os planetas. 

Essas imagens seguem a regra da Arte da Memória de serem apelativas para uma 

boa aderência à mente e expressam a tranquilidade de Júpiter, a ira de Marte, a 

melancolia de Saturno, o amor de Vênus. ―Aqui, novamente, o Teatro começa pelas 

causas, as causas planetárias dos diferentes sentimentos‖ (YATES, 2007, p. 188). 

Não é possível saber com certeza quais foram as imagens e textos guardados 

no Teatro de Camillo, apenas podemos imaginar13 conforme algumas indicações 

dele no seu texto L’idea del Teatro. E essas imagens desempenhavam diferentes 

funções no Teatro.  

Segundo Burke (2010), o uso mais óbvio de imagens na época do 

renascimento era o ―religioso‖, no sentido de que o que vemos hoje como ―obra de 

arte‖ naquela época era considerada como ―imagem sagrada‖. Como a ideia de uso 

―religioso‖ não é muito precisa, o autor prefere diferenciar os diferentes usos de 

pinturas e estátuas na Itália do renascimento em: mágico, devocional e didático.  

As pessoas naquele contexto acreditavam que algumas imagens possuíam 

poderes miraculosos ou taumatúrgicos, como é o caso da popularidade das imagens 

de São Sebastião, nos séculos XV e XVI, que eram associadas à defesa contra a 

peste. Assim como a Primavera de Botticelli que pode ter sido um talismã, feita com 

o objetivo de captar as influências favoráveis de Vênus.  

 

De forma semelhante, precisamos ao menos considerar a 
possibilidade de imagens de traidores e rebeldes pintadas nas 
paredes de edifícios públicos de Florença e de outras cidades serem 
uma forma de destruição mágica de fugitivos que estavam fora do 
alcance dos castigos convencionais; o equivalente a enfiar agulhas 
em imagens de cera dos inimigos (BURKE, 2010, p. 151). 

 

                                                           
13

 No livro O Teatro da Memória de Giulio Camillo (2007), Milton José de Almeida dedica uma parte 
do livro para o Teatro ―imaginado‖, nos oferecendo vários imagens que, possivelmente foram 
utilizadas no Teatro, das quais escolhemos algumas para ilustrar esse trabalho.  



CXLI 

 

 

 

Já outras imagens eram feitas para estimular a devoção e para a meditação 

sobre a Bíblia e as vidas dos santos. Um exemplo disso vem de Roma com as 

imagens da Irmandade de São João Decapitado, usadas para confortar os 

condenados em seus últimos momentos por meio de pequenos quadros de martírios 

de santos, chamados de tavolette (BURKE, 2010).  

Outro uso da pintura era o didático. Acreditava-se que por meio das pinturas 

os iletrados teriam mais facilidade para entender o que não poderiam ler. Por isso 

também é comum encontrar a doutrina cristã ilustrada nas paredes de igrejas 

italianas do século XIV (BURKE, 2010). 

O uso de imagens no Teatro também poderia ter função talismânica. As 

imagens de memória poderiam ser vistas como talismãs interiores. O talismã é ―um 

objeto sobre o qual se imprime uma imagem supostamente tornada mágica, ou que 

tem poder mágico, por ter sido feita de acordo com certas regras mágicas‖ (YATES, 

2007, p. 199). O livro hermético Asclepius possuía a descrição da religião mágica 

dos egípcios. Segundo esse livro, os egípcios sabiam ―fabricar deuses‖, ou seja, por 

meio de rezas, encantamentos e outros processos os egípcios conseguiam dar 

poderes mágicos e cósmicos às estatuas de seus deuses. O livro Picatrix, muito 

conhecido no renascimento, e também conhecido por Camillo, que buscava 

relacionar os conhecimentos herméticos e cristãos em seu Teatro, era o manual 

mais conhecido de magia talismânica naquele tempo (BELTRAN, 2000).  

Camilo também pode ser considerado um alquimista. Seu projeto se 

assemelha muito com o trabalho dos alquimistas daquele tempo. Beltran (2000) fez 

um estudo sobre as ilustrações nos livros de química entre os séculos XV e XVII. A 

autora analisou a função imprescindível das ilustrações nesses livros, que poderiam 

tanto ter função didática, para aqueles que não possuíam habilidade com a leitura, 

quanto como transmissora de conhecimentos. Função essa também existente no 

Teatro. 

As imagens nos manuais químicos ajudavam a transmitir o conhecimento 

sobre os processos de destilação química, para representar os elementos, as 

imagens simbólicas relativas ao conhecimento alquímico e aos processos de 
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destilação para extrair a quintessência, componente mais elevado e além dos quatro 

elementos, obtido por meio de sucessivas destilações alquímicas (BELTRAN, 2000).  

A transmissão de conhecimentos secretos se dava por meio da representação 

das ideias alquímicas por intermédio de temas mitológicos e uma linguagem cifrada. 

Em textos posteriores ao século XV tornou-se comum a utilização da mitologia 

egípcia e clássica como alegoria dos processos químicos. As lendas, fábulas e mitos 

da Antiguidade eram veículos de transmissão de conhecimentos que só seriam 

desvelados pelos iniciados (BELTRAN, 2000). 

Camillo buscava por meio de seu Teatro, com uso de imagens que 

desempenhavam várias funções, levar o seu espectador ao conhecimento mais 

puro, ao conhecimento verdadeiro, o conhecimento do Uno. Assim também vemos 

influências da alquimia em seu projeto.   

Uma mesma imagem podia ter variações segundo a sua disposição no 

Teatro. Assim como podiam variar de acordo com cada espectador. ―Nesse trajeto, 

também poderiam ser-lhe revelados segredos, cuja abertura ou decifração 

dependeria dos seus conhecimentos‖ (ALMEIDA, 2005).  Da mesma forma se dá na 

literatura de Cortázar. O uso dos símbolos, metáforas, alegorias, imagens diversas 

são de capital importância para a transmissão de conhecimentos no Teatro.  

Segundo Almeida (2005), é da natureza da comunicação por meio dos 

símbolos, ser passível de diversos graus de interpretação, segundo o nível de cada 

um.  

O simbolismo é, para a mística, uma exigência primária e 
irrenunciável. É o único sistema de pensar capaz de penetrar, pela 
intuição, no véu do mistério mais escondido, e de ser, ao mesmo 
tempo, um instrumento de comunicação que permite adequar a 
mensagem ao grau e conhecimento do destinatário. [...] Uma mesma 
expressão poderá ficar muda diante do neófito, ou lhe comunicará 
uma mensagem simples e imediata. Mas para aquele ―que sabe‖ um 
pequeno aceno deflagará um mundo de analogias e implicações, 
fulgores (ALMEIDA, 2005, p. 47). 

 

Essa forma de combinar as imagens no Teatro nos remete às influências da 

arte combinatória, que se confundia com a cabala, e que já era praticada na Idade 

Média, se prolongando durante e após o renascimento. Uma outra arte da memória, 



CXLIII 

 

 

 

a Arte de Raimundo Lulio, ou ars combinandi – arte combinatória, sobre a qual 

tratamos no tópico a seguir. 

 

3.2 ARS COMBINANDI  

 

 Segundo estudos de Yates (2007), Raimundo Lulio14 nasceu por volta de 

1235, em Palma de Maiorca. Por volta de 1272 passou por uma experiência de 

iluminação na qual viu os atributos de Deus: Bondade, Magnitude, Eternidade, 

Poder, Sabedoria, Vontade, Virtude, Verdade e Glória, que penetravam toda a 

Criação. A partir disso, fundou uma Arte baseada nesses atributos ou Nomes 

Divinos que são as causas primeiras de todas as coisas. Lulio as chamou de 

Dignitates Dei, ou seja, as Dignidades de Deus. Todas as artes de Lulio 

fundamentaram-se nelas. Todos esses conceitos são representados pelas letras B, 

C, D, E, F, G, H, I, K. Ele passou o resto de sua vida escrevendo livros para 

propagar sua Arte. Lulio morreu em 1316.  

 A Arte de Raimundo Lulio pode ser considerada uma arte da memória, no 

entanto possui diferenças com a arte clássica da memória que tratamos até o 

momento nesse trabalho. Enquanto a primeira provém da tradição retórica, a de 

Lulio se origina da tradição filosófica, do platonismo agostiniano com influências 

neoplatônicas, pois busca conhecer as causas primeiras, as Dignitates Dei. 

Outra diferença importante é que, como vimos, a arte clássica da memória se 

baseava nas imagens, utilizava-se similitudes corporais para incitar a memória. Na 

arte praticada por Lulio, eram utilizadas letras, ―o que dá ao llullismo um caráter 

quase algébrico ou cientificamente abstrato‖ (YATES, 2007, p. 222), o que também 

nos remete à cabala que também se baseia em letras, mas neste caso, no alfabeto 

hebraico. Mas a característica que mais o afasta da arte da memória clássica, 

                                                           
14

 A redação do nome de Raimundo Lulio pode variar de autor pra autor dependendo da escolha da 
língua traduzida. É possível encontrar Raimundo Lúlio, Ramon Llull, Raimundo Lulio, Raimundus, 
Raymundus Lullus, entre outros. Mas todos se referem à mesma pessoa. Neste trabalho nós 
optaremos por usar Raimundo Lulio e lulismo. As variações de uso se darão somente quando houver 
citação de outro autor. 
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aquela que vimos presente também no Teatro de Camillo, é a inserção do 

movimento. Lulio introduz movimento na memória.  

 Na arte clássica da memória as imagens criadas eram depositadas em 

lugares imaginados ou realmente existentes. Da mesma forma Camillo fundamentou 

seu Teatro, criando imagens e depositando em ―gavetas‖. No entanto, essas 

imagens permaneciam estáticas, movimentando-se somente na mente do 

espectador. Em Lulio, além de não ser utilizadas imagens, mas sim letras, ele fazia 

com que elas se combinassem numa roda giratória. Suas figuras não são estáticas, 

giram em torno de um eixo.  

 

Pensemos nos grandes esquemas enciclopédicos medievais, com a 
totalidade do conhecimento arranjada em partes estáticas, tornadas 
ainda mais rígidas na arte clássica da memória, devido às 
construções em que são armazenadas imagens de memória. Agora, 
pensemos no llullismo, com suas anotações algébricas, rompendo os 
esquemas estáticos e produzindo novas combinações sobre suas 
rodas giratórias. A primeira arte é mais artística, mas a segunda é a 
mais científica (YATES, 2007, p. 223).  

 

 Os Nomes de Deus, nos quais a Arte de Lulio é fundamentada, também são 

fundamentais no judaísmo, principalmente na cabala. A cabala espanhola da época 

de Lulio se baseava nas dez Sefirot e nas 22 letras do alfabeto hebraico. Os judeus 

espanhóis contemporâneos de Lulio, por influência da cabala também meditavam 

sobre os Nomes de Deus. O Zohar, um dos principais textos da cabala, foi escrito na 

época de Lulio na Espanha. Os nomes mais comuns que designam Deus na cabala 

são as dez Sefirot, e juntas formam o grande e único Nome de Deus. Esses 

princípios criadores, as Sefirot, também são mencionadas na L’ideia del Teatro de 

Camillo. O alfabeto hebraico conteria todos os nomes de Deus. Os cabalistas 

meditavam sobre as letras do alfabeto hebraico, ―combinando-as e recombinando-as 

para formar os Nomes de Deus‖ (YATES, 2007, p. 224). Abraão Abuláfia, o judeu 

espanhol que já mencionamos aqui, era contemporâneo de Raimundo Lulio e 

também praticava a combinação das letras hebraicas. 
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 A partir da notação dos pressupostos da Arte de Lulio, as Dignidades Divinas, 

Lulio criou diversas figuras, métodos pelos quais poder-se-ia ascender à Trindade 

em seu ápice. Entre eles, a escada da criação em que cada degrau apresenta um 

nível da criação, a partir de Deus, passando pelos anjos, estrelas, homens, animais, 

plantas e assim por diante: 

 

Figura 21: A Escada da Subida e da Descida 

 

Fonte: (YATES, 2007) 

 

Na figura acima, temos o Intellectus segurando uma das figuras da Arte de 

Lulio subindo a escada da criação. Cada degrau recebe uma imagem, por exemplo, 

um leão para o degrau dos animais, um anjo para o degrau angelical, etc. (YATES, 

2007). A organização dessa escada muito nos lembra a organização do Teatro de 



CXLVI 

 

 

 

Camillo, com seus níveis de criação e o uso das imagens para simbolizar cada nível 

e como um projeto que pretende ser uma via de acesso a Deus.  

Assim como vemos no Teatro de Camillo, que foi influenciado pelos escritos 

de Lulio, os graus da escada pretendem nos mostrar uma imagem hierárquica e 

organizada do universo, onde, 

 

[...] o primeiro grau abrange as coisas que existem, mas não vivem 
nem sentem e nem entendem (minerais e metais, céus e corpos 
celestes, objetos artificiais); o segundo grau abrange aquilo que 
existe e vive, mas é desprovido do senso e do intelecto (os vegetais); 
o terceiro grau abrange os animais que existem, vivem e entendem; 
e, finalmente, no quarto grau, onde reside o ser humano, estão 
presentes o ser, o viver, o sentir e o entender. O ser humano, como 
microcosmo, resume em si mesmo as propriedades do universo, 
sendo a imagem vida de Deus (ROSSI, 2004, p. 96-97). 

  

Entre as figuras criadas por Lulio15 a partir das suas letras, a mais conhecida 

é a figura da combinatória. Trata-se de um círculo externo fixo, inscrito com as letras 

de B a K e, dentro dele, giram outros círculos com as mesmas inscrições. Quando 

esses círculos se movem formam diferentes combinações das letras de B a K. 

―Trata-se da renomada ars combinatoria sob sua forma mais simples‖ (YATES, 

2007, p. 230). 

Figura 22: Combinatória 

 

Fonte: (YATES, 2007) 

                                                           
15

 Para mais detalhes sobre a Arte de Ramon Llull ver o capítulo ―O Llullismo como Arte da Memória‖ 
em Frances A. Yates (2007) e o livro ―A Chave Universal: artes da memorização e lógica combinatória 
desde Lúlio até Leibniz‖ de Paolo Rossi (2004). 
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Apesar de se afastar em alguns aspectos da arte clássica da memória, Yates 

(2007) defende que a Arte de Lulio pode sim, ser considerada um tipo de arte da 

memória devido a alguns aspectos. Apesar de não haver o apelo às imagens da 

mesma forma que era utilizado na antiga arte, o apelo ao sentido da visão, que era o 

grande princípio da arte clássica da memória, não está de todo ausente na Arte de 

Lulio. Pois era necessário na prática de sua arte a memorização de diagramas, 

figuras e esquematizações, o que não deixa de ser um tipo de memória visual.  

 

Figura 23: Diagrama em forma de Árvore 

 

Fonte: (YATES, 2007) 

 

 Além desse aspecto, há a questão do uso dos lugares, assim como na arte 

clássica. Há um gosto em Lulio pelo uso de diagramas em forma de árvores, como a 

Arbor scientiae, em que ele organiza o conjunto dos conhecimentos humanos como 

uma floresta de árvores, em que as letras de B a K, são concebidas como princípios. 

A árvore utilizada por ele é uma espécie de sistema de lugares também. O uso de 

árvores, segundo o tratado Arbre de Sciencia de 1295, era muito comum devido ao 

fato de tornar a arte mais popular e mais fácil para o aprendizado (ROSSI, 2004).  
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  As relações entre Raimundo Lulio e a cabala não foram confirmadas, no 

entanto não é difícil perceber as influências cabalísticas na Arte Luliana. Segundo 

Yates (2007), Pico della Mirandola foi o primeiro a explicitar essa relação. Pico 

afirma que um dos tipos de cabala é uma ars combinandi e declara que essa arte é 

como aquela chamada de ars Raymundi, ou seja, Arte de Raimundo Lulio. O 

Renascimento seguiu essa ideia e o lulismo passou a ser chamado de cabalismo e 

as letras, de B a K, ―são mais ou menos identificadas com as Sefirót e com os 

nomes de anjos da cabala‖ (YATES, 2007, p. 237). O lulismo acabou se tornando 

inseparável da cabala.  

