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RESUMO 
 

O texto que ora se apresenta é resultado da pesquisa cujo objetivo geral é revelar as imagens 
especulares e fantasmáticas do escritor Italo Calvino. Essas imagens são reveladas a partir de 
uma seleção de ensaios textuais e paratextuais que refletem, no passado e no futuro, o sentido 
de sua experiência literária. Um jogo de imagens é construído a partir da fragmentação de 
conjuntos de textos mais homogêneos, publicados entre as décadas de 1950 e 1980, são eles: as 
coletâneas de ensaios Assunto encerrado (2006), Seis propostas para o próximo milênio (1990) 
e Mundo escrito e mundo não escrito (2015), os prefácios da segunda edição de A trilha dos 
ninhos de aranha (2004) e da reunião de romances fantásticos Os nossos antepassados (2014), 
além dos posfácios de O castelo dos destinos cruzados (1991) e de Se um viajante numa noite 
de inverno (1999), doravante considerados pequenos ensaios. O recorte rastreia no discurso a 
especularidade e a fantasmagoria, aspectos que reúnem a heterogeneidade dos textos sob a 
mesma perspectiva. Para alcançar tal objetivo, cumpre-se e se apresenta um estudo teórico do 
gênero ensaio como poética das imagens da subjetividade. Os autores da teoria do ensaio são 
Montaigne (2016), Lukács (2018), Bense (2018), Adorno (2003), Starobinski (2018) e Aira 
(2018). Para o estudo da paratextualidade e do movimento editorial calviniano, considera-se 
Genette (2009), Barenghi (2002), Klein (2013) e Troiano (2015). Os autores que explanam a 
teoria das escritas de si (autorretrato, autoficção e autobiografia) e da especularidade (imagem 
do espelho e mise en abyme) são: Hall (2014), Beaujour (1980), Lejeune (2014), Colonna 
(2014), Gide (2013), Anker e Dällenbach (1975), Eco (1989), Hutcheon (1980) e Waugh 
(1984). A teoria do fantasma foi dividida em dois momentos: o primeiro envolve os aspectos 
da khorologia da memória e da hantologia fantasmática, a partir da filosofia da memória de 
Henri Bergson (1988; 2006a; 2006b) e de seus intérpretes Paiva (2005) e Fujita (2009); o 
segundo trata da dimensão coletiva e literária do fantasma, cujos autores são: Derrida (1994) e 
Guerreiro (2011). Na experiência literária de Calvino, ensaio e ficção andam inseparáveis e, 
portanto, sua autoimagem especular resplandece tanto em um como no outro. Os diferentes 
perfis do “Calvino escritor” se espelham nos ensaios ao modo do texto, e o movimento editorial, 
ou seja, o “Calvino editor”, produz as imagens fantasmáticas que perseguem e comprimem o 
passado e o futuro: trata-se de imagens da subjetividade dinamizadas no tempo. É neste jogo 
autorreflexivo que reside o interesse desta pesquisa. A relação que o escritor mantém com as 
imagens de si é fantasmática, ou seja, não é conciliatória, no entanto, sempre o impele para a 
criação e recepção de novos textos que o desafiam, fato que permitiu demonstrar o processo de 
seu amadurecimento literário. 
 
Palavras-chave: Italo Calvino. Ensaio Literário. Narrativa e Especularidade. Imagem e 
Fantasmagoria. Paratextualidade. 
 
  



ABSTRACT 
 

This text results from the research whose general objective is to reveal the specular and ghostly 
images of the writer Italo Calvino. These images are revealed from a selection of textual and 
paratextual essays that reflect, in the past and in the future, the meaning of his literary 
experience. A play of images is built from the fragmentation of a more homogeneous set of 
texts, published between the 1950s and 1980s: the collections of essays Assunto encerrado 
(2006), Seis propostas para o próximo milênio (1999), Mundo escrito e mundo não escrito 
(2015), the prefaces to the second edition of A trilha dos ninhos de aranha (2004) and the 
gathering of fantastic novels Os nossos antepassados (2014), moreover the postfaces to O 
castelo dos destinos cruzados (2001) and Se um viajante numa noite de inverno (1999), 
henceforth considered small critical essays. This approach traces specularity and 
phantasmagoria in the discourse, aspects that bring together the heterogeneity of texts from the 
same perspective. To achieve this purpose, a theoretical study about the essay genre as a poetics 
of the images of subjectivity is accomplished and presented. The authors of the essay theory 
are Montaigne (2016), Lukács (2018), Bense (2018), Adorno (2003), Starobinski (2018), Aira 
(2018). For the study of paratextuality and the calvinian editorial movement, it is considered 
Genette (2009), Barenghi (2002), Klein (2013) e Troiano (2015). The authors who explain the 
theory of the writing of the self (self-portrait, self-fiction and autobiography) and specularity 
(mirror image and mise en abyme) are James Hall (2014), Beaujour (1980), Lejeune (2014), 
Colonna (2014), Gide (2013), Valentina and Dällenbach (1975), Eco (1989), Hutcheon (1980) 
e Waugh (1984). The phantom theory was divided into two moments: the first involves aspects 
of the khorology of memory and phantasmatic hantology based on the Henri Bergson’s 
philosophy of memory (1988; 2006a; 2006b) and his interpreters Paiva (2005) and Fujita 
(2009); the second deals with the collective dimension of the phantom, whose authors are: 
Derrida (1994) e Guerreiro (2011). In Italo Calvino’s literary experience, essay and fiction are 
inseparable and, therefore, his specular self-image shines both in one and in the other. The 
different profiles of the “Calvino writer” are mirrored in the essays based on the text and the 
editorial movement, i.e., the “Calvino editor”, produces the ghostly images that chase and 
compress the past and the future: these are images of subjectivity dynamized in time. The 
interest of this research resides in this self-reflective game. The relationship the writer maintains 
with the images of himself is phantasmatic, that is, it is not conciliatory, however, it always 
drives him towards the creation and reception of new texts that challenge him, a fact that 
allowed to observe the process of his literary maturation. 
 
Keywords: Italo Calvino. Literary Essay. Narrative and Specularity. Image and 
Phantasmagoria. Paratextuality.  
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1 A ABERTURA DO TEMPO EM 32 ANOS 
 

Italo Calvino (1923-1985) é de uma geração de escritores italianos que tiveram uma 

vida literária intensa, e sua obra foi amplamente publicada no Brasil pela editora Companhia 

das Letras. Calvino era romancista e contista, escreveu ensaios, respondeu a enquetes, 

participou de debates públicos, realizou conferências e manteve por quase quarenta anos uma 

relação de trabalho com a editora Einaudi. Abaixo listamos suas principais obras. 