Assim, no renascimento houve um interesse renovado pela obra luliana. Rossi 

(2004) atribui esse interesse a alguns fatores: 

 

O interesse pela cabala e pelas escritas hieroglíficas, bem como 
pelas escritas artificiais e universais, pela descoberta dos primeiros 
princípios constitutivos de todo o saber possível, a arte da memória e 
a referência constante a uma lógica entendida como ―chave‖ capaz 
de abrir os segredos da realidade: todos esses temas aparecem 
relacionados com o renascimento do lulismo na Renascença [...] (p. 
84). 

 
 

 Rossi (2004) caracteriza o século XVI como incansável na busca de princípios 

normativos de valor geral, pela necessidade de encontrar uma arte capaz de ser a 

chave da realidade, uma arte universal capaz de resolver todos os problemas, uma 

arte geral, no sentido de técnica que supere todas as outras. Uma técnica para 

conseguir compreender todos os segredos do universo. A essa busca por um 

método universal, Rossi (2004), denomina de panmetodismo. E o projeto do Teatro 

de Camillo foi um dos empreendimentos daquela época que buscava atender a 

esses objetivos, projeto esse que, como vimos, trouxe de volta alguns ideais de Lulio 

que pretendia criar um mecanismo conceitual que quando em movimento, 

trabalharia sozinho, independente da ação individual, até alcançar a compreensão 

total, ―dando aos seres humanos a capacidade de ler o grande livro do universo‖ (p. 

39). 
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[...] a ars memoriae de origem retórica e ―ciceroniana‖ pode parecer – 
junto com a combinatória e com a técnica mnemônica de derivação 
luliana – um elemento essencial para a construção da pansofia. À 
nova lógica, capaz de refletir as estruturas do mundo devia 
corresponder uma enciclopédia ou teatro universal que constituísse a 
realização natural daquela lógica (ROSSI, 2004, p. 133). 

 

Esse ideal pansofista permaneceu ao longo do século 17 na busca da posse 

do inteiro universo intelectual na busca pela chave e de uma linguagem capaz de 

possibilitar ―uma direta leitura do alfabeto impresso pelo Criador nas coisas‖ (p. 99). 

 

3.3. TEATRO DA MEMÓRIA DE JULIO CORTÁZAR 

 

Como vimos, Giulio Camillo sonhou com um projeto ousado para seu tempo. 

Seu Teatro da memória abarcava uma ideia revolucionária, que prefigurava nosso 

tempo. A partir do uso de imagens, palavras e suas combinações, ele acreditava que 

seu projeto era capaz de levar seu contemplador ao conhecimento verdadeiro em 

que cada espectador, conforme seu grau de conhecimento seria capaz de ―extrair‖ 

significados diferentes do Teatro. Vimos influências herméticas, alquímicas, 

cabalistas e da arte combinatória. 

Saltando do século XVI para o século XX, temos Julio Cortázar, autor de um 

projeto também ousado para seu tempo. Construiu obras que causaram muito 

estranhamento e deixaram muitos críticos inquietos em busca de definições e 

categorizações para seus escritos. Julio Cortázar produziu muitas das suas obras 

como um jogo de combinações.  

Comparando-o ao Camillo, podemos dizer que a obra literária de Cortázar é 

um Teatro da Memória contemporâneo. Um espaço repleto de imagens, palavras, 

jogos, combinações, que dá importância ao leitor na ―extração‖ de significados 

múltiplos. Cortázar joga com as palavras e deixa seu leitor como colaborador dessa 

tessitura, passível de combinações variadas. 

A arte combinatória, que vimos Lulio começar a desenvolver em suas ―rodas‖ 

está em Cortázar. O método cabalístico também está em Cortázar. No Teatro eram 
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usados textos, imagens mitológicas, obras de arte. Imagens essas capazes de 

extrapolar seus significados em combinação com outras imagens. Da mesma forma 

Cortázar faz sua arte literária, inserindo imagens e textos diversos que fazem com 

que o leitor ―olhe para cima‖, usando a expressão de Barthes (2004, p. 26), e busque 

em sua memória um sentido para a imagem ou texto. E assim que volta seus olhos 

para o livro de Cortázar, faz um movimento combinatório do sentido já existente, 

conhecido por ele, com esse novo contexto. Esse movimento expande os 

significados primeiros e permite um jogo de combinação e recombinação constante.  

Não é por acaso que encontramos várias publicações de Cortázar com 

palavras que remetem a jogos e formas geométricas, como Final do Jogo (1956), O 

Jogo da Amarelinha (1963), Último Round (1969), Octaedro (1974), 62 - Modelo 

para armar (1968), Os prêmios (1975), entre outros títulos que remetem a essa 

literatura poliédrica de Cortázar, passível de ser apreciada por vários lados. Além 

disso, encontramos muitas imagens de portas, pontes, e outros elementos que 

remetem a passagens, assim como a do metrô no conto Manuscrito encontrado num 

bolso e imagens de carros e estradas como no conto A autoestrada do sul, além de 

outras passagens que simbolicamente representam as aberturas que seus jogos 

possibilitam. 

O exemplo mais conhecido desse jogo de Cortázar, onde ele levou essa sua 

forma de escrita ao extremo enquanto jogo de combinações, enquanto arte 

combinatória é em O jogo da amarelinha.  
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Figura 24: O jogo da amarelinha 

 

Fonte: (CORTÁZAR, 2014) 

 

O tabuleiro de direção indica uma leitura que pode ser feita de várias 

maneiras. Indica uma obra literária que não traz um sentido único, fechado. Mas 

uma obra aberta a diferentes combinações, se configurando como ―muitos livros‖ em 

um. Uma leitura que se dá aos saltos, sem saber onde começa nem onde termina e 

que pode ser seguida pela proposta do tabuleiro. Mas ao ―caminhar‖ por esse jogo, o 

leitor vai ―construindo‖ sua própria obra, vai tecendo sua leitura, e expandindo seus 

sentidos. ―Uma grande variedade de textos é anexada à obra, combinando-se aos 

textos básicos, como num caleidoscópio, que, graças à montagem, projeta enorme 

halo significativo‖ (ARRIGUCCI JR., 1995, p. 25), o que torna sua escrita uma rede 

inesgotável de relações.  

O Jogo da Amarelinha (2014) pode ser encarado como uma versão latino-

americana do Ulisses de James Joyce e Cortázar detentor de uma ―poderosa mente 

fabulatória a montar complicados quebra-cabeças, com peças que estrategicamente 
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mudam de forma para se adaptar a novas imagens e confundir o leitor‖ (DAMAZIO, 

2000).  

Cortázar destaca a importância de se considerar a história dos intervalos, ou 

seja, dos momentos que se dão entre a leitura do livro e os acontecimentos da vida 

real. Essas interrupções cotidianas fazem com que os sentidos possam se alterar 

constantemente. Isso explica o fato de lermos o mesmo livro em fases diferentes da 

vida e sempre atrelar novos sentidos, dantes não percebidos e que contribuem para 

o tecido narrativo receber novas ―costuras‖. 

 

Vale a pena fazer um parêntese para lembrar que as interações entre 
a vida e a leitura quase não são consideradas pelo romancista [...] 
Sei muito bem como as irrupções cotidianas alteram, modificam e às 
vezes inventam ou destroem meu trabalho; por que não transmitir, 
então, essas intermitências ou rupturas ao leitor e dar a ele, antes ou 
depois do jogo principal, algumas peças complementares do modelo 
para armar? (CORTÁZAR, 2008, p. 252). 

 

Almeida (1999) acredita que os intervalos são extremamente significativos, 

não são vazios, pelo contrário, são plenos e é o que dará sentido ao que está sendo 

narrado, onde acontece a história desse leitor, ou espectador, ―a história como 

memória e sentimentos próximos, sua vida única e irredutível e a história como 

memória e sentimentos coletivos [...]‖ (p. 38).  

As combinações de leitura não se dão somente dentro de uma obra, mas 

também entre suas várias obras. É o caso do capítulo 62 de O Jogo da Amarelinha 

que originou o livro 62 modelo para armar. Também em A volta ao dia em oitenta 

mundos, inventa-se uma máquina, a Rayuel-O-Matic que serve para ler O Jogo da 

Amarelinha.  

 Além disso, no livro de contos Octaedro, que é uma imagem geométrica de 

oito faces, há exatamente oito contos, mesmo número de contos presentes também 

em Bestiário (1951) e Todos os fogos o fogo (1966). Damazio (2000) observou que 

essas oito faces também dialogam e seguem uma ―rigorosa combinatória vetorial‖. 

Nesses três livros há pares temáticos em que dois contos falam de literatura, dois de 

jogos no metrô, dois de doença e dois de relacionamento. 
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 As conexões entre suas obras são diversas e percebidas de diferentes formas 

pelos estudiosos. Ainda falando de Octaedro e da presença constante do número 

oito, se pensarmos nesse mesmo número horizontalmente teremos a fita de 

Moebius que nos remete a um outro conto seu intitulado Anel de Moebius. Esse 

conto possui uma estrutura narrativa que exige várias leituras. Possui blocos 

narrativos que parecem deslocados, deixando o leitor em estado de ―desorientação 

a que o leitor está subjugado quanto à escolha de um fio condutor de leitura‖ 

(NOLASCO, 1998, p. 88).  

O símbolo do Moebius representa o infinito, onde não é possível saber onde 

se inicia e termina, representa as conexões sem fim. O título do conto também dá 

pistas ao leitor sobre a forma de leitura, uma leitura moebiana, em rede, em 

conexões, passível de entrar e sair por diversos lados, labiríntica.  

 

[...] à maneira de uma ―enguia‖ ou de um anel de Moebius [...] só 
resta a escolha de uma leitura norteada pela imperspectiva que 
esboroe não só nossas noções de espaço e tempo , mas qualquer 
vetor ou ponto axiomático. Pois, o ato de ler é sempre, por assim 
dizer, botar o dedo no gatilho, e assim liberar e multiplicar sua força 
explosiva (NOLASCO, 1998, p. 102).  

 

Ainda pensando no número oito, sabemos da simbologia do número sete, que 

se relaciona a uma totalidade, remete aos sete dias da criação, sete cores do arco 

íris, sete dias da semana, é o numero perfeito, segundo a cabala. Mas Cortázar usa 

o oito, que pode representar mais um dia na criação, no oitavo dia cria-se outro 

mundo, o mundo de cada um. Um mundo com outras possibilidades.  

Cortázar tem certo fascínio pelos jogos com as palavras, com números, 

anagramas, vemos isso em Lucas, suas experiências cabalísticas: 

 

Tudo lhe veio de um amigo que a cada dez palavras para em seco e 
estuda o que Lucas disse e começa a virar as palavras e as frases 
pelo avesso como se fossem luvas, ocupação repugnante para 
Lucas mas que jeito se o outro de repente tira coisas como coelhos 
da cartola. Quando não é anagrama é palíndromo ou rima interna ou 
duplo sentido, afinal basta Lucas dizer bom-dia para o outro vir 
explicar e quando se dá conta é um vento levou em três tomos, 
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melhor calar a boca e aceitar, outro cafezinho e essas coisas 
(CORTÁZAR, 2010, p. 141). 
 
 

Esse jogo com as palavras perpassa toda obra Cortazariana. Já vimos a 

grande importância que o escritor dá ao como dizer. A importância do trabalho com 

a linguagem se aproxima da forma como os cabalistas judeus veem as palavras. ―A 

linguagem, para a Cabala, é o instrumento que conduz ao assombro. [...] A palavra 

na Cabala, é instrumento todo-poderoso de posse da realidade‖ (JOZEF, 2009, p. 

249-250). 

As combinações realizadas por Cortázar em suas obras, mais nitidamente no 

Jogo da Amarelinha e nos dois tomos de Último Round, mostram um jogo passível 

de diferentes combinações e recombinações que transformam constantemente os 

significados, variando e se expandindo conforme o leitor, assim como na cabala 

onde se dá grande importância às combinações das 22 letras do alfabeto hebraico. 

São 22 letras que não são colocadas ao acaso umas seguidas das outras. ―Cada 

uma delas corresponde a um número, a um hieróglifo e a um símbolo‖ (GABIROL, 

1988). Na cabala, a combinação das 22 letras do alfabeto hebraico permite conhecer 

todos os segredos do universo.  

Dentre as 22 letras, três representam o mundo superior, sete representam o 

mundo intermediário e doze o mundo simples (GABIROL, 1988). O Sefer Yetzirah 

trata das 32 vias maravilhosas da sabedoria que são as dez Sefirót (ou nomes 

primordiais) e as vinte e duas letras do alfabeto hebraico. ―[...] as dez Sefirót são 

como o programa do computador celeste‖ (GABIROL, 1988, p. 52). 

 
As dez Sefirot não são números ordinários, e sim princípios 
metafísicos da criação. Um pouco como na numerologia, na qual os 
números não servem para contar, e sim para adivinhar o caráter de 
um indivíduo ou seu destino. Basta conhecer a equivalência do nome 
secreto do indivíduo e dos algarismos a ele correspondentes. As seis 
últimas Sefirot representam as seis direções do espaço. São 
fechados hermeticamente por meio de seis combinações místicas do 
nome oculto de Deus que é IHVH (ler Javé) (GABIROL, 1988, p. 32). 

 



CLV 

 

 

 

A segunda parte do Livro da Criação diz que toda realidade, do céu ao menor 

micróbio, é criado pela combinação das 22 letras do alfabeto hebraico. A partir 

desse alfabeto há 231 combinações binárias a partir das quais se efetua a gênese 

do mundo. Segundo a cabala todas essas combinações procedem de um mesmo 

nome, o nome secreto do Arquiteto. A descoberta desse nome é o alvo da busca 

cabalística (GABIROL, 1988). 

Como vimos, tudo se dá a partir de combinações. Modernamente temos os 

computadores que são fundamentados nos bits. Fazendo um paralelo, a criação 

literária se dá a partir das combinações efetuadas entre imagens, palavras e tudo 

mais que a criatividade permitir. O mundo de Cortázar, sua forma de construir seus 

livros nos atestam a infinidade significativa que se dá a partir das combinações.  

O Arquiteto na literatura é o escritor, o Deus de seu mundo que cria e destrói 

a realidade, a transforma, decide o destino de seus personagens, mas ao mesmo 

tempo não fecha esse mundo, deixando-o aberto. Cortázar cria seu próprio mundo 

em suas obras, com sua própria lógica e razões internas, seu próprio tempo, 

possibilitando a vivência de outras realidades que nos ajudam a pensar a nossa 

própria realidade.   

A montagem, recurso cinematográfico, está na obra Cortazariana. O cinema é 

uma arte que existe na junção de fragmentos (EISENSTEIN, 2002). Cortázar 

―monta‖ seus livros como um cineasta formando uma nova ideia a partir de 

fragmentos justapostos, tal qual a letra cabalista. A montagem não como uma 

simples ligação de peças, mas uma colisão, um conflito de planos independentes 

dando origem a uma nova ideia (EISENSTEIN, 2002). A técnica da escrita como 

montagem necessita da participação ativa do leitor tornando-o mais que apenas um 

consumidor. Os leitores de Julio Cortázar também são consumadores da obra. A 

escrita enquanto montagem 

 

[...] leva o leitor a participar diretamente na estruturação da obra, 
montando os fragmentos, escolhendo os rumos e desdobramentos 
da construção. Assim se constroem livros como La vuelta ao día em 
ochenta mundos e Último Round, em que a montagem lúdica de 
textos heterogêneos se complica ainda com traços pansemióticos, 
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sobretudo com as fotos que não só se combinam entre si, mas 
também remetem à perspectiva dos textos, ampliando-lhes as 
dimensões de forma inusitada, capaz de causar o efeito de 
estranhamento, central à poética do autor  (ARRIGUCCI JR.1995,  p. 
88). 

 

O espírito lúdico, inerente aos jogos, perpassa o jogo praticado por Cortázar. 

Ele usa muitas vezes a ironia e um tom brincalhão para falar de temas sérios. Mas o 

autor alerta que não se deve confundir a noção de lúdico com uma brincadeira sem 

sentido. O escritor brinca com as palavras e a brincadeira, principalmente para as 

crianças é algo muito sério que possui suas regras que devem ser seguidas 

enquanto a brincadeira acontece (CORTÁZAR, 2015).  