Excetuando-se poucos contos anteriores não contabilizados na sua enorme fortuna 

ficcional, Calvino teve sua estreia na literatura em 1947 com a publicação de A trilha dos ninhos 

de aranha, um romance que destoava do neorrealismo italiano em voga na época, e desde então 

marca um perfil heterodoxo diante das tendências estéticas do quadro da literatura italiana. 

Na década de 1950, o escritor dividiu sua produção entre o realismo e a literatura 

fantástica, da qual tinha maior apreço, publicou O visconde partido ao meio e A formiga 

argentina, ambos de 1952; em 1956 publicou a primeira versão de Fábulas italianas, que reúne 

200 contos populares ou contos de fada de diversos dialetos italianos; em 1957 publicou outro 

romance fantástico O barão nas árvores; em 1958 publicou um romance urbano intitulado A 

especulação imobiliária; em 1959 publicou talvez o mais famoso romance fantástico de sua 

carreira O cavaleiro inexistente e em 1960 publicou Os nossos antepassados: O visconde 

partido ao meio; O barão nas árvores; O cavaleiro inexistente, trata-se da republicação das três 

principais obras fantásticas da década de 1950 em uma nova roupagem paratextual, incluindo 

uma revisão dos processos de criação literária em forma de prefácio. Em 1963 publicou dois 

romances urbanos, O dia de um escrutinador e Marcovaldo ou As estações na cidade, que unem 

realismo e fantasia; em 1964 publicou a segunda edição do seu primeiro romance A trilha dos 

ninhos de aranha, também com um prefácio revisional onde explica os processos de criação 

literária, e outras duas obras importantes: As cosmicômicas, de 1965 e Ti con Zero de 1967. 

No final da década de 1960, Calvino mudou-se com a família para Paris e acompanha 

de perto a efervescência intelectual do estruturalismo francês, assistindo a aulas e conferências 

de Lévi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Derrida e outros intelectuais. Nesse período 

aproximou-se do grupo OuLiPo e passou a produzir obras chamadas de “arte combinatória” e 

com essas obras foi reconhecido internacionalmente, são elas: As cidades invisíveis de 1972, O 

castelo dos destinos cruzados de 1973 e Se um viajante numa noite de inverno de 1979. 

Em 1980, Italo Calvino publicou sua primeira coletânea de ensaios intitulada Assunto 

encerrado: discursos sobre literatura e sociedade, onde reuniu ensaios publicados em diversas 

revistas durante sua carreira de jornalista literário e editor, dentre eles alguns inéditos; publicou 
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seu último romance Palomar em 1983 e outra reunião de ensaios intitulada Coleção de areia 

em 1984. Grande parte dos ensaios calvinianos foram publicados postumamente: Seis propostas 

para o próximo milênio: lições americanas de 1988, Por que ler os clássicos de 1991, Um 

eremita em Paris: páginas autobiográficas de 1994 (organizações da viúva Esther Calvino) e 

Mundo escrito e mundo não escrito de 2002, coletânea organizada por Mario Barenghi. 

O foco desta pesquisa é a experiência literária de Calvino a partir dos seus ensaios, ainda 

pouco estudados no Brasil. As atividades de ensaísta e editor, estreitamente entrelaçadas com 

as atividades de romancista e contista, deram ao escritor outras oportunidades de promover sua 

ideia de literatura, pois os ensaios dizem de outra maneira o que a ficção já realiza, ou seja, 

complementam-se. Calvino não estava apenas envolvido na escolha de livros, mas também na 

escrita de introduções e prefácios que muitas vezes tomavam, por causa de sua complexidade, 

o caráter de pequenos ensaios críticos (TROIANO, 2015). Por meio de seus ensaios textuais e 

paratextuais, o escritor estabeleceu um diálogo estreito com os leitores, oferecendo-lhes não 

apenas críticas promocionais, mas também suas próprias reflexões e, sobretudo, as reflexões 

sobre sua escrita ficcional, dando-lhes também uma ideia de si mesmo enquanto escritor. 

Nesse sentido, os ensaios permitem-nos reproduzir parte do processo de 

amadurecimento literário de Calvino e os sentidos de sua experiência literária, revelando uma 

poética. Construiremos um jogo de imagens a partir da fragmentação de conjuntos de textos 

mais homogêneos, publicados entre as décadas de 1950 e 1980. Nosso recorte rastreia no 

discurso a especularidade e a fantasmagoria, atreladas às questões do passado e do futuro da 

literatura — estes são os aspectos do discurso que reúnem a heterogeneidade dos textos sob a 

mesma perspectiva. Os diferentes perfis do “Calvino escritor” se espelham nos ensaios ao modo 

do texto e o movimento editorial, ou seja, o “Calvino editor” produz as imagens fantasmáticas 

que perseguem e comprimem o passado e o futuro: trata-se de imagens da subjetividade que 

dinamizam no tempo aquele que observamos. É neste jogo autorreflexivo que reside o interesse 

desta pesquisa. 

O corpus selecionado para nossas reflexões compreende: 

a)  três coletâneas de ensaios que revelam as autoimagens e a preocupação do escritor 

com o passado e com o futuro da literatura, são elas: Assunto encerrado: discursos 

sobre literatura e sociedade (2006), Seis propostas para o próximo milênio: lições 

americanas (1990) e Mundo escrito e mundo não escrito (2015); 

b) dois prefácios que revelam o modo como o escritor olha para o passado criativo e a 

importância da literatura fantástica, são eles: o prefácio de Os nossos antepassados: 
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O visconde partido ao meio; O barão nas árvores; O cavaleiro inexistente (2014) e 

o prefácio à segunda edição de A trilha dos ninhos de aranha (2004a); 

c) dois posfácios: a “Nota” de O castelo dos destinos cruzados (1991) sobre os 

processos de criação romanesca e o “Apêndice”, posfácio de Se um viajante numa 

noite de inverno (1999), intitulado “Se um narrador numa noite de inverno”, que é 

uma resposta à recepção crítica numa revista italiana e revela as implicâncias dos 

paradigmas estruturalistas em sua criação literária — as imagens em jogo serão, 

portanto, de um romancista sempre atento à teoria literária. 

São ao todo 25 ensaios selecionados a partir das obras listadas acima em um intervalo 

de 32 anos. Realizamos um trabalho de composição de imagens textuais e caracterizamo-las 

como especulares e fantasmáticas, ou seja, os ensaios, as conferências e os prefácios de Italo 

Calvino apresentam de forma especular e fantasmática as imagens que ele tinha de si como 

escritor e leitor. O jogo de imagens que queremos demonstrar nos lança para trás porque esses 

textos sempre revelam um Calvino que olha para o passado criativo, e nos lança para frente no 

tempo, pois mostram um Calvino preocupado com o futuro da literatura. Sem esquecer a 

ambiguidade e hibridismo inerentes, defendemos que a imagem especular é o passado criativo, 

e a imagem fantasmática comprime o passado e o futuro. 