 

Quando um homem entra depois na literatura, isto pode perdurar; no 
meu caso perdurou: sempre senti que na literatura há um elemento 
lúdico sumamente importante e que [...] a noção do jogo aplicada à 
escrita, à temática ou à maneira de ver o que se está contando dá 
uma dinâmica, uma força à expressão que a mera comunicação séria 
e formal [...] não consegue transmitir ao leitor, porque todo leitor, de 
alguma maneira, foi e é um jogador, e então há uma dialética, um 
contato e uma recepção desses valores (CORTÁZAR, 2015, p. 196). 

 

O jogo na obra de Cortázar aparece como uma diversão, uma possibilidade 

de passagem no qual tudo cabe, anagramas, revolução, sentido para existência, a 

própria vida (ARRUGUCCI, 1995).  

Em Último Round (1969), Cortázar leva ao extremo essa ludicidade. 

Encontramos textos heterogêneos perpassando a obra. Ensaios, poemas, contos, 

fotografias, desenhos, pinturas que em diálogo produzem novos sentidos.  A própria 

forma do livro já convida o leitor a empreender uma leitura não linear, mas em 

combinação com imagens e textos de diversos gêneros. 
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Figura 25: Último Round 

 

Fonte: https://lasoledaddeldeseo.wordpress.com/2010/09/23/cartografia-sentimental-

xxxiv/ 

 

Livro-labirinto no qual é possível entrar por diferentes caminhos e percorrer 

novas possibilidades a cada passeio. Tal qual um hipertexto possibilitando ao leitor 

diferentes conexões de leitura.  

O termo hipertexto foi cunhado por Theodor Nelson nos anos 60 e Pierre Levy 

(2002) caracterizou os princípios básicos do hipertexto: 

 

Metamorfose: a rede textual está em constante construção; 

Heterogeneidade: a rede hipertextual é composta de nós heterogêneos que 

realizam diferentes conexões; 

Multiplicidade e encaixe de escalas: o nó de uma rede pode, ele mesmo, 

ser composto por outra rede de conexões; 

Exterioridade: a rede não possui unidade orgânica. Sua extensão depende 

de fatos exteriores. Como adição de novos elementos, conexões com outras redes, 

etc.; 
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Topologia: a rede é o próprio espaço. Tudo funciona por proximidade e 

vizinhança.  

Mobilidade dos centros: a rede não tem centro, mas centros que saltam de 

um lugar a outro se ramificando tal qual um rizoma. 

 

Como podemos notar, todas as características elencadas fazem parte da 

literatura de Cortázar, portanto o conceito de hipertexto não se refere somente à 

forma eletrônica de comunicação. 

 

A estrutura do hipertexto não dá conta somente da comunicação. Os 
processos sociotécnicos, sobretudo, também têm uma forma 
hipertextual, assim como vários outros fenômenos. O hipertexto é 
talvez uma metáfora válida para todas as esferas da realidade em 
que significações estejam em jogo (LEVY, 2004, p. 15). 
 

 

 Podemos dizer que a literatura de Cortázar, em especial O jogo da 

amarelinha e Último Round, possuem características hipertextuais já que 

possibilitam entradas variadas de leituras, realizam conexões com outros textos 

verbais e não verbais, assim como com outras artes, se configurando em sua forma 

e conteúdo numa grande rede hipertextual que provoca gatilhos de associações no 

leitor, por meio de hiperlinks.  

O hiperlink consiste em links que vão de uma página da web ou arquivo para 

outro. Os links são essas conexões. A literatura cortazariana é repleta de links, que 

parecem imitar o funcionamento real da mente que não se dá de forma linear, mas 

por meio de associações, conexões, numa rede infinita que continuamente é 

abastecida e modificada.  

Essa literatura combinatória que vemos em Julio Cortázar se assemelha ao 

que é comum hoje no hipertexto informático, assim como no Teatro de Giulio 

Camillo. A narrativa hipertextual possui uma organização em rede de conexões e 

combina diversos gêneros, imagens, linguagens, links, além de possibilitar a escolha 

de caminhos de leitura ao leitor/espectador. Portanto a narrativa de tipo hipertextual, 

como as de Cortázar, são aquelas lidas de forma combinatória, unindo seus blocos 
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heterogêneos, realizando links que levam à diferentes conexões, se constituindo 

numa leitura rizomática.  

Nesse sentido a arte combinatória faz parte da obra cortazariana ocorrendo 

na forma de combinações entre suas obras e por meio da hibridez de sua escrita, 

que abarca todas as artes, e realiza um jogo hipertextual, usa hiperlinks, da mesma 

forma que utilizamos hoje na informática. A rede nos possibilita a conexão com 

diferentes imagens e textos, em segundos, deixando o conhecimento sempre aberto 

a novas conexões, tornando sua obra interativa. Assim vemos como a arte 

combinatória se manifesta em diferentes contextos. Isso nos mostra também que 

todo o conhecimento existente está em combinação. Praticamos a arte combinatória 

a todo o momento. Tudo que ouvimos, aprendemos, combinamos com o que já 

sabemos, comparamos. 

Apesar de Camillo pertencer ao contexto do século XVI, ter vivido na Itália e 

Cortázar, um latino americano do século XX, não podemos dizer que são distantes. 

Sua obra está repleta de ecos das ideias do Teatro da memória, que carregam ecos 

de ideias anteriores. Assim como a revolução da tecnologia que vivemos está em 

relação com as ideias anteriores. Tudo está em conexão.  

Tanto a produção literária de Cortázar como o Teatro de Camillo podem ser 

lidos enquanto tessitura numa rede inesgotável de relações. Julio Cortázar e Giulio 

Camillo são duas personalidades que realizaram projetos inovadores em seus 

contextos. Projetos esses modernos para seu tempo. Eles previram o funcionamento 

da informática, do mundo de hoje, dos hipertextos. Ambos conseguiram criar obras 

pautadas na interatividade, palavra capital de nosso tempo e sem contar com os 

recursos disponíveis atualmente.  

 

3.4. ÚLTIMO ROUND E TARÔ:  NARRATIVAS COMBINATÓRIAS  

 

Os jogos Cortazarianos também possuem ressonância de outro jogo, o tarô. A 

palavra que melhor define Último Round (2008) é combinação. Tal como um jogo de 

tarô onde se jogam as cartas, suas combinações dão origem a múltiplas narrativas.  
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Segundo Sallie Nichols (2014) o tarô é um baralho de cartas misterioso de 

origem desconhecida. Tendo, pelo menos, seis séculos de existência e é 

antepassado direto das atuais cartas de jogar, mesmo assim o antigo tarô ainda 

possui vitalidade e permanece sendo usado constantemente na cartomancia.  

A autora realizou um estudo interessante onde examinou os ―trunfos‖, que são 

um conjunto de 22 cartas numeradas, cada uma com um nome: O MAGO, A 

IMPERATRIZ, O ENAMORADO, A JUSTIÇA, O ENFORCADO, A LUA, e assim por 

diante. O tarô possui uma linguagem pictórica não verbal e sua simbologia tem o 

poder de ativar a imaginação humana. Na análise da autora, cada trunfo 

corresponde a um arquétipo de Jung16 apesar de haver variações nas imagens de 

uma cultura a outra, o caráter essencial é universal. Pessoas de todas as idades e 

culturas têm sonhado, historiado e cantado acerca da Mãe, do Pai, do Enamorado, 

do Herói, do Mago, do Louco, do Diabo, do Salvador e do Velho Sábio arquetípicos 

e os trunfos do Tarô retratam todas essas imagens arquetípicas (NICHOLS, 2014).  

 

 

Figura 26: Tarô de Marselha 

 

Fonte: http://oficinadasbruxas.com/tarot-de-marselha-os-arcanos-maiores/ 

 

 

                                                           
16

 A camada mais profunda do inconsciente foi denominada de inconsciente coletivo por Carl Gustav Jung 

enquanto que os conteúdos desse inconsciente são os arquétipos (JUNG, 2000). 
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Nichols (2014), para seu estudo, elegeu o baralho de Marselha por este se 

diferir muito dos baralhos contemporâneos que normalmente vêm acompanhados de 

textos explicativos. Ao contrário, o baralho de Marselha ―oferece-nos simplesmente 

uma história pela imagem, uma canção sem palavras, que nos açode ao espírito 

como um velho refrão, evocando lembranças sepultadas‖ (p. 16). 

 

Com efeito, pouquíssimo se sabe a respeito da história das cartas do 
Taro ou a respeito da origem e da evolução das designações de 
naipe e do simbolismo dos vinte e dois Trunfos. Mas as muitas 
hipóteses imaginativas que se referem ao advento das cartas e às 
numerosas visões e revisões inspiradas pela sua simbologia pictórica 
constituem uma prova da sua atração universal e demonstram o seu 
poder de ativar a imaginação humana (NICHOLS, p. 15). 

 

As 22 cartas dos arcanos maiores não pertencem a nenhum dos quatro 

naipes, essas cartas são numeradas e, arrumadas em sequência parecem contar 

uma história. A escolha pelo tarô de Marselha se justifica pela comparação que a 

autora faz da diferença entre ler um livro ilustrado e percorrer uma galeria de arte. 

Os efeitos de ambas as experiências são diferentes, mas a galeria de arte ―[...] 

estimula a imaginação, forçando-nos a mergulhar fundo em nossa própria 

criatividade e experiência de amplificação e compreensão‖ (p. 16). Assim como a 

galeria de arte de Cortázar em Último Round.  

Conforme a autora, o tarô conta uma história simbólica. O símbolo representa 

alguma coisa que não pode ser apresentada de nenhuma outra 

maneira e cujo significado transcende todos os específicos e inclui muitos opostos 

aparentes (NICHOLS, 2014). As imagens do tarô são capazes de despertar 

ilimitados significados dependendo das associações pessoais de cada um. A 

interpretação dada a essas imagens sem textos explicativos e sem legendas diz 

muito mais dos sentidos ocultos de quem interpreta do que realmente elas 

significam. A autora ainda afirma que os tarôs são detentores de projeção, ou seja, 

funcionam como ganchos para apressar a imaginação. É uma projeção de nosso 

mundo interior no mundo exterior. 
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Falando psicologicamente, projeção é um processo inconsciente, 
autônomo, pelo qual vemos primeiro nas pessoas, nos objetos e nos 
acontecimentos as tendências, características, potencialidades e 
deficiências que, na verdade, são nossas. Povoamos o mundo 
exterior de feiticeiras e princesas, diabos e heróis do drama 
sepultado em nossas profundezas (NICHOLS, 2014, p. 19). 

 

Em seu livro, Sallie (2014) organiza um ―mapa da jornada‖ para realizar a 

leitura das 22 cartas. A partir dessa sequência, a autora começa sua aventura de 

combinações interpretativas. Isso nos chama a atenção, pois vemos uma forma de 

―ler‖ o tarô que se dá em combinatória. Tem-se uma narrativa construída a partir dos 

entrelaçamentos possíveis e das combinações entre essas imagens. Analogamente, 

o tarô de Julio Cortázar é seu livro Último Round (2008). 

O tarô estimula a imaginação e as associações mnemônicas. Sallie (2014) 

indica algumas maneiras de se estudar os trunfos, que pode se dar por uma leitura 

na ordem comum, que seria um após o outro, mas aconselha a ter contato com as 

imagens antes de ler o capítulo a respeito porque isso ajuda a estimular as ideias, 

associações, e faz a imaginação ―voar‖ para onde quiser.  

 

 

Figura 27: Mapa da Jornada de Sallie 

 

Fonte: (NICHOLS, 2014) 
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Contudo, a narrativa do tarô pode se dar de outras formas, e não só na forma 

direta e linear. O ―mapa da jornada‖ está organizado em três fileiras horizontais de 

sete cartas cada uma, mas também com fileiras verticais de três cartas cada uma. 

Nesse sentido, a autora exemplifica como pode ser lido 

 
Por exemplo: a primeira fila vertical apresenta O MAGO em cima, O 
DIABO embaixo e, no meio, A JUSTIÇA servindo de mediadora entre 
os dois. Muitas conexões podem ser feitas entre essas três cartas, 
mas uma das mais óbvias é que tanto O MAGO aparentemente 
benigno da carta número um, quanto O DIABO mágico da carta 
número quinze precisam ser tomados em consideração em nossa 
vida. Porque, se não "dermos ao diabo o que lhe é 
devido", ele o tomará de qualquer maneira; se o ignorarmos, ele 
operará nas nossas costas de forma destrutiva. Assim, as cartas da 
primeira fileira vertical poderão estar dizendo que, enquanto usarmos 
os pratos da balança da JUSTIÇA, qualquer um dos dois magos terá 
menores oportunidades de nos pregar peças à nossa revelia 
(NICHOLS, 2014, p. 29). 

 

Arrumados em sequência, os trunfos parecem contar uma história pela 

imagem. E conforme as conexões vão se alternado os sentidos também se 

expandem. As conexões podem se dar no eixo horizontal e vertical. Isso nos remete 

às conexões realizadas também no Teatro da Memória de Camillo como vimos.   

As cartas despertam reações diferentes em cada pessoa. Algumas imagens 

podem causar aversão enquanto que outras despertam sensações, provocam 

lembranças de pessoas, lugares, do passado, enfim ―O importante aqui talvez seja 

que, quando focalizamos realmente uma carta do Taro e depois seguimos dirigidos 

pela própria carta, nós nos abrimos para novas e emocionantes experiências‖ 

(NICHOLS, 2014, p.32). 

A narrativa empreendida pela autora em seu livro a partir das imagens do tarô 

é análoga ao empreendimento combinatório de Cortázar em Último Round. Por se 

apresentar em lâminas soltas, o tarô pode ser embaralhado, facilitando assim seu 

manuseio e as diversas possibilidades de leitura o que ilustra bem o aspecto 

combinatório também presente nesse jogo. A ideia de uma narrativa ―embaralhada‖ 

também fez parte dos projetos experimentais de Cortázar quando vemos seu desejo 

de construir uma poesia combinatória expressado no capítulo intitulado ―Poesia 
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permutante‖ em Último Round (2008). Tal capítulo descreve a intenção que teve de 

publicar os poemas em páginas soltas ―que facilitariam o embaralhar das cartas‖ 

(CORTAZAR, 2008, p. 271) e possibilitaria a leitura em qualquer ordem, jogando 

com as combinações possíveis. Esse capítulo sintetiza bem o âmago da obra toda. 

Mesmo não realizado como Cortázar gostaria ele reconhece que a forma do livro, 

que possui uma estrutura dividida em dois planos, atinge esse objetivo.  

 

[...] mas me parece que essas persianas do térreo se prestam muito 
bem para abri-las e fechá-las em todas as direções, e afinal é quase 
a mesma coisa; como cada poema tem poucas unidades básicas, o 
leitor não demorará a percorrê-lo dentro das combinações que 
escolher; do poema e dele mesmo dependerá que essas 
combinações lhe tragam diferentes apreensões de um conteúdo 
sempre virtual e sempre disponível. (CORTÁZAR, 2008, p. 271).  

 

 

Como já vimos, o modelo do livro rompe com o livro tradicional. Muitos o 

denominaram de livro-almanaque, pois é um livro recheado de textos e imagens de 

diversas origens: fotografias, desenhos, poesia, entre outras. Uma grande colcha de 

retalhos, um quebra cabeça desmontado, onde o leitor pode ―montar‖ seu próprio 

jogo. O leitor joga fazendo seus próprios caminhos. 

Para testar o processo permutatório, Cortázar utilizou ―Homenagem a Alain 

Resnais‖ e ―Viagem infinita‖. Mas antes fez algumas observações sobre elas: 

 

A ordem em que cada poema está impresso não segue 
necessariamente a da escrita original, que não tem importância 
porque é apenas uma das múltiplas combinações dessas estruturas; 
qualquer pessoa que se exercite na técnica aleatória verá que a 
única maneira consiste em trabalhar com folhas soltas e depois, 
diante de uma série de unidades básicas, analisar estritamente todas 
as permutações possíveis para verificar as pontes lógicas, sintáticas, 
rítmicas e eufônicas que assegurem a viabilidade das múltiplas 
sequências possíveis (CORTÁZAR, 2008, p, 271). 

  

Ao nos deparamos com os poemas, a princípio, parece que temos contato 

com vários poemas sem início e fim: 
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Figura 28: Poesia Permutante de Julio Cortázar 

 
 

 

 

       

 

            

 

 

 

 

Fonte: Último Round (2008) com adaptações próprias. 
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O princípio geral desse experimento ―consistiu em escrever textos cujas 

unidades básicas [...] pudessem ser permutadas até o limite do interesse do leitor ou 

das possibilidades matemáticas‖ (p. 271).  

Cada texto pode ser lido de forma independente ou em conexão seguindo a 

ordem direta como aparecem no livro ou alternando-as, misturando-as, realizando 

combinações de acordo com sua escolha, assim como sugerimos na imagem. 

Leituras que podem se conectar por diferentes caminhos. Cada decisão tomada 

dará em um poema diferente, significativo. Por meio dos links as poesias vão sendo 

montadas, transformando a escrita literária em um jogo aberto de criação no qual a 

participação do leitor é necessária: ―[...] eis, mais uma vez, a colaboração que te 

peço em qualquer coisa que faço‖ (CORTÁZAR, 2008, p. 273). 

Portanto, o leitor de cartas nada mais é que um tradutor das imagens assim 

como o leitor de Último Round (2008) que faz um esforço mnemônico para buscar 

associações que façam sentido para as imagens que vê, ou seja, busca traduzir a 

partir de seus conhecimentos. Por isso, as possibilidades associativas irão depender 

muito do ―tradutor‖ dessas imagens.  

Por tudo isso podemos afirmar que Último Round (2008) se configura 

enquanto um jogo interativo, assim como o tarô, onde as narrativas vão sendo 

construídas e significadas com a colaboração do leitor que traz para seu mundo as 

imagens e as ressignifica dentro de seu contexto. Assim como o tarô, a poesia 

permutante de Cortázar convida o leitor a proceder em uma recombinação, 

realizando associações e conexões. Isso possibilita a expansão das possibilidades 

significativas ao mesmo tempo em que é uma constante revisitação aos temas 

comuns, aos arquétipos do inconsciente coletivo, que vemos constantemente sendo 

retomados e atualizados sob outras roupagens em vários meios como no cinema, 

televisão e na literatura.  

Dessa forma a obra de Cortázar não pode ser compreendida a partir de um 

único ponto de visa. Ela deve ser encarada como múltipla e passível de se adentrar 

a partir de muitas portas, por múltiplas perspectivas. Seria então uma obra 

fragmentada? Ou talvez seja a representação mais completa da narrativa humana.  
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4 A COMBINATÓRIA CORTAZARIANA NO CINEMA   

 

“Não inventamos nada”17 

Pablo Picasso 

 

Os três capítulos anteriores trataram do jogo combinatório da literatura de 

Julio Cortázar, que se dá em rede, e se configura enquanto uma arte combinatória e 

uma arte da memória contemporânea. Já dissemos que a literatura constrói e 

transforma memórias. Tudo é refeito em novos contextos. A adaptação 

cinematográfica também pode ser encarada dessa forma, como uma atualização de 

uma memória existente ou um novo ponto de visto pra algo pré-estabelecido. É uma 

história que já existe tratada de outra forma, o que é muito importante porque 

contribuiu para a preservação da memória, a transmissão, assim como a atualização 

dessa memória. Tudo isso resulta numa expansão cada vez maior do conhecimento 

existente. 

Além disso, escolhemos finalizar esse trabalho tratando do cinema, pois essa 

arte traz em si todos os assuntos que, de alguma forma, comentamos no decorrer 

dos capítulos anteriores. O cinema é uma arte composta, abarca em si todas as 

artes: a pintura, a fotografia, a música, a literatura, etc. Da mesma forma, o cinema 

também contribui para o desenvolvimento dessas artes. O cinema é uma arte da 

memória, é um local de imagens, assim como a fotografia e a literatura também. A 

arte combinatória dos séculos passados também antecipou a arte do cinema. A 

própria montagem cinematográfica nos remete a antiga arte combinatória. Podemos 

afirmar que o cinema é a mídia por excelência da combinação. Os filmes são 

produzidos em partes, em blocos, depois de toda a filmagem, as imagens são 

combinadas. E essa forma de combinação resulta em diferentes sentidos e 

demonstra o estilo de cada diretor.  

                                                           
17

 Frase que teria sido dita por Pablo Picasso em 1940, quando viu, pela primeira vez, as pinturas 
pré-históricas nas paredes das cavernas francesas de Lascaux e se surpreendeu com a sofisticação 
das imagens. 
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Almeida (1999) afirma que a pintura, e também a produção de um filme é 

como um ―LOCAL especialmente construído onde são coLOCAdas IMAGENS de tal 

forma desenhadas-pintadas para, artificialmente reais, quando vistas, tornarem-se 

inesquecíveis‖ (p. 124).  

As artes plásticas anteciparam o cinema por meio da noção de perspectiva. A 

perspectiva é o ―aparato intelectual e técnico, pensado como ciência, objetivamente 

produzido para aprisionar o real, reproduzi-lo e afirma-se como sua única e 

competente representação‖ (ALMEIDA, 1999, p. 123). A perspectiva foi a 

responsável por construir na pintura, mais tarde na fotografia e no cinema, locais e 

imagens inesquecíveis. Como ciência, ela possibilitou os instrumentos para o 

enquadramento do real.  

 

Circunscrição, desenho, composição e recepção de luzes. 
Observação, experimentação, práticas e teorias artísticas e 
matemáticas conduzem as linhas imaginárias que formam a malha 
estrutural com que a Perspectiva, captando as imagens do real 
visível, as transfigura em IMAGENS híbridas do realismo e 
imaginação. A perspectiva é um LOCAL fantástico onde são 
colocadas IMAGENS (ALMEIDA, 1999, p. 128). 

 

As câmeras que captam as imagens, fotográficas ou de vídeo são ―caixas de 

memória de IMAGENS e PALAVRAS‖ (ALMEIDA, 1999, 135), que reproduzem as 

imagens do real. A perspectiva é uma arte que busca representar um objeto de três 

dimensões numa superfície de duas dimensões. A perspectiva faz com que se 

perceba a dimensão que falta, a profundidade. A perspectiva é um tema que faz 

parte da pintura, da fotografia e do cinema. 

O uso da técnica da perspectiva nos mostra como todas as artes dialogam ao 

longo do tempo e vão sendo retomadas e aprimoradas. A preocupação com planos, 

enquadramentos e ângulos que faz parte da linguagem cinematográfica, já era 

presente em pinturas dos séculos passados. O uso da perspectiva se desenvolveu 

no renascimento e era uma técnica que buscava imitar o olho humano e nos dar 

uma imagem mais fiel da realidade possível, como podemos ver em alguns quadros, 

como A última ceia de Leonardo da Vinci. Nele, temos a ilusão de profundidade. A 
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imagem parece ter continuidade ao fundo e aos lados, essa profundidade é dada 

pela perspectiva, aumentando assim o realismo da imagem retratada. 

 

A Perspectiva... formas que o observador - espectador vai interpretar 
como IMAGENS do real. Uma particular maneira de representar a 
natureza, homens, locais e objetos - em semelhança formal com as 
coisas vistas no mundo real - será a representação política de 
imagens dominantes no que chamamos de mundo ocidental. Sob a 
ideia de ―imitação da natureza‖, é um processo histórico de 
apropriação estética do natural observável, homens e sua vida social. 
Um processo ininterrupto de naturalização do real que, captará o 
mundo sensível, contínuo e inteiro e o devolverá em estruturas 
organizadas, descontínuas, estáveis, matemáticas (ALMEIDA, 1999, 
p. 139). 

 

Portanto a perspectiva é fundamental para a ―impressão de realidade‖ que o 

cinema passa a seus espectadores. O cinema é uma mídia de representação da 

realidade, mas de uma realidade da forma como é vista por seu criador. Essa 

impressão da realidade vem da ideia que de o cinema é uma ―janela aberta para o 

mundo‖, da crença nessa objetividade, coerência, continuidade, que vem a partir da 

noção de perspectiva renascentista.  

Segundo Ismail Xavier (2005), esse sistema naturalista, consolidado após 

1914, principalmente nos Estados Unidos foi o que se preocupou amplamente com 

uma montagem invisível e reuniu três elementos básicos para produzir o efeito 

naturalista: a decupagem clássica que é responsável por produzir a ilusão e causar 

a identificação pelo espectador; a interpretação natural dos atores, assim como a 

construção de cenários dentro dos princípios naturalistas e a escolha por contar 

histórias por meio de gêneros mais populares e de recepção mais fácil.  

Nesse sentido, analisaremos a perspectiva abordada por cada diretor. Como 

cada cineasta se apropriou esteticamente da obra literária de Julio Cortázar. Ou 

seja, como cada autor tratou esse aspecto combinatório de Cortázar no cinema. 

Particularmente, nos causa interesse analisar como os diretores abordados aqui 

trataram da obra cortazariana no cinema, sabendo que suas narrativas possuem 

características que dificultam a tradução para o cinema ou que contrariam, em tese, 
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o cinema mais naturalista, pautado em passar uma ―impressão‖ de realidade aos 

espectadores, e oferecendo narrativas cada vez mais transparentes para não 

dificultar a fruição do grande público, ou melhor, pensar como essa obra labiríntica, 

antinaturalista e fragmentada é atualizada no cinema. A adaptação é também uma 

forma de memória, é o mesmo de outra forma, uma intertextualidade. 

Segundo Robert Stam (2008), ―a arte da adaptação fílmica consiste, em 

parte, na escolha de quais convenções de gênero são transponíveis para o novo 

meio, e quais precisam ser descartadas, suplementadas, transcodificadas ou 

substituídas‖ (p. 23). 

Não é fenômeno recente que o cinema vai buscar seus temas na literatura e 

no teatro. O crítico André Bazin (2014), se posicionou favoravelmente à adaptação, 

e segundo ele, a mesma vem sendo feita de maneira diferente. Os cineastas já não 

se contentam em levar às telas linha por linha dos romances adaptados. Em meados 

dos anos 1950, Bazin utilizou o termo ―cinema impuro‖ ao considerar o diálogo do 

cinema com outras artes intrinsecamente inevitável e de extrema importância para o 

processo de evolução cinematográfica.  

Já não cabe mais a discussão em relação à fidelidade da adaptação à obra 

originária, já que tal fidelidade é praticamente impossível, levando em consideração 

que são dois suportes com códigos e linguagens diferentes. No cinema, ―as imagens 

visuais permitem uma velocidade que a palavra escrita não tem: são literalmente, 

instantâneas‖ (BRIZUELA, 2014, p. 20). Por esse motivo, são necessários cortes, 

desvios, mudanças, justamente para não perder a atenção do espectador.  

Melhor que falar em adaptação, preferimos o termo transcriação. Pois 

quando é feita essa transposição de um livro para um filme, se tem um trabalho 

novo, temos uma terceira criação. São obras que dialogam, mas dificilmente 

transcritas fielmente com todas as falas e acontecimentos presentes no livro. 

 

O cineasta pode se contentar em inspirar-se na história literária e 
segui-la passo a passo [...] sendo o filme apenas representação, 
ilustração de uma narrativa, transcrição de linguagem a linguagem. 
Mas a fidelidade à obra original é rara, senão impossível. Em 
primeiro lugar, porque não se pode representar visualmente 
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significados verbais, da mesma forma que é praticamente impossível 
exprimir com palavras o que está expresso em linhas, formas e 
cores. Em segundo lugar, porque a imagem conceitual, que a leitura 
faz nascer no espírito, é fundamentalmente diferente da imagem 
fílmica, baseada em um dado real que nos é oferecido 
imediatamente para se ver e não para se imaginar gradualmente 
(BETTON, 1987, p. 115-116). 

 

Segundo Hutcheon (2013), por muito tempo, a análise das adaptações se 

restringiu à ―crítica da fidelidade‖. Tal discurso da fidelidade pode fazer supor que os 

adaptadores buscam simplesmente reproduzir o texto adaptado. A adaptação não 

deixa de ser uma repetição, ―porém repetição sem replicação‖ (p. 28). Mas se a ideia 

de fidelidade não deve mais guiar os estudos da adaptação, o que se deve 

considerar então? 

Em primeiro lugar, Hutcheon (2013), vê a adaptação como uma ―entidade ou 

produto formal‖, uma ―transposição anunciada e extensiva de uma ou mais obras em 

particular (p. 29). Ou seja, recontar a mesma história de um ponto de vista diferente. 

Em segundo lugar, a adaptação é um processo de criação que ‖envolve tanto uma 

(re-) interpretação quanto uma (re-) criação‖ (p. 29). O terceiro aspecto, pensado por 

Hutcheon pela perspectiva da recepção, é que a adaptação é uma forma de 

intertextualidade, ―nós experienciamos as adaptações (enquanto adaptações) como 

palimpsestos por meio da lembrança de outras obras que ressoam através da 

repetição com variação‖ (p. 30). 

Entre diferenças e semelhanças, analisaremos brevemente alguns aspectos 

do conto e do filme comparativamente, buscando perceber as soluções criativas do 

diretor no momento da transposição cinematográfica, originando um trabalho 

inteiramente novo, independente do conto. Os filmes abordados aqui são Blow-Up – 

Depois daquele beijo de Michelangelo Antonioni (1966), baseado no conto As babas 

do diabo; Jogo Subterrâneo de Roberto Gervitz (2005) adaptado do conto 

Manuscrito encontrado num bolso; e Weekend à francesa (1967) de Jean-Luc 

Godard, inspirado no conto A autoestrada do sul.  
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4.1  MANUSCRITO ENCONTRADO NUM BOLSO E JOGO SUBTERRÂNEO: 

DA LITERATURA AO FILME 

 

O conto Manuscrito encontrado num bolso faz parte do livro Octaedro 

(2011), trata da história de um homem que inventa um jogo que deve levá-lo a 

mulher de sua vida. Para isso, faz um roteiro prévio e acompanha o trajeto no metrô 

em Paris. Quando ele define o trajeto, escolhe uma mulher no metrô e torce para 

que ela faça o mesmo roteiro predefinido por ele. 

 

Minha regra do jogo era maniacamente simples, era bela, estúpida e 
tirânica, se eu gostava de uma mulher, se eu gostava de uma mulher 
sentada à minha frente, se eu gostava de uma mulher sentada em 
frente a mim junto da janela, se seu reflexo na janela cruzava o olhar 
com meu reflexo na janela, se meu sorriso no reflexo da janela 
perturbava ou agradava ou rejeitava o reflexo da mulher na janela [...] 
A regra do jogo era aquela, um sorriso na vidraça da janela e o 
direito de seguir uma mulher e esperar desesperadamente que sua 
conexão coincidisse com a decidida por mim antes de cada viagem 
(CORTÁZAR, 2011, p. 42). 
 

O conto é marcado pela indefinição. Causa muitos questionamentos ao 

leitor. Parece ser uma história na qual o narrador só nos permite conhecer o meio. 

Não se sabe do início nem do fim. A história não se resolve, e terminamos a leitura 

com muitos questionamentos.  

Temos um conto narrado em primeira pessoa que mistura passado e 

presente. Um narrador que narra suas memórias enquanto as vive nos metrôs de 

Paris. Ao mesmo tempo em que conta reflete criticamente sobre o que vê e vive.  

As narrativas de Cortázar se desenvolvem de forma rizomática. Há um 

trecho no conto, no qual ele fala sobre um plano do metrô e que ilustra bem o 

próprio tipo de estruturação do enredo do conto: 

 

Um plano de metrô de Paris define seu esqueleto mondrianesco, em 
seus galhos vermelhos, amarelos, azuis e pretos uma vasta porém 
limitada superfície de subtendidos pseudópodes; e aquela árvore 
está viva vinte horas em cada vinte e quatro, uma seiva atormentada 
a percorre com finalidades precisas, a que desce em Châtelet ou 
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sobe em Vaugirard, a que em Odéon muda para continuar até La 
Motte-Picquet, as duzentas, trezentas, sabe-se lá quantas 
possibilidades de combinação para que cada célula codificada e 
programada ingresse num setor da árvore e aflore em outro 
(CORTÁZAR, 2011, p. 42).  