Já que o fantástico é o principal expoente do escritor, investigamos como as imagens 

fantásticas equacionam as tensões e expectativas das imagens de si enquanto escritor e leitor, 

que trazem, por sua vez, a consciência de literatura — terceiro “elemento” da relação especular 

a qual aludimos. Mas como as imagens da literatura fantástica amadurecem o escritor e o leitor 

Calvino? Além desta, outras perguntas surgem no âmbito da reflexão sobre a crítica literária de 

Calvino: como as autoimagens se transformam a cada fase do processo criativo? De que forma 

a ensaística de Calvino apresenta os personagens escritor e leitor e estes personagens em sua 

ficção são análogos aos apresentados na sua ensaística? Para respondermos tais perguntas, 

averiguamos como rever e antever a literatura no mundo é a pôr em abismo e se 

fantasmagorizar. 

Nossa metodologia de abordagem dos ensaios reproduz o mesmo efeito que buscamos 

no corpus, apontando para imagens, perfis e representações da subjetividade. Dessa forma, o 

principal destaque, aglutinador de outros temas, traz a primeira pessoa como agente do discurso, 

onde há a marca do “eu”, metaforizada como o espelho de Italo Calvino. Além desse destaque 

em que a primeira pessoa do discurso está ativada, há aqueles que trazem as reflexões sobre o 

“outro” e sobre a “literatura”. Os destaques reunidos em temas foram em parte deduzidos a 

partir do próprio corpus, sobretudo dos paratextos da experiência de criação literária e dos 
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ensaios de Assunto encerrado, em parte induzidos pela fundamentação teórica e devem 

funcionar como as pinceladas das autoimagens discursivas — em um sentido similar ao 

encontrado nos Ensaios (2016), do escritor renascentista Michel de Montaigne. São nove temas 

divididos em três grandes grupos. 

O primeiro nomeamos de “Autorreflexão Criadora”, em que Calvino se volta para si 

mesmo e para sua própria escrita, seja ela ficcional ou ensaística. Neste primeiro grande grupo, 

identificamos a reflexão sobre o tempo interior e subjetivo, composto de (1) Imagens da 

Duração Especular, são reflexões sobre o presente, suas ideias críticas e criativas no momento 

em que escreve; de (2) Imagens do Passado Criativo, são reflexões sobre o seu passado, 

comentários acerca das transformações da sua escrita e da sua leitura, da sua postura enquanto 

escritor e leitor do passado e de (3) Imagens do Futuro da Literatura, reflexões sobre projetos 

literários por vir, expectativas criativas pessoais. 

O segundo grande grupo reúne as “Imagens da Alteridade”, onde Calvino direciona seu 

discurso para o outro. Este grupo inclui as (4) Imagens do Escritor, em que observamos as 

características dada a outros escritores, como intelectual, radical, engajado, alienado etc., (5) as 

Representações na Literatura, em que identificamos o discurso sobre personagens literários e 

sua relação tanto com os tipos humanos que a sociedade produz quanto com as imagens dos 

escritores, trata-se do espelhamento exegético como alternativa hermenêutica, e as (6) Imagens 

do Leitor que demonstram o comentário sobre a leitura, sobre os perfis de leitor. 

O terceiro grupo nomeamos de “Imagens da Literatura”, onde identificamos (7) o 

discurso sobre as artes em geral. Neste grupo incluímos a escrita sobre a literatura de um ponto 

de vista amplo, ou seja, a reflexão sobre as correntes estéticas, teóricas e críticas (neorrealismo, 

neoexpressionismo, corrente elegíaca, corrente dialetal, transfiguração fantástica, literatura 

realista, nouveau roman, arte combinatória etc.). Nessas imagens não visualizamos a 

especificidade do outro, perfis de escritores ou dos leitores, de forma a distinguir das imagens 

do grupo anterior. Também incluímos no terceiro grupo as (8) Imagens do Romanesco, onde 

identificamos o discurso sobre a criação de romances e seus tipos. Por fim, além da 

identificação das imagens de conteúdo, temos as (9) Imagens da Ensaística, onde observamos 

os aspectos estéticos e estilísticos dos ensaios calvinianos baseados nas teorias do ensaio. 

Em muitos discursos podemos congregar mais de um tema ou imagem, ou seja, alguns 

discursos, sobretudo aqueles nos quais identificamos as “Imagens da Alteridade” e as “Imagens 

da Literatura”, contêm aspectos imagéticos variados e idênticos porque alguns excertos 

contemplam, ao mesmo tempo, os aspectos de cada tema envolvido. O jogo de imagens que 

propomos a partir da nossa observação irá revelar a poética do ensaio de Italo Calvino e, como 
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já dissemos, os temas da Autorreflexão Criadora, das Imagens da Alteridade e das Imagens da 

Literatura, que serão identificados como imagens especulares e fantasmáticas. 

Nesse sentido, cabem algumas considerações sobre a fundamentação teórica que 

norteará nossa reflexão em torno dos conceitos do espelho e do fantasma que assimilam os 

conteúdos temáticos, e das teorias do ensaio e da paratextualidade que assimilam as reflexões 

sobre os aspectos formais do gênero literário. 

Segundo as teorias produzidas sobre este gênero literário, matéria da segunda seção 

desta dissertação, o ensaio revela uma imagem da subjetividade por conta de sua peculiar forma 

de exprimir a opinião pessoal sobre determinado assunto sempre acompanhada de uma 

caracterização de “si mesmo”, e isso demonstra um campo fértil para a produção de espelhos e 

fantasmas de si: imagens especulares, quando fixamos nosso olhar em determinado ensaio; 

fantasmas, quando observamos a dinamicidade dada a essas imagens pela figura central do 

escritor, ou seja, do movimento editorial. A seguir, apresentaremos a fundamentação teórica 

juntamente com a estrutura da dissertação. 