 

Sua escrita parece seguir o plano de metrô mencionado, o qual ele compara 

a uma árvore e que pode seguir diversas combinações. Cortázar não segue padrões 

e suas obras são compostas por uma plasticidade de gêneros, aplica conceitos de 

outros domínios na escrita, enfim, transita por todas as artes. 

Os contos de Cortázar se mostram desafiadores para qualquer diretor que 

deseja transformá-lo em filme. Normalmente, são escritos de forma labiríntica, não 

linear, permeado de simbolismo, metáforas, e com narradores conscientes de seu 

trabalho e que buscam conscientizar os leitores de seu ofício. Entre diversas 

dificuldades encontradas, o narrador em primeira pessoa por si só já traz desafios 

para adaptação cinematográfica, o que requer soluções criativas de seus diretores 

que podem culminar em resultados surpreendentes ou não. 

No conto analisado aqui, podemos imaginar que o narrador está morto. O 

título sugere que alguém escreveu uma história para ser lida depois da morte e o 

que parece é que foi encontrada por alguém em um bolso talvez de um corpo sem 

vida. Como se o narrador mandasse para a posteridade uma mensagem do que 

aconteceu anteriormente. Como se fosse uma mensagem dentro de uma garrafa 

lançada ao mar. Aqui vemos semelhanças com o conto Manuscrito encontrado 

numa garrafa (1831) de Edgar Allan Poe, do qual Cortázar era leitor e tradutor.  

Além de outros diretores que aceitaram o desafio, temos um brasileiro, 

Roberto Gervitz, diretor de Feliz ano velho (1987), entre outros filmes, que decidiu 

adaptar o conto Manuscrito encontrado num bolso, originando o filme Jogo 

Subterrâneo de 2005. Tal roteiro foi publicado em livro cinco anos após o 

lançamento do filme, em 2010, pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 

através da coleção Aplauso Cinema Brasil, no qual nos basearemos. 

No filme, temos a história de Martín (Felipe Camargo), um pianista que criou 

para si próprio um jogo, que tem como objetivo encontrar a mulher de sua vida. 
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Sempre que entra em um vagão do metrô ele escolhe uma mulher que o atraia e 

passa a torcer para que ela siga o mesmo caminho que ele. Somente se isso 

ocorrer, ele pode tentar se aproximar dela. Em meio às suas várias tentativas 

frustradas, Martín conhece algumas pessoas que mudam sua vida: Tânia (Daniela 

Escobar), uma mulher que se apaixona por ele e tem uma filha autista (Thávyne 

Ferrari), e Laura (Júlia Lemmertz), uma escritora cega. Seguindo seu jogo, Martín 

também conhece Ana (Maria Luísa Mendonça), que o atrai de tal forma que faz com 

que ele abandone as regras que ele próprio criou. Ana inicia então um romance com 

Martín, que se baseia em mistérios que um mantém para com o outro. 

Roberto Gervitz tinha 22 anos quando conheceu o conto de Cortázar, em 

1981. Nesse momento, ele havia acabado de retornar de uma estadia de seis meses 

na Europa, onde teve contato com diversas realidades sociais, Roberto então entra 

em crise e se vê tomado por dúvidas e questionamentos. Alguns anos depois, em 

1988, Gervitz está no auge do sucesso com Feliz ano velho e então é procurado por 

empresários para um novo projeto. Sabendo que um cineasta não pode desperdiçar 

oportunidades se lembra da história inusitada do metrô que estava guardada em sua 

memória.  

 
Sem razão aparente, a história escrita por Cortázar ressurgia com 
cores vivas. Por que meu inconsciente a havia buscado entre tantas 
ideias para um próximo filme?, se perguntava o diretor. A resposta 
viria depois de novas leituras do conto: o contato com Cortázar me 
marcou quem sabe por vir sincronizado com as questões que a vida 
me colocava. Fui tocado pela solidão daquele personagem; sua 
busca louca por meio de um jogo aparentemente livre e romântico, 
mas desenganado – no fundo, uma armadilha negadora da vida 

(GERVITZ; DURÁN, 2010, p. 21). 

 

Ainda em 1988, é fechado o acordo. Gervitz e os empresários Paulo Brito e 

Roberto Gianetti da Fonseca assinam contrato para elaboração do roteiro. Foram 

escritas três versões diferentes baseadas no conto. Em 1989, juntamente com o 

roteirista Leopoldo Serran, Gervitz produz uma história que se passa nos metrôs de 

Buenos Aires, sobre um renomado engenheiro que é chamado para modernizar o 

metrô portenho. Lá ele encontra um caderno escrito à mão no qual um homem narra 
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um estranho jogo que inventou para encontrar a mulher de sua vida. O engenheiro 

aos poucos se torna obcecado por esse jogo até que ele desce ao subterrâneo e 

passa ser o próprio jogador. Tal roteiro não agradou os produtores e a somar a crise 

da economia de 1990 que também afetou o cinema, o destino do projeto do filme 

Jogo Subterrâneo foi a gaveta. 

Em 1997, Gervitz se encontra com Aurora Bernárdez, ex-mulher de 

Cortázar, e lhe pede apoio nas negociações para renovar os direitos de opção do 

conto. Alguns meses depois a renovação dos direitos é viabilizada e após 

desentendimentos com um roteirista argentino, Roberto Gervitz convida Jorge 

Durán, que havia escrito roteiros de vários filmes, entre eles de Pixote – A lei do 

mais fraco (1980). 

Jorge Durán tem uma posição bem definida em relação à adaptação. O 

roteirista diz não acreditar em adaptações. Só em originais. Tal posicionamento 

possui afinidade com os planos de Gervitz. 

 

Desde o início, fica estabelecido entre os roteiristas que a intenção 
não é transpor o conto para o cinema, mas sim produzir uma nova 
leitura deste, utilizando os códigos de uma outra linguagem. Para 
Roberto, ser fiel a Cortázar significava encontrar soluções visuais e 
dramatúrgicas a partir da ideia central do conto: Queria um discurso 
sobretudo emocional, econômico nos diálogos, onde a expressão 
não estivesse somente nas palavras, mas no conjunto 

cinematográfico (GERVITZ; DURÁN, 2010, p. 28). 

 

Apesar da imensa admiração que ambos possuíam por Cortázar, ficou 

estabelecido então, que tal produção não seria uma reverência ao escritor. Levar o 

conto de Cortázar para o cinema envolveu muitos desafios. A começar pela 

narração em primeira pessoa no conto. Além disso, o que é narrado é um tanto 

abstrato e confuso. Temos um narrador protagonista no conto do qual não nos é 

informado nada. Não sabemos nada sobre sua vida, seu nome, sua profissão, nem o 

porquê de fazer o que faz. Além disso, é um conto em que não há elementos 

cinematográficos, diferente de muitos outros filmes que parecem que nasceram para 

ser filmados. 
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Assim, para desassossego dos roteiristas, quase tudo está por ser 
criado. Para dar concretude, densidade e verossimilhança à história 
é preciso imaginar tramas, personagens secundários, além de criar 
um universo onde acontece a vida do jogador quando não está 

jogando (GERVITZ; DURÁN, 2010, p. 28). 

 

O cinema requer mais concretude. Conforme Hutcheon, ―há diferenças 

relevantes entre contar e mostrar, e especialmente entre esses dois e o ato físico de 

participar do mundo de uma história‖ (2013, p. 6). 

Depois de muitos embates entre Gervitz e Durán, que achava que o conto 

Manuscrito encontrado num bolso teria sido o pior escrito por Cortázar, a dupla 

chega a um argumento com cerca de 90 páginas. 

 
É a história de Martín, um respeitado físico que mergulha em uma 
grande crise pessoal. Ao encontrar o fotógrafo Aldo, um antigo 
colega de escola cujo trabalho explora a miséria humana, o físico 
passa a segui-lo durante sessões de fotos no metrô. Martín se 
mostra fascinado pela beleza mórbida de algumas mulheres 
fotografadas por Aldo e logo inventa um jogo no metrô para 
reencontrar o amor perdido. O amigo fotógrafo o estimula ir cada vez 
mais fundo nas tramas de um jogo que tem quase nenhuma chance 
de ser bem-sucedido. Mais tarde, Martín descobre que o objetivo 
secreto de Aldo é registrar o instante em que um trem se chocará 

com o corpo de um suicida – no caso, o próprio Martín (GERVITZ; 
DURÁN, 2010, p. 29). 

 

Tal roteiro recebe duras críticas e Gervitz decide descartá-lo também e 

começar do zero. Após assistir Amor à flor da pele (2001), de Wong Kar-Wai tem um 

insight e se sente atraído por alguns elementos encontrados no filme como o 

intimismo, os personagens isolados, a não explicação, a ausência de naturalismo e, 

assim, volta a escrever.   

A princípio, Gervitz tem dificuldade em como começar a história, preocupado 

em dar uma anterioridade ao personagem, mas, aconselhado por Francisco 

Ramalho, estudioso do cinema, opta por começar a contar a história já com o 

personagem jogando, assim como no conto, sem justificar nada para o espectador. 

No entanto, no conto não nos é elucidado como o narrador personagem cria o 

roteiro para o jogo. No filme, logo na primeira cena, temos Martín (Felipe Camargo) 
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de olhos vendados, com o dedo em direção a um mapa dos metrôs de São Paulo, 

elucidando para o espectador como é escolhida a estação de metrô, que se dá de 

forma aleatória.  

 

Imagem 1: Martín, de olhos vendados, escolhe a estação de metrô. 

 

 

Imagem 2: Caderno em que ele faz as ―combinações‖ das rotas na estação de metrô 
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E, a estação escolhida aleatoriamente no início do filme, já nos aponta um 

nome sugestivo: Paraíso. Além disso, no decorrer do filme aparece discretamente o 

nome de outra estação: Destino. A partir dessa escolha inicial de olhos vendados, 

Martín traça a rota do dia para começar o jogo. Transcreve essas informações para 

um caderninho de notas e se dirige à estação, diferente do conto que já se inicia no 

metrô com o narrador fazendo algumas reflexões sobre o jogo. No caso do conto, o 

metrô em que joga é em Paris e no filme se passa em São Paulo. 

O conto é escrito de uma forma que confunde o leitor. A narrativa em 

labirinto é típica de Cortázar, que escreve de uma forma antilinear, não transparente, 

que envolve o leitor do começo ao fim na busca de um sentido ao que lê. Já no 

filme, apesar de seguir a ordem cronológica tradicional e familiar aos espectadores, 

não é de fácil fruição, requer um espectador ativo e que ajude a construir sentidos 

ao que não fica muito claro no filme.  

Esse conto, especificamente, possui uma atmosfera de mistério, em que nos 

perguntamos o tempo todo a razão do jogo, indagamos se ele é um psicopata, entre 

outras suposições. Podemos constatar no filme, que Gervitz capturou essa 

atmosfera do conto em seu filme com o auxílio dos recursos da fotografia e trilha 

sonora que contribuíram para a ambientação pretendida. Em relação à fotografia do 

filme, durante as filmagens no metrô foram utilizadas as luzes naturais.  

 

 

Imagem 3 - Martin no metrô ―jogando‖ 
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Grande parte do filme não tem uma boa iluminação, há muitos momentos de 

escuridão e tons esverdeados que dão uma atmosfera melancólica e um tom mais 

frio e de mistério ao filme. Em contraposição, nos momentos em que Ana aparece, 

uma das mulheres que ele tenta jogar, mas acaba transgredindo as regras e se 

apaixonando por ela, há mais iluminação, seu apartamento possui cores mais claras 

além de Ana aparecer inicialmente vestindo uma blusa de um vermelho vivo, dando 

mais vitalidade à personagem.  

 

 

Imagem 4 - Ana 

 

No conto, há intensa reflexão do narrador. É uma narrativa intensamente 

subjetiva. O pouco que sabemos advém dos pensamentos do narrador, tudo o que 

sabemos é do ponto de vista do narrador protagonista. Já no filme, como requer 

mais concretude, o protagonista tem um nome e uma profissão. Martín é um pianista 

que toca em um bar todas as noites, vive em um quarto escuro alugado e durante o 

dia passa suas horas no lado subterrâneo, de metrô em metrô jogando. Certo dia 

conhece Laura, uma escritora cega, personagem esta que não existe no conto, mas 
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foi inventada e incluída no filme por Gervitz. Tal personagem é uma espécie de 

psicanalista com quem Martin desabafa e podemos enxergá-la como uma ponte, 

uma estratégia utilizada pelo diretor para que o espectador possa acessar o que se 

passa na mente de Martín, já que no conto tudo é subjetivo e o cinema precisa de 

mais objetividade. É por meio dos diálogos entre Martín e Laura que o espectador 

começa a compreender o jogo. Laura também é uma representação do próprio 

espectador que vê o filme, mas não consegue enxergar exatamente o que acontece 

e se sente perdido diante da história. Laura, assim como o guia de um cego, nos 

auxilia e faz todas as perguntas que gostaríamos de fazer a Martín e ajuda o 

espectador a ―enxergar‖ mais nitidamente o que se passa. Segue um desses 

diálogos retirado do roteiro do filme:  

 

MARTÍN (O.S.) Ele não é um jogador qualquer... 
Martín e Laura seguem conversando no interior de um vagão. 
MARTÍN: O que ele quer é encontrar a mulher da vida dele... 
LAURA: Um romântico... E qual é o jogo desse homem? 
MARTÍN: Ele inventa um trajeto. Aí, escolhe uma mulher e torce pra 
que ela faça o mesmo caminho que ele...  
Laura sorri. 
LAURA: O que faz alguém inventar um jogo desses? 
MARTÍN: Ele não quer mais errar... 
LAURA: Desse jeito? 
MARTÍN: Talvez não sobrem outros...  
Os dois permanecem em silêncio. 
LAURA: Esse jogo já deu certo alguma vez?  
Constrangido, Martín hesita em prosseguir, parece arrependido. 
MARTÍN: Nunca... 
LAURA (INTERROMPENDO): É quase impossível... Mas talvez, 
como todo jogador, o que ele quer mesmo é jogar... 
Martín a olha surpreso. [...] 
LAURA: Mas se ele ganhar, o jogo acaba... 
MARTÍN (LEVANTANDO DO BANCO): Vou descer... 
LAURA: Como? E o resto da estória? 
MARTIN: Você inventa... 

(GERVITZ; DURÁN, 2010, p. 147). 
 

Apesar da inclusão da personagem Laura para permitir diálogos entre ela e 

Martin, o filme manteve muitos momentos subjetivos e podemos afirmar que é um 

filme silencioso, mas de um silêncio que fala muito. Um filme repleto de expressões, 
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mas poucos diálogos. Até entre Martín e Ana há pouco conversa e muitos segredos. 

Da parte dele que não quer revelar o jogo e ela que esconde que é uma garota de 

programa. O silêncio os une. Há intenso uso do plano médio, que enquadra o 

personagem da cintura pra cima, assim como primeiro plano. Muitas vezes 

escutamos os pensamentos de Martin, então a câmera se aproxima de sua face.  

Os recursos de enquadramento aproximam o espectador do personagem, 

trazendo o espectador pra dentro do filme e tornando cúmplice do que vê. Os closes 

também são muito utilizados para ressaltar detalhes das mulheres que chamam a 

atenção de Martin, como lábios, sorriso e a mecha de cabelo de Ana. Tais recursos 

de câmera mostram o que no conto é descrito.  

Em certa altura do filme, o protagonista já não sabe se está jogando o jogo 

ou se o jogo é quem está jogando com ele. Vê-se envolvido por Ana, que é envolta 

de mistérios. Após alguns desentendimentos acabam se separando. Segue a 

descrição das últimas linhas do conto: 

 
[...] Então, olhamos um para o outro, Marie-Claude ergueu o rosto 
para encarar-me em cheio, agarrado à barra do assento sou aquilo 
que ele olha, alguma coisa tão pálida como o que estou olhando, o 
rosto sem sangue de Marie-Claude, que aperta a bolsa vermelha, 
que vai fazer o primeiro gesto para levantar-se enquanto o trem entra 
na estação Daumesnil (CORTÁZAR, 2011, p. 51). 