A dissertação está estruturada nesta introdução, três seções de desenvolvimento e 

considerações finais. A segunda seção, intitulada “2 A poética do ensaio como jogo de imagens 

da subjetividade” está dividida em quatro seções secundárias: na primeira, intitulada “2.1 

Movimento editorial e imagens da subjetividade no gesto inaugural”, temos um estudo sobre o 

gênero ensaio, cuja teoria será delineada a partir de Ensaios (2016), de Michel de Montaigne, 

escritor renascentista que inaugurou o gênero e constituiu uma peculiar forma de revelar a 

imagem da subjetividade. O prefácio da edição que temos em mãos, assinado por Andre 

Scoralick e intitulado “A condição humana: uma introdução aos ensaios de Montaigne” 

introduz os principais temas dos estudos de Montaigne, e a essa introdução agregamos a voz da 

principal intérprete no Brasil que tem a subjetividade como tema de pesquisa: Telma de Souza 

Birchal, com a tese O eu nos Ensaios de Montaigne (2007); na segunda seção secundária 

intitulada “2.2 Três célebres ensaios sobre o ensaio: Lukács, Bense e Adorno” respondemos 

propriamente o que é um ensaio e discutimos as características do ensaio do ponto de vista 

histórico e teórico, amadurecidos até a primeira metade do século XX pelos três principais 

autores sobre o gênero indicados no título; na terceira, intitulada “2.3 O ensaio sobre o ensaio 

na contemporaneidade”, apresentamos as reflexões contemporâneas sobre o gênero (da década 

de 1980 até 2018) a partir da coletânea da revista serrote organizada por Paulo Roberto Pires e 

intitulada Doze ensaios sobre o ensaio (2018), onde os principais nomes são os dos ensaístas 

Jean Starobinski e César Aira; por fim, na quarta subseção intitulada “2.4 A ensaística de Italo 

Calvino” apresentamos a seleção dos ensaios de Calvino, dividida em “ensaios paratextuais da 



15 

experiência de criação literária” e os demais ensaios fragmentados das três coletâneas do 

corpus, assim como uma pequena fortuna crítica interessada nos ensaios de Calvino: os italianos 

Mario Barenghi, responsável pela edição italiana Mondo scritto e mondo non scritto (2002), 

cuja pequena “Nota al testo” revela nuances do perfil do Calvino editor, e Sergio Troiano, que 

nos deu ampla contribuição conceitual através do artigo “Calvino editore: riflessioni sui 

paratesti calviniani” (2015), além da brasileira Adriana Iozzi Klein, que contribui com um 

panorama sobre o ensaio calviniano em “Breve ensaio sobre o ensaio de Italo Calvino” (2013). 

Também nesta seção, a paratextualidade será analisada a partir de Paratextos editoriais (2009), 

de Gérard Genette. Tomamos essa fundamentação teórica à luz do que Evando Nascimento diz 

ser uma das posturas de abordagem do texto literário por Jacques Derrida: “Proporia somente 

uma leitura atípica [...] deixando-se levar pela experiência, palavra que etimologicamente diz 

da tentativa e do ensaio. Uma leitura a partir das zonas em geral menos privilegiadas do texto, 

de suas margens” (NASCIMENTO, 2015, p. 28, grifos do autor). Essa marginalidade do texto 

que inclui título, instâncias prefaciais e notas, tão valorizada por Derrida, segundo Genette 

(2009), “comanda a leitura”. 

Na terceira seção, intitulada “3 Imagens estáticas e extáticas para uma estética de si” 

realizamos a imersão na fundamentação teórica do espelho e do fantasma. Essa seção está 

dividida também em quatro seções secundárias: a primeira delas intitulada “3.1 As escritas de 

si: autorretrato, autobiografia e autoficção”, onde relacionamos o ensaio com os gêneros em 

torno das “escritas de si”. Sobre o autorretrato, trazemos as vozes de James Hall (2014), que 

nos esclarece as circunstâncias contextuais da passagem do autorretrato pictórico para o 

autorretrato literário, e Michel Beaujour (1980), que aprofunda as concepções do autorretrato 

literário e o diferencia do gênero autobiográfico. A teoria do gênero autobiográfico foi 

amplamente desenvolvida por Philippe Lejeune em O pacto autobiográfico: de Rousseau à 

Internet (2014) e a teoria da autoficção foi apresentada na coletânea Ensaios sobre a autoficção 

(2014), organizada por Jovita Noronha, cuja tipologia de Vicent Colonna aí presente nos 

aproxima da autoficção através dos tipos “fantástica” e “especular”. A segunda seção 

secundária intitulada “3.2 Imagem ‘do espelho’, imagem especular e mise en abyme”, 

compreende o ensaio “Sobre os espelhos” (1989), de Umberto Eco, onde há apontamentos sobre 

o objeto espelho em diversos aspectos: semióticos, fenomenológicos e pragmáticos; e a reflexão 

especular na literatura inaugurada sob a expressão mise en abyme pelo escritor André Gide 

(1869-1951), sintetizada a partir do texto de Valentina Anker e Lucien Dällenbach, intitulado 

“A reflexão especular na pintura e na literatura recentes” (1975) que apresenta uma tipologia 

em torno do conceito de Gide em três tipos de reflexões de acordo com a natureza da obra. 
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Na seção secundária “3.3 Duração, imagem, khorologia da memória e hantologia 

fantasmática” apresentamos o complexo campo teórico em torno do fantasma. A fantasmagoria 

será demonstrada através dos seres virtuais da memória, que se transformam a cada fase do 

processo criativo e unem o “Calvino escritor” e o “Calvino editor”. Essa relação será 

investigada no intuito de esclarecer a imagem ensaística como efeito do encontro de 

subjetividades incorpóreas, que se impõem no modo de seguir ou de assombrar: são os 

fantasmas de Calvino. Os fantasmas lançam nossa pesquisa para a vizinhança filosófica que 

tem como paradigma os estatutos das imagens e da subjetividade sob o ponto de vista do 

filósofo francês Henri Bergson (1859-1941). 

As referências a Bergson que versam sobre esses estatutos incluem comentários sobre 

seu primeiro grande ensaio, intitulado Ensaio sobre os dados imediatos da consciência (1889), 

sobretudo o Capítulo II “Da multiplicidade dos estados de consciência: a ideia de duração”, 

sobre Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito (1896) e sua obra de 

amadurecimento O Pensamento e o Movente: ensaios e conferências (1934). Os conceitos de 

imagem literária e subjetividade, memória, criação artística e duração serão articulados a partir 

de intérpretes da filosofia de Bergson, para tanto, nos dá ampla contribuição a tese Subjetividade 

e Imagem: a literatura como horizonte da filosofia de Henri Bergson (2005), de Rita Paiva, 

porque traça um percurso teórico em que posiciona filosofia e literatura também numa relação 

especular. A base dessa relação é a natureza da imagem literária, decorrente de uma linguagem 

que se volta para si mesma, que se torna a referência privilegiada para a expressão especular do 

ser e da interioridade criadora (PAIVA, 2005). Da coleção de artigos Henri Bergson: crítica do 

negativo e pensamento em duração (2009), destacamos apenas “Khorologia da memória, ou 

como localizar o não-localizável? Uma leitura de Matéria e Memória”, de Hisashi Fujita, onde 

ele explica a partir da “sobrevivência das imagens” de Bergson a existência de uma “hantologia 

espectral”. 

Na quarta seção secundária, intitulada “3.4 A dimensão coletiva do fantasma: a 

literatura, a morte e o corpo fantasmal” apresentamos o campo conceitual de Essa estranha 

instituição chamada literatura: uma entrevista com Jacques Derrida (2014), que, mediado por 

Derrida e a literatura: “notas” de literatura e filosofia nos textos da desconstrução (2015), de 

Evando Nascimento (2015), leva ao entendimento da experiência literária como “o trânsito 

entre as instâncias da invenção, recepção e reinvenção da experiência originária do escritor, 

convertida em letra” (NASCIMENTO, 2015, p. 23). Na filosofia de Derrida, uma teoria do 

fantasma pode ser compreendida, por sua vez, em “A aparição do inaparente: ‘escamoteação’ 

fenomenológica”, último capítulo de Espectros de Marx: o estado da dívida, o trabalho do luto 
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e a nova Internacional (1994). Investigamos a abordagem do fantasma sob a perspectiva do por 

vir, neste caso o fantasma atualiza o passado e antecipa os fatos. O fantasma para Derrida 

implica tanto numa memória do passado quanto da experiência do passado por vir1, ou seja, o 

questionamento que ele carrega lança-se para o futuro, para a mudança com um forte apelo por 

justiça social (DERRIDA, 1994). Nesse sentido, para nós o fantasma comprime o passado e o 

futuro, no entanto, tratamos principalmente da visão do futuro — mesmo através do 

reconhecimento, ou seja, da atualização do passado —, porque o fantasma que queremos 

demonstrar nos ensaios impulsiona seu objeto reflexivo (Italo Calvino) para a ação através do 

desejo da escrita. É justamente neste impulsionamento para a ação que reside a relação entre o 

passado e o futuro literários em Assunto encerrado e Seis propostas para o próximo milênio, 

— aspecto que pode ser observado já a partir dos títulos das coletâneas. 

Para o estudo do fantasma e sua relação com a teoria da literatura é importante agregar 

ainda a Teoria do Fantasma (2011), de Fernando Guerreiro. Segundo essa teoria, o fantasma 

não pode ser refletido num espelho porque sua imagem é o vazio, diante do espelho ele se 

confronta com a sua não existência ou a impossibilidade de existir. Esse fantasma que constitui 

o desejo humano de infinitude pode ser a primeira acepção da imagem gerada pela literatura. 

No entanto, se o fantasma é irreal no sentido mais objetivo, não se pode negar que ele está 

coberto de uma vasta dimensão de realidade, ou de virtualidade, porque nos afeta, muda algo 

em nós (GUERREIRO, 2011). Nessa perspectiva, a ensaística de Calvino pode ser considerada 

fantasmagórica porque introduz assimilações e diferenças a partir de sua especularidade, que o 

modifica e reestrutura e o leva ao reencontro de uma outra parte original dele próprio. Esta 

“nova realidade” é análoga ao “por vir” que o fantasma carrega consigo em Derrida. 

 
1 Derrida usa alternadamente as expressões “por-vir” (à-venir), “por vir” (à venir) e “porvir” (avenir). A distinção 
entre esses termos é complexa até para os falantes nativos da língua francesa, isso porque Derrida é um filósofo 
que cria conceitos a partir da combinação, com um forte sentido de rasura, entre forma gráfica e forma sonora das 
palavras, desconstruindo e reconstruindo seus sentidos, muitas vezes gerando divergências entre seus intérpretes. 
Na expressão “por-vir” há a entrada de uma nota de rodapé em que se explica a distinção entre os termos, a partir 
do caráter indeterminado do acontecimento (événement), reproduzimo-la: “Derrida enfatiza o sentido aberto, 
indeterminado da palavra avenir (que normalmente se traduz como ‘futuro’), dividindo-a em à-venir. Cria-se uma 
distinção, não meramente opositiva, entre esse por-vir ou porvir aberto ao advir do evento e um futuro pré-
programado. Em todo esse contexto, ocorre um jogo etimológico com o venire latino, sinalizando, no jogo do texto 
em francês, para o vir, o chegar (venir), o advento (avènement) e o evento ou acontecimento (événement). Arriver, 
‘chegar’, é também um dos verbos equivalentes ao nosso acontecer, tanto quanto o pronominal se passer. Todos 
esses termos (constituindo, em linguagem clássica, um ‘campo semântico’) remetem para o caráter indeterminado 
do acontecimento. (N. do R. T.)” (DERRIDA, 2014, p. 53). Utilizaremos em todo texto a expressão “por vir” no 
mesmo sentido de “texto por vir” e “democracia por vir”: “Toda textualidade derridiana, que se faz como um 
projeto, um jato lançado no papel e na tela, seria então para arriscar algo que partisse da literatura e da filosofia 
sem optar por nem uma nem outra, como reinvenção da vida. Trata-se de um texto por vir numa democracia por 
vir, aquela que se deseja e que se tenta pôr em prática desde já. ‘Dizer tudo’ (tout dire) é o índice dessa estranha 
instituição chamada literatura [...]” (NASCIMENTO, 2014, p. 21). 
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A quarta seção primária, intitulada “4 Os espelhos e os fantasmas de Italo Calvino”, 

apresenta a abordagem do corpus disposto na seção “2.4 A ensaística de Italo Calvino” e 

instrumentaliza os conceitos lançados nas seções 2 e 3. Nós introduzimos essa quarta seção 

primária apresentando as concepções de Sergio Troiano (2015) sobre a atividade editorial de 

Calvino. Em “4.1 Imagens estáticas: os espelhos de Italo Calvino” realizamos a abordagem dos 

ensaios paratextuais da experiência de criação literária, destacando os temas que se repetem e 

apoquentam Calvino; em “4.2 As imagens extáticas: os fantasmas de Italo Calvino”, buscamos 

o fantasma do romanesco e sua esconjuração através dos ensaios, a forma como Calvino gravita 

em torno do fantástico, e finalmente como as imagens saem do espelho e se tornam extáticas, 

ou seja, da representação do fantasma de si mesmo como impulsionamento para o futuro e as 

expectativas para uma criação literária por vir nas três coletâneas de ensaios Assunto encerrado, 

Seis propostas para o próximo milênio e Mundo escrito e mundo não escrito. 