 

O jogo é o acaso, pelo acaso o protagonista do conto e filme buscam uma 

nova realidade. Uma tentativa de transformar o acaso em destino. Pelo desfecho do 

conto, não é possível saber o que aconteceu depois. Podemos imaginar que ele se 

mata ou talvez tenha sofrido um acidente no metrô que lhe tira a vida. Temos a 

impressão de um desfecho interrompido, aberto, passível de varias interpretações. 

Cortázar trabalha muito com ideias limítrofes. Assim é a própria estrutura de um 

conto. Um lugar limitado de escrita. Nesse lugar limitado deve-se tentar dizer muito 

com poucas palavras. E isso Cortázar faz muito bem.  

Assim é o desfecho do conto Manuscrito encontrado num bolso. Ficamos 

com uma sensação de ruptura, de algo que deveria continuar, mas que foi 
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interrompido por algum acontecimento. Tal desfecho nos deixa aberta muitas 

possibilidades em que podemos criar um final conforme nossa imaginação. 

Já em relação ao filme, no desfecho há uma adição. Um desfecho 

completamente diferente do conto. Após um rompimento entre Ana e Martín e de 

intenso sofrimento, ele decide ir atrás de Ana em Santa Catarina, onde a moça abriu 

um bar chamado Porto Desejado e a encontra trabalhando. Decide entrar e avista 

um piano velho. Dirige-se até o piano sem Ana se dar conta e começa a tocar. 

 

Vira-se para o piano e reconhece Martín tocando de costas para o 
salão. Em meio à surpresa dos fregueses, Ana caminha lentamente 
até ele. Ao chegar, ela para a seu lado sem nada fazer até que 
pousa a mão em seu ombro. Martín se vira para ela e a olha 

(GERVITZ; DURÁN, 2010, p. 305). 

 

  
E assim termina. Como vimos, apesar de não haver um beijo ou abraço 

caloroso entre o casal, como costumamos ver nos filmes hollywoodianos, está 

explícita a continuidade dos filmes que trazem um final feliz. Gervitz optou por um 

desfecho tradicional, o qual não agradou Durán, que não considerou um desfecho 

ao modo de Cortázar, no entanto, achou que foi uma interpretação mais otimista da 

história.  

Gervitz também recebeu críticas de David Arrigucci Jr., estudioso de 

Cortázar, por considerar um tanto idílico tal desfecho, conforme dito em palestra 

realizada na USP em 2011. No entanto, não podemos esperar história semelhante 

quando há uma adaptação. Claro que enquanto admiradores de determinado 

escritor, ou determinada história, gostamos de ver e revê-la sob vários prismas e 

acabamos sentindo um pouco de incômodo ao notar mudanças gritantes de uma 

mídia a outra. Por tal motivo, devemos constantemente exercitar o olhar a enxergar 

as adaptações enquanto recriações, a mesma história sob outro ponto de vista. 

Apesar de tanto o conto como o filme trazer um enredo que aborda um personagem 

que faz um jogo para que o acaso mande no seu destino, tentando mudar a ordem 

das coisas, cada narrativa vai para um caminho diferente.  
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No conto parece haver uma ênfase maior na questão do jogo, do acaso, da 

busca. É mais importante o caminho, o estar jogando, do que atingir o objetivo pelo 

jogo. Mais importante o caminho, o meio do que a chegada. Talvez por isso a 

história seja interrompida antes de chegar a uma conclusão verossímil. Então, no 

conto, apesar de destacar alguns encontros com mulheres que o jogo permitiu, há 

uma importância maior não aos relacionamentos oriundos do jogo, mas à ação de 

estar jogando. De brincar com o acaso. Da tentativa de encontrar, talvez por meio do 

jogo, algo que ficou perdido pelo caminho.  

 

[...] ainda espero, neste banco da estação Chemin Vertt, com este 
caderninho em que uma mão escreve para inventar um tempo que 
não seja só aquela interminável rajada que me proteja em direção ao 
sábado no qual talvez tudo terá acabado (CORTÁZAR, 2011, p. 50).  
 

Há uma tentativa de transcender esta realidade dada. Cortázar criou muitos 

personagens perseguidores, sempre estão em busca de algo que muitas vezes não 

se sabe o que é. Os jogos são rituais para tentar encontrar os valores perdidos, a 

essência que se desgarrou no cotidiano. Segundo Arrigucci Jr. (1995), há um desejo 

de encontro que resgate e ao mesmo tempo uma revolta contra uma estrutura dada, 

rotinizada, contra as estruturas rígidas que impedem de atingir algo do qual se 

desgarrou.  

O filme acaba tomando outro caminho, e dando destaque ao relacionamento 

entre Martín e Ana. Logo que eles se envolvem, tudo passa a girar em torno do 

relacionamento, deixando a ação de jogar um pouco de lado. Isso não quer dizer 

que seja melhor ou pior, mas são interpretações diferentes de uma mesma história. 

Diferentes interpretações propiciam o enriquecimento de olhares e a vitalidade da 

obra. Apesar de algumas críticas, o filme também recebeu alguns elogios 

principalmente por ser um filme que foge do naturalismo hegemônico predominante 

no cinema, além de receber várias premiações, entre elas a de melhor filme (2006) e 

a de melhor direção (2005), entre outras.  
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4.2 A TRANSCRIAÇÃO DE ANTONIONI 

 

Talvez a mais conhecida adaptação de um conto de Julio Cortázar, seja Blow 

Up- Depois daquele beijo (1966), do diretor italiano Michelangelo Antonioni que se 

inspirou no conto As Babas do diabo, publicado em 1959. Esse conto de Cortázar é 

utilizado como mote por Michelangelo Antonioni que, na realidade, o transcria para o 

cinema. 

Blow-Up, depois daquele beijo, conta a história de Thomas (David 

Hemmings), um arrogante fotógrafo de moda que, apesar de ser um renomado 

profissional, possui uma vida caótica e infeliz. Certo dia, num parque, faz umas fotos 

de um casal sem permissão. Contudo a jovem percebe e exige o filme da máquina. 

Ele não entrega e ela o segue até sua casa e o exige. Thomas entrega um rolo 

virgem. Curioso com a persistência da moça em ter o filme, decide revelar as fotos e 

percebe nelas a imagem de um indivíduo com uma arma na mão. Decide fazer 

ampliações dessas fotos, mas a imagem se distorce impedindo qualquer certeza 

sobre o que se vê.  

Diferente do filme, no conto o fotógrafo é amador e se chama Roberto Michel 

e vaga pelas ruas parisienses em busca de belas imagens para fotografar. Ao 

chegar a uma praça vê um jovem garoto e uma moça, aparentemente mais velha, 

enamorados, ambos sendo observados por um homem dentro de um carro. O 

protagonista começa a imaginar que a mulher estaria seduzindo o garoto em nome 

do homem no carro. Então, Roberto Michel tira foto dessa situação o que faz com 

que o homem desça do carro e o garoto fuja.  

Como se vê, o filme Blow- Up se inspirou no conto de Cortázar, mas não se 

preocupou em reproduzir o conto na tela. Contudo, Antonioni manteve em seu filme 

a base temática do conto de Cortázar: um fotógrafo que faz umas fotos e ao revelá-

las percebe que, na verdade, presenciou um crime. A partir disso, as histórias 

seguem caminhos diferentes.  

Nesse conto, Cortázar, ao mesmo tempo em que narra uma história reflete 

sobre o próprio texto, lançando uma crítica às convenções da escrita. De forma 
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irônica, escreve o conto com a utilização da técnica da metalinguagem, desnudando 

os procedimentos de construção do enredo, ―desvenda os bastidores da ficção, 

implicando o movimento escorpiônico da narrativa sobre si mesma‖ (ARRIGUCCI 

JR, 1995, p. 228). Durante todo o conto, o narrador mistura primeira e terceira 

pessoas, o que nos faz indagar se a história se passou com ele mesmo ou alguém 

lhe contou.  

Robert Stam (2008) nos ajuda a pensar esse tipo de narrador confuso, 

quando cita a reflexividade. O narrador, que ora parece ser o protagonista Roberto 

Michel, ora parece ser o próprio Cortázar, é um narrador autoconsciente, ou seja, 

um tipo de narrador que reflete constantemente sobre seus próprios procedimentos 

e técnicas. Stam afirma que tal reflexividade artística se manifesta de várias formas: 

pela autoconsciência metodológica, reflexão metateórica, o mise-en-abyme de 

reflexões ad infinitum, a quebra de estruturas e a relativização da perspectiva 

cultural. 

 

No sentido mais amplo, a reflexividade artística refere-se ao 
processo pelo qual textos, literários ou fílmicos, são o proscênio de 
sua própria produção [...]. Ao chamar a atenção para a mediação 
artística, os textos reflexivos subvertem o pressuposto de que a arte 
pode ser um meio transparente de comunicação, uma janela para o 
mundo, um espelho passeando por uma estrada (STAM, 2008, p. 
31). 

 

Diferente dos textos realistas que têm por objetivo retratar a realidade, esse 

tipo de escrita joga justamente com os limites entre ficção e realidade, mostra os 

bastidores da construção poética e é um texto que se volta não para a história 

narrada em si, mas para a construção dessa história, tirando a ilusão do leitor de 

estar na presença de uma história real. A ficção reflexiva costuma escrever sobre a 

própria escrita, fazendo uso intenso da metalinguagem. Stam fala em uma tradição 

de ficções autoconscientes que, segundo ele, já existe desde Cervantes.  

Sabemos que o conto foi traduzido para o cinema com o nome Blow-Up - 

Depois daquele beijo por Michelangelo Antonioni em 1966. Após refletirmos sobre as 

características do narrador autoconsciente, nos perguntamos como um narrador 
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reflexivo, que interrompe a narrativa a todo instante e reflete sobre sua escrita pode 

ser traduzido para o cinema?  

Antonioni é um contador de histórias do tipo reflexivo. Fabulistas 

autoconscientes têm dificuldade em narrar de forma linear e sequencial, diferente 

das narrativas tradicionais que possuem um começo, meio e fim, como a dos filmes 

hollywoodianos. Nesse sentido, também se assemelha a Cortázar em sua forma de 

contar. Ambos não produzem uma narrativa nos moldes clássicos e pedem um 

leitor/espectador atento que busque algum sentido ao que vê, já que os sentidos não 

estão postos facilmente. No entanto, não parece ser tarefa fácil a transposição 

cinematográfica de um conto com narrador autoconsciente, já que a literatura conta, 

mas o cinema costuma mostrar e em geral, um filme percebe o mundo de cima, 

então, como lidar com essa dificuldade?  

Antonioni é conhecido por um estilo que valoriza muito mais as imagens do 

que a própria trama. A montagem das imagens na cena não costuma seguir uma 

lógica. Diferentemente do conto, o filme não tem um narrador explícito ou um 

personagem que narra a história em off-screen, ao contrário, parece não existir 

narrador. 

Gomes (2007), nos ajuda a pensar como o narrador se expressa no cinema. 

Segundo ele, muitas das formas de situar a personagem no romance, também se 

aplicam ao cinema, como: a narração objetiva, a adoção pelo narrador do ponto de 

vista de uma ou mais personagens, ou mesmo a narração em primeira pessoa do 

singular. No cinema, é mais comum a narração objetiva em que o narrador procura 

se esconder ao máximo deixando a cena livre para personagens e ações. Nesses 

tipos de filmes, têm-se a impressão de que a história é contada de forma neutra, o 

que é um engano. O narrador se exprime por meio da câmera. Dependendo do 

enquadramento da cena, a câmera nos conta a história por um determinado ponto 

de vista e não por outro, ou do ponto de vista de alguma personagem, mesmo que 

ela não esteja nos contando diretamente a história, o que vemos é por intermédio do 

seu olhar, não nos dando a possibilidade de olhar por todos os ângulos.  
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Em Blow-Up, a maior parte do filme é contada com esse tipo de narrador, a 

câmera. Mas nada é ingênuo, não há um registro sem controle, pelo contrário, existe 

alguém por trás da câmera que seleciona e combina, pela montagem, as imagens a 

mostrar. E, também, através da câmera cinematográfica, podemos ter um ponto de 

vista onisciente ou centrado numa ou várias personagens. O que pode acontecer é 

que se queira dar a impressão de neutralidade.  

Norman Friedman (2002) menciona o narrador ―câmera‖. Essa categoria 

significa a exclusão total do autor, sendo aquelas narrativas que pretendem mostrar 

a realidade ―como ela é‖, sem qualquer interferência, o que não acontece na prática, 

conforme explicamos anteriormente. O ângulo de visão escolhido para se contar 

uma história está articulado com uma visão de mundo em que a filmagem é feita e o 

diretor está tentando criar certos efeitos no espectador. É por meio da câmera que o 

espectador pode olhar e só consegue ter acesso ao que a câmera mostra, ou seja, a 

um ponto de vista determinado pelo autor do filme. Pela suposta ausência do 

narrador objetivo é que muitas vezes se marca a presença de um sujeito. É possível 

perceber sua presença pelas marcas deixadas na construção do filme. 

Antonioni pode ter optado pela utilização de um narrador-câmera devido à 

dificuldade de transpor um narrador em primeira pessoa para o cinema. Mais difícil 

ainda é transpor um tipo de narrador que se metamorfoseia o tempo todo. Não dizer 

que seja tarefa impossível 

 

mas sim dizer que isso exigiria uma subjetivização inexorável a 
vários registros cinematográficos: voice-over ininterrupto, edição 
constante do ponto de vista, movimentos de câmera constantemente 
motivados, enquadramento subjetivo sempre marcado, de forma a se 
aproximar do ―cinema de poesia‖ de Pasolini (STAM, 2008, p. 304). 

 

Antonioni não usou um narrador em primeira pessoa, mas criou estratégias 

que tornaram o filme também uma ficção reflexiva. O diretor, assim como Cortázar, 

pretendeu tirar a ilusão de realidade do espectador, para isso utilizou diversas 

estratégias como: a sensação de perceber a câmera em alguns momentos do filme, 

isso lembra o espectador que aquela história não existe à revelia; a falta de lógica 
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nos diálogos, o que obriga o espectador a ficar muito atento para tentar 

compreender a trama; poucas músicas e praticamente ausência de uma trilha 

sonora que poderia embalar os momentos cruciais e ajudar a envolver o espectador, 

aumentando a ilusão e a negação a uma montagem clássica. Mesmo que seguindo 

uma ordem cronológica de acontecimentos, as cenas não possuem um sentido fácil 

de perceber. Uma história com começo, meio e fim bem determinados aumenta a 

ilusão de uma continuidade como o tradicional ―felizes para sempre‖; e finalmente, 

Antonioni narra com uso intenso de imagens que significam mais que os diálogos 

entre as personagens.  

Tanto no conto como no filme, temos um fotógrafo que faz algumas fotos e 

depois as revela e percebe coisas que não havia visto antes, talvez um crime. Em 

ambas as produções, encontramos um questionamento do olhar que leva a um 

questionamento do que é real no mundo das imagens. Roberto fala das dificuldades 

de contar algo que ele presenciou, mas que pode ser uma verdade somente para 

ele. Thomas também se depara com a incerteza do que vê.  

 

 

Imagem 5: O fotógrafo com as ampliações das fotografias 

 

Antes do filme começar já é possível perceber algumas estratégias de 

Antonioni. A narrativa já se inicia nos créditos, e nesse momento, o autor já começa 

a dar pistas de um dos temas que tratará no seu filme. Se repararmos com mais 

atenção, perceberemos que dentro das letras dos créditos passam algumas 

imagens. O corpo das letras é o espaço de visão que temos do que está 
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acontecendo na cena e ficamos tentando entender o que é. Rapidamente a cena se 

abre, mas abruptamente também se fecha, voltando a ser visível somente no espaço 

pequeno de dentro das letras.  

 

 

Imagem 6: Abertura do filme 

 

A cena que se abre rapidamente parece ser de uma mulher sendo fotografada 

talvez em cima de um telhado e com roupas íntimas, mas de forma distante. 

Portanto, logo nos créditos já nos deparamos com a incerteza do olhar. Por muitos 

momentos encontramos o elemento metonímico fortemente presente no filme, o que 

pode nos chamar a atenção para não somente ver, mas olhar com atenção, pois 

nem tudo o que parece é. 

Neste filme, o espectador é colocado em suspense após a revelação das fotos 

e fica até o final aguardando a resolução. Espera-se descobrir definitivamente se no 

parque houve ou não um crime e de quem era o corpo encontrado lá. Mas, essa 

trama não se resolve como habitualmente se vê nos filmes tradicionais, ao contrário, 

o espectador, ao fim do filme, se vê na mesma condição inicial, cheio de perguntas. 

O mistério que envolve o casal do parque permanece sem solução até o final, o que 

pode causar certa frustração em quem assiste. ―Devemos, portanto, olhar em outra 

direção para tentarmos desvelar o que as imagens que vemos incessantemente nos 

negam‖ (MENEZES, 2001, p. 27). 
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Imagem 7: Thomas fotografa o casal no parque 

 

Em certo momento do filme, numa sessão de fotos de Thomas, temos mais 

uma vez um jogo com o ponto de vista que Antonioni faz com o espectador. 

Primeiro, temos acesso a uma primeira imagem que, pelo posicionamento da 

modelo, temos a impressão que há somente uma sendo fotografada, em seguida a 

câmera faz outro movimento e nos mostra o ponto de vista do fotógrafo e, no local 

onde parecia ter somente uma modelo vemos várias.  

 

 

Imagem 8: Sessão de fotos 
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Nessa mesma sessão de fotos, e em outros momentos do filme, deixamos de 

olhar e passamos a ser olhados pelo protagonista. A câmera de Antonioni foca a 

câmera de Thomas apontada para o espectador. Temos a metalinguagem, a câmera 

dentro da câmera. Assim passamos de espectador para participantes da história. 

Somos posicionados pela câmera ao lado das modelos que estão sendo 

fotografadas e posamos para a lente de Thomas, como se o protagonista solicitasse 

nossa participação na história. Narrativas autoconscientes se utilizam de estratégias 

que requerem a participação do espectador para tentar desvendar as incongruências 

e assim ser um coparticipante na busca pela verdade.  

 

 

Imagem 9: A câmera de Thomas se vira para o espectador 

 

Em outra cena, Thomas vai até um antiquário e fica em êxtase quando vê a 

hélice de um avião e a compra para depois deixá-la em qualquer canto. A hélice nos 

remete mais uma vez ao elemento metonímico, é parte de um avião e isso já é o 

suficiente para Thomas, que se contenta só em ver partes, mas não enxerga o todo. 

O tempo todo ele entra e sai de lugares, faz fotografias, fala com pessoas de modo 

completamente distante e sem muita atenção. Ele está acostumado a viver na 

superfície das coisas e dos relacionamentos, não parece ter relação de profundidade 

com nada. Acredita que o que capta em sua câmera é a sua verdade, mas parece 

que essa situação começa a mudar. De ser que somente olha e não vê se 

transforma em um protagonista que passa a ser olhado.  

O fotógrafo parece passar a vida só olhando as coisas, como ele mesmo diz 

quando questionado pelo vendedor sobre o que queria na loja de antiguidades: 
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―estou só olhando‖. Mas, cenas antes de ir para o parque e fazer as fotos que o 

intrigarão, temos duas cenas curiosas que significam muito durante todo o filme. 

Tomas passa por um menino e um casal de homossexuais que o encaram 

fixamente. Dentro da loja de antiguidades, se posiciona no centro de um plano e em 

seu entorno percebemos várias esculturas com os olhares voltados também para 

ele. São cenas que parecem não ter importância para o desenvolvimento da história, 

mas que podem nos indicar que Thomas passa a ser olhado. Após essas cenas, 

vagueia pelo parque em busca de algumas imagens. Depois de tirar e revelar as 

fotos faz algumas ampliações. Fica por horas visualizando-as, assim como Roberto, 

em busca de um sentido para o que vê. A arte tem esse efeito, ao fixar o olhar, 

chega um momento em que já não se sabe se é o sujeito que olha ou se é olhado.  

Tanto o conto como o filme é construído a partir de uma lógica do vai e vem, 

ambos não contam a história de forma linear. E ficamos o tempo todo tentando 

organizar uma sequência coerente para encontrar o real sentido do que se vê. A 

mesma tentativa de Thomas quando tenta dar um sentido às fotografias tiradas no 

parque. Não só Thomas está perdido, mas nós também, que não sabemos em que 

direção olhar para tentar compreender sobre o que o filme realmente está falando, 

quais são realmente as questões que ele problematiza e sobre as quais devemos 

nos debruçar. Ele organiza as fotos para tentar achar uma sequência, mesmo 

esforço do espectador. No entanto, o significado deve sempre brotar de nós, sujeitos 

que somos dos sentidos que construímos em nossas relações de interação com os 

outros. 

 Após a revelação das fotos, ele acredita que pode ter presenciado um crime, 

pois pensa ver na foto uma mão com uma arma. Thomas, antes um fotógrafo seguro 

de suas imagens passa a se sentir inseguro e completamente incerto em relação ao 

que vê. Para ter certeza, volta ao parque, mas sem a câmera, e vê o corpo no chão. 

Toca no corpo para ter certeza do que vê. Em seguida, volta pra casa, e notamos 

uma mudança em suas atitudes. Ele passa a enxergar tudo o que antes só olhava: a 

hélice do avião, a mulher que parecia ter algum interesse por ele, mas ele não lhe 

dava muita atenção, a pintura do colega que ele queria adquirir mesmo sem ter dado 
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muita importância a ela. Depois encontra sua casa revirada, assim como está sua 

certeza das coisas. Suas fotos foram roubadas só restando a que ele acha que tem 

um corpo. No outro dia volta ao parque, mas desta vez com a câmera para 

fotografar o corpo e finalmente ter certeza do que acha ter visto, mas o corpo não 

está mais lá. Como se ele necessitasse da imagem para dar veracidade.  

As imagens atestam realidade, as pessoas acreditam mais nas imagens do 

que na realidade. Ele precisava fazer aquela imagem para provar aos outros e a si 

mesmo o que acreditava ter visto. É como se o real não causasse mais nenhuma 

reação nas pessoas, mas apenas as imagens, agora suas realidades primeiras.  

Blow-Up e As babas do diabo incitam uma discussão sobre a representação 

da realidade pela fotografia e dentro de seus respectivos códigos desautomatizam o 

leitor/espectador por meio da recusa à linearidade da construção. Antonioni e 

Cortázar constroem uma obra cheia de metáforas e significados, ambas solicitam a 

participação do espectador/leitor para ―olhar‖ e desvendar seus múltiplos 

significados. Além disso, estas obras antecipam um dado contemporâneo: a 

disseminação e predominância das imagens na sociedade atual fomentada pelos 

meios de comunicação. 

 

4.3. A AUTOESTRADA DO SUL, UMA DAS INSPIRAÇÕES DE GODARD.  

 

Particularmente no filme Weekend à francesa (1967), podemos dizer que 

Jean-Luc Godard se inspira no tema do engarrafamento, faz uma citação e a partir 

disso constrói sua própria narrativa, sem intenção de reproduzir o conto na tela. O 

conto, basicamente, narra a história de um engarrafamento que se dá em Paris, no 

qual as pessoas passam horas e depois dias e meses, vivendo em uma situação 

limite. Muitos acontecimentos ocorrem durante o período do engarrafamento, como 

relações amorosas, suicídio, formação de grupos rivais, criação de regras próprias 

para convivência. As personagens perdem a noção do tempo, a não ser pelo sol que 

se põe, vão criando intimidade e vivendo como se fosse um mundo paralelo à vida 

real. Onde, mesmo que por curto período, todos passam a olhar para o lado, para o 
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―outro‖. Até que com o findar do engarrafamento, todos voltam para suas rotinas 

apressadas. 

 

E na antena do rádio flutuava alucinadamente a bandeira com a cruz 
vermelha, e se corria a 80 quilômetros por hora em direção às luzes 
que cresciam pouco a pouco, sem que já se soubesse bem para que 
tanta pressa, por que essa correria na noite entre automóveis 
desconhecidos onde ninguém sabia nada sobre os outros, onde 
todos olhavam fixamente para a frente, exclusivamente para a frente 
(CORTÁZAR, 2011, p. 35)  

 

As personagens, no entanto, não são tratadas pelos nomes, Cortázar as 

denomina pelo nome dos carros e das profissões, como ―a moça do Dauphine‖, ―o 

engenheiro do Peugeot 404‖, definindo as personagens, dessa forma, pelos bens de 

consumo, pelo que ―tem‖ e não pelo que ―são‖, fazendo uma crítica indireta ao 

consumismo desenfreado que domina a humanidade. 

 

No começo, a moça do Dauphine havia insistido em fazer a 
contagem do tempo, se bem que o engenheiro do Peugeot 404 
pouco estivesse ligando. Qualquer pessoa poderia olhar no relógio, 
mas era como se esse tempo, amarrado ao pulso direito ou ao bip 
bip do rádio, medisse outra coisa fora do tempo dos que não fizeram 
a estupidez de querer voltar a Paris pela autoestrada do sul [...] 
(CORTÁZAR, 2011, p. 9). 

 

Godard também faz essa mesma crítica em relação ao consumismo e sobre 

os rumos da humanidade até o caos e o retorno à barbárie caso permaneça nessa 

via consumista. Crítica que já percebemos logo na abertura do filme onde ele faz um 

jogo com as palavras weekend (fim de semana) e end (fim), indicando uma forma de 

apocalipse da humanidade. 
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Imagem 10: Jogo com as palavras 

 

A cena abaixo ilustra bem o comportamento das pessoas imersas no 

consumismo que valorizam muito mais o material e se esquecem das relações 

humanas. Godard ilustra isso por meio do comportamento de Corinne (Mireilla Darc) 

que se anima ao encontrar uma peça de roupa cara e nos surpreende ao retirá-la de 

um corpo sem vida demonstrando total indiferença à situação.  

 

 

Imagem 11: Corinne rouba a calça  
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A temática dos bens materiais sobrepondo as relações humanas perpassa 

todo o filme. O enredo de Weekend é sobre a história de Corinne (Mireille Darc) e 

Roland (Jean Yanne), um casal ambicioso e entediado com a vida, que torce pela 

morte do pai da moça para receber sua herança. No caminho se deparam com um 

engarrafamento. Ao percorrer esse engarrafamento presenciam mortes, brigas 

sociais, conflitos de toda ordem, um caos total e acabam protagonizando uma 

espécie de road movie18 cheio de acontecimentos e personagens estranhos. 

A cena do engarrafamento chamou muito a atenção da crítica quando foi 

lançado. Godard filmou um plano sequência em que a câmera acompanhou, sem 

cortes, durante quase 10 minutos um engarrafamento numa estrada francesa. Para 

filmar esse travelling, Godard precisou de autorização especial para enfileirar cerca 

de cem automóveis para filmar a cena.  

Godard talvez seja, entre os cineastas abordados nesse capítulo, o que mais 

se aproxima do estilo de Cortázar. Não queremos dizer com isso que Weekend seja 

a adaptação mais próxima ao conto, pelo contrário, mas o que se assemelha é a 

forma de construção narrativa de ambos. Godard, no cinema, possui uma narrativa 

heterogênea, repleta de citações, colagens, fragmentos. Dono de uma obra 

labiríntica, assim como a de Cortázar, que possui muitos caminhos de interpretação, 

não apresenta uma narrativa que se encerra em si mesma, mas uma forma de 

construção caleidoscópica que é possível verificar em boa parte de sua produção 

fílmica.  

O cineasta e escritor Jean-André Fieschi comenta sobre a prática da 

―apropriação‖ no cinema de Godard. Segundo ele, o ―empréstimo‖ jamais receou 

Godard. Ele absorve com naturalidade as ideias ou criações dos outros. As 

referências, citações e a inclusão de elementos estranhos no decorrer do filme 

marcam sua produção cinematográfica. ―Godard absorve o mundo, para finalmente 

ser ele mesmo reabsorvido por sua criação‖ (FIESCHI, 1968, p. 52).     

                                                           
18

 Gênero de filme em que a história se desenrola durante uma viagem. 
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Há uma forte influência brechtiana no cinema de Godard. Bertolt Brecht 

desenvolveu uma forte crítica ao modelo realista dramático presente no teatro 

tradicional assim como no cinema hollywoodiano.  A estratégia narrativa de Godard 

é marcada pela descontinuidade, importante para quebrar o encanto do espetáculo. 

―Não apenas para provocar o espectador, mas também para despertar sua 

inteligência crítica‖ (STAM, 1981, p. 22). O teatro de Brecht possuía uma didática 

sutil que objetivava não apenas comunicar mensagens políticas, mas, 

principalmente, ensinar o espectador a ―aprender‖.  

 

O antiilusionismo de Brecht objetivava à crítica da arte narcotizante, 
mistificadora e desmobilizadora, uma arte que oferecia ao público 
suas próprias fantasias a respeito das coisas, em vez de criticá-las 
radicalmente (STAM, 1981, p. 23). 

 
 

 Godard vem na esteira dos criadores autoconscientes. Aqueles que refletem 

sobre seu próprio trabalho, são críticos de si mesmo e de sua arte. Seus filmes 

possuem reflexões sobre o próprio meio cinematográfico. Como podemos ver na fala 

da personagem de Roland quando ele mesmo comenta que o filme é ruim.  

Além disso, outra personagem tem a seguinte fala: ―nesses tempos modernos 

a Era gramatical chegou ao fim e inicia-se a Era da Parafernália, especialmente no 

cinema‖. E não só pela fala das personagens, mas também por meio das 

animações, dos jogos com as palavras e por diversos outros artifícios que Godard 

não economiza ao longo do filme que é perpassado por reflexões ideológicas. 
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Imagem 12: ―Fim do cinema‖ 

 

  

Imagem 13: ―Falsografia‖ 



CXCIX 

 

 

 

 

Imagem 14: A ―Falsografia‖ 

 

Susan Sontag (2015) define a obra de Godard não como apenas uma obra de 

arte, mas como uma atividade meta-artística que objetiva reorganizar toda a 

sensibilidade do público. Godard é dono de uma arte autorreferente e 

autoconsciente que nos lembra muito o fazer literário de Julio Cortázar.  

 As ideias de Brecht repercutiram na teoria e prática do cinema, e com grande 

ênfase nos filmes de Godard. Assim como o teatro de Brecht que possuía 

caraterística lúdica, agressiva e didática, a filmografia de Godard, também é 

perpassada por esses três impulsos, que coexistiram em toda sua carreira, variando, 

proporcionalmente, conforme suas intenções politicas explícitas. O filme Weekend 

faz parte de uma fase intermediária de Godard, que é caraterizada por ser mais 

agressiva. Tal fase se inicia com Tempo de Guerra (1963) e termina com a 

―iconoclastia explosiva‖ de Weekend à Francesa (STAM, 1981). 

 Godard assim como Antonioni e outros cineastas, optaram por uma 

perspectiva narrativa contrária ao que era feito nos filmes de ficção comercial que, 
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de modo geral, optavam por uma estética mais próxima ao romance realista do 

século XIX e ao teatro naturalista.  

 

A popularidade inicial do cinema deveu-se à sua impressão de 
realidade, a sua fonte de poder e, simultaneamente, a seu defeito 
congênito. As pessoas deliciavam-se com a verossimilhança do 
cinema, com sua capacidade de reproduzir mecanicamente uma 
imagem correspondente à percepção natural do olho humano 
(STAM, 1981, p. 24). 
 

 
 

Stam (1981) afirma que a carreira de Godard ―é uma revolta sistemática 

contra a tirania da sequência‖ (p. 64). Seus filmes subvertem o tempo e muitas 

vezes confundem o espectador. O filme Weekend, por meio do título, parece querer 

indicar ao espectador o tempo da história do filme, que se passa no período de um 

final de semana. Além disso, insere, ao logo do filme, diversas informações 

cronológicas, notações temporais que nos dão a impressão de continuidade na 

trama, no entanto, se observamos essas informações, perceberemos que Godard 

utiliza muitos recursos da literatura, assim como do cinema para indicar a passagem 

temporal, mas não com intuito de dar uma coerência e continuidade à história, 

preocupado com que o espectador ―acompanhe‖ a narrativa, até mesmo porque 

esse tempo vai se degradando ao longo da história. Com essas informações 

aparentemente com fins cronológicos, ele consegue romper os limites da história 

mostrada inserindo datas que aludem a momentos históricos que, a princípio, 

parecem não se relacionar com o desenvolvimento do filme. Godard valoriza cada 

plano, cada instante é privilegiado enquanto acontecimento.  