A quinta e última seção primária, intitulada “5 Italo Calvino no tempo que nos é dado” 

corresponde às considerações finais, em que retomamos o problema de pesquisa e os objetivos 

gerais, e demonstramos os resultados obtidos. Duas reflexões nos guiam nas considerações 

finais: a primeira reflexão é a questão sobre o “imaginário contemporâneo” nesta que Calvino 

nomeia “civilização da imagem” em que vivemos, que se constitui sobretudo pela “imagem 

visual”, ou seja, imagens prontas que se depositam nas mídias sociais: Calvino defende que a 

“imagem visiva”, possível através de capacidade de imaginar que só a literatura pode nos dar, 

está cada vez mais ameaçada pelos depósitos virtuais das imagens prontas; a segunda reflexão 

se dá nestes termos: se é possível afirmar que a “impossibilidade de escrever romances” na 

contemporaneidade, diante da crise literária perpetrada pelas exigências editorias e pela 

indústria cultural, resplandecentes até os dias de hoje, tenha feito o autor partir para a ensaística 

como a melhor forma de fazer sobreviver sua literatura. A moderação do romanesco, a aposta 

na ensaística visiva, e a expectativa da literatura nas suas seis propostas estilísticas guardam 

imagens afetivas e simultâneas na complexidade de uma subjetividade que se ensaia; portanto, 

a resposta será dada com a investigação da duração de suas ideias críticas e criativas. A partir 

das respostas que obtivermos, procuraremos inserir a contribuição da nossa dissertação para 

pesquisas futuras, no contexto dos discursos sobre criação e recepção literárias. 
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2 A POÉTICA DO ENSAIO COMO JOGO DE IMAGENS DA SUBJETIVIDADE 
 

A teoria do ensaio guarda profundas relações com a especularidade, e é esse o ponto em 

que baseamos esta seção. A especularidade encontra-se no interior de cada ensaio analisado 

porque se trata sempre do “ensaio sobre o ensaio”, e sobre o ensaísta. Para dar início às 

abordagens, trazemos a pergunta-chave, realizada, dentre outros, pelo ensaísta e crítico literário 

João Barrento em O género intranquilo: anatomia do ensaio e do fragmento (2010): “Poderá o 

ensaio ser, ele próprio, uma demonstração viva de uma teoria ou fenomenologia do ensaio?” 

(BARRENTO, 2010, p. 15). Veremos que esta é uma das questões que será constantemente 

retomada ao longo da seção que ora apresentamos. 

A partir dessa questão, constataremos que o ensaio e a teoria do ensaio em sua forma 

ensaística estão amplamente pautados pelo efeito especular que reflete o próprio ensaísta ao 

modo do texto. De outra forma, também constataremos que a fantasmagoria está presente no 

movimento editorial de produção ensaística, na forma de “reunião de ensaios”, onde cada ensaio 

representa a imagem especular de seu autor ou um fragmento de sua subjetividade; sendo tantos, 

ganham movimento, ou seja, aparecem e desaparecem e tornam-se, assim, virtuais e 

fantasmáticos. Também há fantasmagoria no interior de cada ensaio, efeito produzido através 

da reflexão sobre o tempo da criação ensaística, sobre os perfis do passado e também sobre as 

expectativas pessoais e o tempo por vir. 

O “movimento editorial” é tradicionalmente associado à figura do editor, responsável 

pelo tratamento do texto para a publicação. No entanto, todas as vezes que escrevemos 

“movimento editorial” estamos nos referindo à dupla experiência autor-editor: é quando o autor 

decide editar o que já escreveu e republicar. Portanto, o movimento editorial envolve também 

as expressões “história de publicação”, “atitude revisional”, “reunião de ensaios”, “reunião de 

romances”, todas aludindo à atitude típica de um editor, mas que é preconizada pelo próprio 

autor. 

Na primeira parte desta seção, denominada “Movimento editorial e imagens da 

subjetividade no gesto inaugural”, iniciaremos a abordagem do gênero ensaio a partir da obra 

Ensaios (2016), do escritor francês Michel de Montaigne (1533-1592). Após uma primeira 

análise da edição que temos em mãos, iremos somar nossa leitura de Montaigne a outra bem 

fundamentada, O eu nos Ensaios de Montaigne (2007), de Telma de Souza Birchal, lançando-

nos no estudo da imagem da subjetividade após a “crise do sujeito”. Há uma maior proporção 

de abordagem para os ensaios de Montaigne pelos motivos seguem: (1) trata-se da obra que 

inaugura o gênero; (2) Montaigne é amplamente retomado por todos aqueles que se debruçam 
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nos estudos do gênero; (3) encontramos nos Ensaios de Montaigne os aspectos que buscamos 

encontrar nos ensaios de Italo Calvino. 

Na sequência, o ensaio será teorizado por ele mesmo. Nossa proposta metodológica 

assemelha-se àquele gesto de descobrir um velho espelho numa casa há muito tempo 

desabitada: trata-se de ensaios de variados períodos do século XX sobre o gênero ensaio. 

Primeiro, elegemos “Três célebres ensaios sobre o ensaio: Lukács, Bense e Adorno”; depois 

elegemos mais quatro ensaios contemporâneos sobre o ensaio, reunidos sob o título “O ensaio 

sobre o ensaio na contemporaneidade”. De todos os ensaios eleitos, apenas “O ensaio como 

forma”, de Theodor W. Adorno (2003), não faz parte daqueles colhidos de diversos números 

da revista serrote e organizados por Paulo Roberto Pires nos Doze ensaios sobre o ensaio 

(2018). 

Na última parte desta seção, “A ensaística de Italo Calvino”, faremos uma introdução 

da ensaística de Italo Calvino apresentando os ensaios cujas análises iremos aprofundar na 

seção 4 e, além disso, trouxemos as vozes dos italianos Sergio Troiano (2015) e Mario Barenghi 

(2002) e da brasileira Adriana Klein (2013) sobre os paratextos e os ensaios do grande editor e 

romancista italiano. 

 

2.1 Movimento editorial e imagens da subjetividade no gesto inaugural 
 

A primeira vez em que escritos foram publicados como “ensaios” remonta a 1580, data 

do primeiro volume de Ensaios, do escritor francês Michel de Montaigne. A edição que temos 

em mãos é integral, de 2016, com tradução e notas de Sergio Milliet, revisão técnica e notas 

adicionais de Edson Querubini e a apresentação em forma de artigo intitulada “A experiência 

da condição humana: uma introdução aos Ensaios de Montaigne”, de Andre Scoralick. 

Esta equipe editorial apresenta importantes contribuições, sobretudo a apresentação de 

Scoralick, para o entendimento do surgimento da publicação de Ensaios e os aspectos mais 

marcantes que reverberaram nos estudos a partir do século XX2. Além do tradutor e dos editores 

supramencionados, somaremos à nossa leitura parte da tese O eu nos Ensaios de Montaigne 

(2007), de Telma de Souza Birchal, especialmente o terceiro capítulo, onde trata da 

identificação do texto com o seu autor e como esta identificação delineia uma peculiar imagem 

da subjetividade. 

 
2 Somente na seção 2.3 “O ensaio sobre o ensaio na contemporaneidade” trazemos a etimologia da palavra essai e 
essay. Em vernáculo, a palavra “ensaio” terá as mesmas variações de sentido da língua francesa e inglesa. 
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Iniciaremos nossa abordagem com o paratexto prefacial “Ao leitor”, onde podemos 

destacar os temas da nossa investigação, sinalizados pelo próprio Montaigne: 

 

[....] quando eu não for mais deste mundo (o que em breve acontecerá), possam nele 
encontrar alguns traços de meu caráter e de minhas ideias e assim conservem mais 
inteiro e vivo o conhecimento que de mim tiveram [...]. Prefiro, porém, que me vejam 
na minha simplicidade natural, sem artifício de nenhuma espécie, porquanto é a mim 
mesmo que pinto (MONTAIGNE, 2016, p. 39). 

 

A reflexão sobre o tempo aponta para a duração da matéria discursiva, pois Montaigne 

está preocupado com sua imagem no futuro além da própria morte quando escreve no excerto 

acima “quando eu não for mais deste mundo” e “conservem mais inteiro e vivo o conhecimento 

que de mim tiveram”. Com essa reflexão lançamos duas questões: se a obra pode ser 

considerada como artefato especular e, sendo assim, qual é exatamente a imagem refletida de 

Montaigne; e se a autorreflexividade pode ser considerada fantasmagórica3. Queremos ressaltar 

que o principal aspecto de nossa abordagem é, portanto, a reflexão sobre o tempo, que inclui 

três momentos do discurso de Montaigne: a atitude revisional, o por vir e o discurso sobre a 

criação ensaística. 

Não pretendemos demonstrar com muitos exemplos a relação entre paratexto e texto 

nos Ensaios, mas o pequeno fragmento que destacamos do prefácio nos dá a ver as reflexões 

da especularidade e da fantasmagoria: espelho porque assume que o discurso é a imagem de si 

inteira e viva, “porquanto é a mim mesmo que pinto”, e fantasma porque intenta que esta 

imagem discursiva de si dure além da própria morte, como foi dito, projetando-se para o futuro 

através do texto. A ideia de tempo no bojo da especularidade e da fantasmagoria é a duração, 

extraída da filosofia de Henri Bergson (1859-1941). Entendemos que a duração é a noção de 

tempo como “tempo interior”, que melhor implica para a imagem especular da subjetividade e, 

consequentemente, para o efeito que queremos dar a esta imagem, ou seja, do seu movimento 

fantasmagórico4. 

A “duração” perpassa por todos os temas centrais e tangenciais dos Ensaios e corrobora, 

em parte, com a interpretação de Birchal. Observaremos que a leitura que Birchal faz dos 

Ensaios traz a constituição da imagem da subjetividade através da mediação da escrita. No 

entanto, Birchal furta-se em dar destaque aos momentos em que o discurso sobre a criação 

 
3 Perguntas que também nos direcionam ao nome de Italo Calvino, que desde seus primeiros escritos, manteve o 
perfil que encontramos em Montaigne: o de reler seus textos, reeditá-los e republicá-los. Outra característica 
comum é que a atitude revisional é sempre acompanhada de uma reflexão sobre o passado e sobre o futuro e este 
tipo de atitude deve gerar as imagens especulares e fantasmáticas. 
4 Iremos aprofundar o conceito de duração na seção 3.3 “Duração, imagem, khorologia da memória e hantologia 
fantasmática”. 
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ensaística aparece e em explicar como este discurso cria uma multiplicidade de imagens de si 

ao refletir sobre o tempo da escrita — propor este destaque será, portanto, nosso objetivo. Para 

entender melhor a implicância do tempo na abordagem da obra, devemos começar com o seu 

movimento editorial, ou seja, com a história de sua publicação. 

Querubini, na “Nota sobre a presente edição” (2016, p. 9-12), conta-nos que Ensaios 

teve várias edições antes da morte do autor: a primeira com os livros I e II, a segunda de 1582, 

a terceira de 1587, e somente na quarta edição de 1588 incluiu o livro III e mais adições aos 

livros I e II5. Foram oito anos de trabalho editorial realizado pelo próprio Montaigne. Todas as 

edições subsequentes à primeira apresentam acréscimos e modificações. No entanto, a primeira 

edição de 1580 apresenta um prefácio tardio em relação ao início da redação dos ensaios, mas 

original em relação à primeira edição6. 

Diante de tantas revisões e acréscimos por parte do próprio autor, Birchal (2007) explica 

ao leitor como se dão as referências aos ensaios em sua tese: “Indicaremos, conforme a edição 

Villey, as três ‘camadas’ do texto de Montaigne com as letras A, B e C: A- Edição de 1580 B- 

Edição de 1588 C- Adições posteriores a 1588, feitas ao ‘Exemplar de Bordeaux’” (2007, p. 

13). Assim, percebemos que desde a origem os ensaios têm o aspecto revisional e são 

compostos por “camadas”. Trata-se de uma atividade de edição que nasce junto ao gênero 

ensaio, ou seja, um trabalho de releitura e reedição constante do que se escreve, pois isto é o 

que definimos como “movimento editorial”. 

Nesse movimento editorial, o tema de destaque nos Ensaios é para nós a “pintura de si”, 

e como esta se constitui a imagem da subjetividade. De 1572 a 1588, ou seja, nesses dezesseis 

anos, a pintura ou a revelação de si acontece aos poucos e percebe-se que “o projeto da pintura 

de si não foi concebido por Montaigne logo de início da escrita da obra. Ele foi se revelando à 

medida que o autor avançava na escrita e, simultaneamente, sofria a influência sucessiva das 

diferentes fontes de que se alimentava” (SCORALICK, 2016, p. 26). Aqui já se delineia outra 

definição de ensaio: a intrínseca atividade editorial e paratextual dos escritos sempre traz uma 

reflexão sobre o tempo, que produz imagens de si em relação ao movimento e à mudança — 

não exatamente como, mas, sem dúvida, desde Montaigne. 

 
5 Há ainda uma quinta edição de 1595, “[...] publicada três anos após a morte de Montaigne, [...] com correções 
realizadas por Marie de Gournay, ‘filha por aliança’ do autor. Essas correções foram em parte baseadas em um 
exemplar da edição de 1588 anotado por Montaigne, o chamado “Exemplar de Bordeaux” (QUERUBINI, 2016, 
p. 11). 
6 Segundo S. Milliet, “esta advertência liminar data de 1580, época em que se publicou a primeira edição dos 
Ensaios, sendo, pois bem posterior ao início de sua redação (c. 1572)” (MONTAIGNE, 2016, p. 39, nota 1). 
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Antes de darmos continuidade às vozes intérpretes dos Ensaios, iremos conduzir a nossa 

própria interpretação. Elegemos três ensaios: “Da educação das crianças”, “Da afeição dos pais 

pelos filhos” e “Dos livros”. Nossa breve abordagem desses ensaios tem a função de demonstrar 

o discurso sobre a experiência de criação ensaística como discurso especular para depois 

observar as convergências e divergências entre os comentadores e a nossa leitura. 