Durante todo o filme há inserção de títulos chamativos, comentários, textos 

animados que expandem ainda mais os sentidos da narrativa e que lembram um 

pouco os recursos do cinema mudo, além de tornar um filme numa rede hipertextual 

que passa ao espectador uma experiência multimidiática. 
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                                Imagem 15:Textos que interrompem a narrativa 

 

Não há em Godard ―uma intuição do tempo como progressão - ele é 

exatamente o contrário de um cineasta da ―dureé‖ – mas uma prodigiosa intuição do 

instante, tomado em toda sua complexidade‖ (FIESCHI, 1968, p. 47). Godard, ao 

invés de optar por um único sistema de montagem em seus filmes, prefere explorar 

a tensão criativa gerada pela colisão de diferentes sistemas de montagem. Como 

consequência dessa combinação de gêneros, muitos filmes de Godard ―colocam os 

sistemas de montagem alternativos em justaposição dialética‖ (STAM, 1981, p. 171). 

Stam (1981) identifica nos filmes godardianos ecos nostálgicos do cinema das 

comédias mudas, como na sequência do engarrafamento em Weekend que remete 

a destruição automobilística em Two Tars (1928), além de várias outras referências 

não explicitadas, mas que um espectador com um pouco mais de bagagem 

cinematográfica consegue perceber esses diálogos que ocorrem de forma implícita e 

explícita.  
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Imagem 16: cenas do engarrafamento 

 

Durante o filme há momentos cômicos que quebram um pouco todo o cenário 

de destruição e violência que predomina no filme. Como os momentos em que a 

personagem de Roland pede para Corinne carregá-lo nas costas, fazendo lembrar a 

―impropriedade proposital dos gestos da comédia muda‖ (STAM, 1981, p. 94). 

 

 

Imagem 17: Corinne carrega Roland nas costas 
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A violência é recorrente em Weekend. As personagens Corinne e Roland se 

deparam o tempo todo com corpos ensanguentados, crianças mortas, todo tipo de 

violência, assim como também praticam atos de violência extremamente cruéis, 

ateiam fogo na personagem de Emily Brontë, Corinne come a carne do próprio 

companheiro, além do abate explícito de animais, e o assassinato da mãe de 

Corinne por causa da herança de seu pai. Tudo é encarado pelas personagens de 

forma natural, assim como também é apresentado ao espectador, chocando pela 

apatia com que tais fatos ocorrem. Para Stam (1981), essa violência gratuita e as 

carnificinas que perpassam os filmes de Godard, particularmente em Weekend que 

possui uma violência do tipo ―salve-se quem puder‖ é um ―remanescente dos filmes 

pastelão estruturados sobre a ideia da proliferação da violência‖ (p. 95). A 

banalização da violência, da crueldade caracteriza muitos filmes de Godard. Ele 

―expõe a violência que nos circunda em seu horror prístino para que ela perca a 

aparência de ―normal‖‖ (STAM, 1981, p. 97).  

 

 

Imagem 18: abate de animas 
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Imagem 19: coelho coberto de sangue da mãe de Corinne assassinada por Roland 

 

Por meio desses artifícios ele expande a história e ―mostra‖ muito mais do que 

superficialmente vemos. Essas ―inserções‖ que parecem não se relacionar 

diretamente com a narrativa, atualizam os sentidos do filme. Assim como Cortázar 

constrói muitas das suas histórias, com fios que se ligam a outros e a outros e a 

outros... 

É a ficção antiilusionista que, em vez de oferecer-nos uma narrativa 
linear e contínua, confronta-nos com uma proliferação de histórias 
que parecem se multiplicar por fissão. Inúmeras histórias ocorrem 
simultaneamente. [...] Além de desconstruírem a narrativa no sentido 
tradicional, os filmes de Godard são repletos de mini-récits (STAM, 
1981, p. 67). 
 
 

Em Weekend vemos claramente o uso do aparato brechtiano, como a 

denúncia dos bastidores, a quebra da ilusão, interrompendo a magia da narrativa ao 

denunciar sua própria artificialidade. A história é narrada com distanciamento 

possibilitando ao espectador uma observação crítica da história e não um simples 

envolvimento passivo com a trama. As cores dos figurinos contribuem para esse 

distanciamento. Predominam as cores fortes e coloridas que remetem um pouco à 

artificialidade dos desenhos animados. ―E, inspirado pela Arte Pop, seleciona 
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exatamente as cores mais cintilantes e mais típicas do quotidiano da sociedade de 

consumo‖ (STAM, 1981, p. 165). 

 

 

 

Imagem 20: figurinos com muito colorido 

 

Assim como Cortázar, Godard abusa da mistura e gêneros em seus filmes. O 

cinema por si só já é uma arte composta por todas as outras artes. Godard coloca 

em choque gêneros diferentes, criando assim uma tensão criativa entre eles. Assim 

como temos a inclusão de personagens literárias e alusões a personagens do 

cinema, como James Bond citado por Corinne. Há também a mistura entre realidade 

e ficção. Como quando Corinne diz a Roland: ―Isto não é um romance, é a vida‖ ou 

quando há um diálogo em que se pergunta a Corinne se ela é real ou se faz parte do 

filme. Além de personagens de ficção se encontrando com atores que interpretam 

personagens históricos, Emily Brontë e St. Juste. (STAM, 1981).  

Segundo Sontag (2015), a atitude criadora de Godard é, com frequência, 

denominada de forma depreciativa, como ―literária‖. O que significa dizer que 

Godard possui o hábito de ―violentar‖ a essência de uma forma de arte por meio da 
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introdução de elementos estranhos a ela. Toda essa condensação de todo um 

material cultural existente eleva o valor significativo total da obra.  

 

 

Imagem 21: Emily Brontë e St. Juste 

 

Godard e Julio Cortázar enquanto nos contam histórias, simultaneamente as 

minam, a partir de seu próprio interior. Godard, em debate com o diretor de cinema 

Georges Franju, reconheceu a necessidade de seus filmes possuírem um começo, 

meio e fim, no entanto ele replicou dizendo que não necessariamente nessa ordem 

(SONTAG, 2015).  

Para Stam (2013), a sátira menipeia, mesmo que não tenha sido 

originalmente concebida por Bakhtin como um instrumento para análise fílmica pode 

ser aplicada para pensar a obra fílmica de Godard. A categoria menipeia ―é capaz de 

desprovincianizar o discurso crítico cinematográfico, muitas vezes comprometido 

com as convenções de verossimilhança do século XIX‖. (p. 32).  

Godard, dessa forma, é um renovador da linguagem cinematográfica, que 

apresenta em seus filmes uma visão carnavalesca do mundo, negando a tradição 

dominante, com personagens cômicos e incoerentes, que violam normas 
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naturalmente, e causam estranhamento aos espectadores. Estranhamento esse que 

leva a reflexões críticas sobre o que se vê na tela, tornando o espectador não um 

simples consumidor do produto cinematográfico, mas um colaborador na construção 

de sentidos.  
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REMEMORANDO A CAMINHADA 

 

Partimos do pressuposto de que a literatura é repleta de memórias e 

objetivamos analisar esse aspecto em algumas obras literárias de Julio Cortázar, 

mostrando como o trabalho da memória rompe os limites do texto a partir de sua 

intertextualidade.  

Nesse sentido, nossa caminhada teve início no capítulo 1 onde abordamos o 

conto de Cortázar em comparação à fotografia e analisamos como ele joga com os 

limites estruturais desse gênero e consegue produzir aberturas no texto, romper 

seus limites físicos, dizendo muito com pouco. Ou seja, como o conto possui uma 

potencialidade que instiga projeções além do que está escrito. Projeções que se dão 

pelo trabalho de memória que o leitor enquanto colaborador na construção dos 

sentidos faz, realizando conexões e instigando a imaginação.  

Para isso destacamos duas narrativas de Cortázar que possuem a fotografia 

como protagonista: As Babas do Diabo e o livro Prosa do observatório. A partir da 

análise verificamos que a presença da fotografia nessas obras se dá tanto pela 

inclusão de fotografias na obra como pela utilização de mecanismos dessa mídia no 

texto literário. A fotografia na literatura trata da questão da representação não da 

realidade, mas das realidades possíveis. 

Nas duas obras mencionadas nesse capítulo a fotografia se impõe como 

criadora de novos mundos, de outros olhares para o existente, e se relaciona a uma 

nova interpretação da realidade que ―ao fim e ao cabo‖ é interpretada e entendida 

segundo o ―olho de cada um‖. A fotografia se relaciona diretamente ao ―olho‖, mas o 

que enxergamos de verdade depende muito mais da nossa vivência cultural, social, 

do que apenas de uma visão sem nenhuma deficiência. A memória nos compõe e 

quanto mais carga cultural houver mais ―aberturas‖ poderemos empreender na obra 

literária de Cortázar que deixa muito espaço para seu leitor atuar como coautor e dar 

sentido a sua própria trama. 
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Sua obra é muito sugestiva e instigante para a memória e ela é necessária 

para a criação. Por meio das aberturas no texto, o autor nos faz um convite para 

também criarmos, ser autor de nossa própria narrativa.  

Continuando a caminhada passamos a tratar do romance O Jogo da 

Amarelinha no capítulo 2, onde trazemos o livro Aulas de literatura que nos ajudou a 

compreender como se deu o processo criativo de Cortázar e deixou bem explicitado 

a importância da memória na criação assim como posteriormente na leitura da obra.  

A escrita de O Jogo da amarelinha que é uma obra aberta a qual ele 

comparou ao cinema, nos mostrou como o autor escreveu um livro que na verdade 

são muitos livros no qual ele começa a explorar mais profundamente uma outra 

forma de abertura no texto, convidando seu leitor para jogar um jogo onde ele pode 

optar se aceita entrar e realizar a leitura aos ―saltos‖ ou se prefere continuar sua 

caminhada sempre pra frente, sem olhar para trás ou para os lados.  

No Jogo da amarelinha o autor começa a explorar mais claramente o aspecto 

combinatório de suas obras. Oferecendo claramente ao leitor as diversas 

possibilidades de combinações e onde é possível perceber a intensa participação da 

memória realizando gatilhos associativos em seu texto. Assim como ele mesmo 

declarou em Aulas de Literatura que na escrita desse livro deixou as associações 

ocorrer à vontade. O que torna o livro uma grande colagem de citações e 

referências. Dessa forma, cumpre sua principal intenção que é de colocar o leitor em 

intervenção contínua na obra. 

Continuando nossa caminhada, no capítulo 3, tratamos de um personagem 

muito interessante da história e que possuía ideias muito semelhantes, dentro de 

seu tempo, ao projeto contemporâneo de Cortázar. Analisando mais detidamente as 

influências na constituição do Teatro da Memória de Giulio Camillo encontramos a 

cabala, a alquimia, a astrologia, os preceitos da arte da memória e principalmente a 

arte combinatória.  

Quando nos deparamos com esse empreendimento percebemos grandes 

semelhanças nos projetos de Julio Cortázar e Giulio Camillo. O Teatro era repleto de 

imagens e textos que serviam de propulsão à memória do seu espectador assim 
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como as diversas combinações entre as imagens nos ―degraus‖ possibilitavam a 

expansão dos significados ajudando não só na memorização de conteúdos, mas 

também na criação e imaginação. Vimos também que a caraterística combinatória 

presente no Teatro e na obra de Cortázar também faz parte da leitura do tarô. 

  Dessa forma, nesse capítulo tratamos de Último Round e podemos dizer que 

esse livro é a representação literária da ideia de Giulio Camillo, assim como a tábua 

de direção no Jogo da amarelinha já começava a demonstrar. A presença das 

imagens na arte da memória, no Teatro da memória, no tarô, no Último Round (além 

de outras obras de Cortázar) são carregadas de sugestividade, capazes de evocar 

memórias e ressignificá-las.  

A ideia básica contida no Teatro da memória de Giulio Camillo ressoa em 

muitas mídias atuais. A partir de um projeto interativo que possuía muitos símbolos, 

cada espectador seria capaz de extrair significados diferentes conforme seu grau de 

conhecimento. Seu Teatro já abarcava o funcionamento dos hipertextos do mundo 

da informática de hoje. Já previa uma atitude muito contemporânea diante do 

conhecimento. Ou seja, a forma de se comportar, de ―ler‖ o Teatro para extrair seus 

significados é a mesma atitude solicitada das pessoas atualmente. Nosso 

conhecimento, mais do que nunca, se dá de forma hipertextual, rizomática, 

antilinear, em conexão, em combinação. As informações disponíveis na internet se 

dão dessa forma, por links, onde trabalhamos com diversas ―janelas abertas‖ ao 

mesmo tempo. Janelas essas tão semelhantes aos degraus do Teatro de Giulio 

Camillo em que o espectador podia ―acessá-las‖ todas de uma vez realizando as 

conexões possíveis, expandindo seu conhecimento. Julio Cortázar em Último Round 

também trabalhou com janelas que, aliás, ele denominou de ―persianas do térreo‖. 

Janelas também que ele, apesar das dificuldades de impressão e editoração com 

um projeto tão ousado para o período em que foi escrito, conseguiu também 

antecipar a atitude dos leitores contemporâneos que leem de forma interativa, que 

conseguem estudar ouvindo música enquanto usam o computador, e tudo 

funcionando em combinação. Um jogo combinatório que se dá em rede e solicita a 

participação do leitor nessa costura.  
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E entre essas idas e vindas no tempo não poderíamos ―fechar‖ esse trabalho 

sem citar o cinema. Arte considerada ainda nova, mas que é composta de muitos 

ecos do passado. Arte da memória, arte combinatória, tudo isso faz parte do cinema. 

Além disso, ele também é responsável por transmitir e transformar memórias assim 

com traz em si, memórias de todas as outras artes anteriores a si: pintura, fotografia, 

literatura. A arte combinatória também está muito presente no cinema no qual a 

palavra ―montagem‖ poderia ser considerada sinônima de cinema. Os ecos do 

passado também estão no uso da técnica da perspectiva. A preocupação com 

planos, enquadramentos já fazia parte das pinturas dos séculos passados. Além 

disso, a montagem no cinema diz respeito a como a história será contada.  

Já vimos em todos os capítulos que a obra de Cortázar se desenvolvia de 

forma diversa das tradicionais por ser antilinear, fragmentada, não sendo uma 

narrativa considerada ―fácil‖ de ser transformada em filme. Cada autor analisado 

escolheu um aspecto cortazariano para levar para seus filmes, mas com certeza, 

entre os diretores tratados aqui, Jean Luc-Godard no seu Weekend-à francesa foi o 

que mais se aproximou do aspecto combinatório da obra de Cortázar. Do ponto de 

vista do enredo, aparentemente foi o que mais se distanciou do conto em sua 

adaptação, até dizem que foi apenas uma ―inspiração‖, apenas uma citação de um 

acontecimento do conto de Cortázar, no caso o engarrafamento, mas na técnica 

narrativa, é o que mais se aproximou. Sua narrativa é repleta de referências, de 

colagens, é caleidoscópica como a de Cortázar. Assim como o escritor, Godard 

colocou diferentes gêneros se amalgamando, causando estranhamentos ao 

espectador e uma grande concentração de citações, de material cultural, como 

também vimos em Cortázar. Tudo isso em combinação expande o valor significativo 

do texto e do filme.  

Ao final dessa caminhada ficou claro que a obra de Julio Cortázar é um 

gatilho para a memória e a criação. O autor não nos dá nada pronto e por meio dos 

jogos combinatórios empreendidos em suas obras percebemos o quão rica 

culturalmente são. O mundo de Cortázar é grandioso e adubo fértil para a expansão 

do conhecimento. Ele é dono de um projeto inovador. Um grande Teatro da Memória 
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Contemporâneo que possui ecos do passado e é inspiração para empreendimentos 

combinatórios cada vez mais ousados no futuro.   
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