Em “Da educação das crianças” (2016, p. 182-210), Montaigne apresenta vários 

aspectos mencionados no prefácio “Ao leitor”, nos quais identificamos: a autorreflexão, o 

conhecimento como registro de imagens cotidianas, o espelho, o uso da narrativa e da 

autobiografia como exemplos de sustentação argumentativa, uma crítica literária que 

desemboca em uma reflexão sobre a criação literária e sobre a linguagem, e finalmente 

apresenta uma história pessoal das leituras. Encontramos no excerto a seguir o “pintar a si 

mesmo”, numa atitude autorreflexiva: “Exponho aqui meus sentimentos e opiniões, dou-os 

como os concebo e não como os concebem os outros; meu único objetivo é analisar a mim 

mesmo e o resultado dessa análise pode, amanhã, ser bem diferente do de hoje, se novas 

experiências me mudarem” (2016, p. 185). Em quase todos os 108 ensaios podemos encontrar 

reflexões semelhantes a esta e, portanto, a autorreflexividade torna-se o modus operandi de 

Montaigne. É por conta destas reflexões que praticamente toda a fortuna crítica dos Ensaios 

levantada por seus intérpretes menciona ou dá destaque à reflexividade ou autorreflexividade, 

considerando nuances ou matizes variadas. 

Embora apresente todos os aspectos mencionados, como a crítica literária e história de 

leituras, a proposta de educação de Montaigne passa por um conhecimento desapegado dos 

rigores científicos e livrescos, e mais atento à vida. Ele trata a educação mais como uma 

pedagogia dos afetos do que com metodologias de aprendizagem. O conhecimento será mais 

útil se for adquirido pelo registro e reflexão sobre as imagens cotidianas: “Que lhe incutam no 

espírito uma honesta curiosidade por todas as coisas; que registre tudo o que haja de singular à 

sua volta” (2016, p. 192). Esta ideia de educação pautada pela atenção à vida se trata de uma 

propaganda de seus próprios métodos — aquele que observou o mundo e colheu informações 

e agora trata de escrever sobre este mundo —, e isto nos dá mais um destaque em que Montaigne 

menciona o “espelho” ao se referir ao próprio livro como base de estudo. No excerto abaixo 

temos uma relação especular entre o “eu” e o “mundo” mediada pelo livro: 

 

Este mundo tão grande, que alguns ampliam ainda, como as espécies de um gênero, é 
o espelho em que nos devemos mirar para nos conhecermos de maneira exata. Em 
suma, quero que seja esse livro o do nosso aluno. A infinita diversidade de costumes, 
seitas, juízos, opiniões, leis ensina-nos a apreciar sadiamente os nossos, a reconhecer 
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suas imperfeições e fraquezas naturais, o que já não é pouco (MONTAIGNE, 2016, 
p. 193, grifos nossos). 

 

Montaigne sugere um método de educação em que prevaleça a atenção ao mundo, mas 

demonstra exímia habilidade com citações de autores clássicos e contemporâneos. Nos trechos 

em que menciona os filósofos, não traz citações, e na maioria das vezes em que estas aparecem, 

não traz a fonte. Isto nos demonstra que Montaigne se apropria da fala de outros autores, 

mostrando a função especular da referencialidade: “se cito os outros é para melhor dizer de 

mim” (2016, p. 184). Todo modo de referir a outros autores nos apresenta uma história de 

leituras de seu autor e neste ensaio ela pode ser vista nas notas do editor7. 

Em “Dos livros” (2016, p. 418-429), ensaio que trata da relação do autor com os livros, 

é onde também se atesta a especularidade. Podemos visualizar o espelho através do discurso 

sobre a própria criação ensaística, em que Montaigne sempre se refere a si como o principal 

motivo de sua escrita. Portanto, é um testemunho dos aspectos encontrados no prefácio: “não 

viso explicar ou elucidar as coisas que comento, mas tão somente mostrar-me como sou” (2016, 

p. 418). E segue explicando os processos de criação ensaística: “Só o acaso guia meus passos 

na escolha de meus assuntos. Na medida em que meus devaneios tomam corpo eu os agrupo: 

ora chegam aos magotes, ora de um em um” (2016, p. 419). Depois de iniciar falando 

primeiramente de si e de seu livro, Montaigne nos mostra que suas motivações sobre outros 

livros são também uma tentativa de encontrar a si mesmo em outras leituras: “Não busco nos 

livros senão o prazer de um honesto passatempo; e nesse estudo não me prendo senão ao que 

possa desenvolver em mim o conhecimento de mim mesmo e me auxilie a viver e morrer bem 

[...]” (2016, p. 419). 

Montaigne ressalta a necessidade de se conhecer diferentes “pontos de vista” acerca de 

um mesmo assunto ou de uma mesma história. Essa necessidade está pautada, escreve 

Montaigne, pela busca da “verdade” nos livros. O estilo de linguagem que Montaigne prefere 

para essa busca é a “simplicidade”: 

 

Entre os historiadores, aprecio os que são muito simples — ou os excelentes. Os que 
são simples, não podendo acrescentar algo de seu ao que contam, recolhem com 
cuidado e exatidão tudo o que chega a seu conhecimento, tudo registram de boa-fé, 
sem selecionar, sem nada fazer que possa influir no nosso julgamento, na descoberta 
da verdade (MONTAIGNE, 2016, p. 426). 

 

 
7 Identificamos todos os autores citados por Montaigne através das cuidadosas notas de Edson Querubini que 
indicam o nome e a obra de autores da antiguidade, clássicos: Sócrates, Plutarco, Sêneca, Virgílio e tantos outros.  
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A prática que ele tem com a leitura dos livros é de buscar a verdade sobre os assuntos, 

como se fossem provas, sendo assim há também uma relação jurídica8. A compreensão que se 

tem de texto aqui não é de plena equivalência com a “verdade”, mas de uma possível 

equivalência com a veracidade através da análise da multiplicidade de pontos de vistas. 

O “projeto central” de Ensaios, como já foi dito, é a tentativa de que vários textos 

correspondam a uma imagem, como numa pintura ou imagem fotográfica, de seu autor. Esta 

tentativa envolve uma atitude revisional do que se escreve, engendrando uma reflexão sobre o 

tempo que pode ser representada tanto no paratexto quanto no texto. A nossa hipótese é que a 

atitude de reunir fragmentos do autor cria espelhos e fantasmas de si: 

 

A fim de remediar um pouco as traições de minha memória, tão fraca que me 
aconteceu mais de uma vez voltar, como se não os conhecesse, a livros lidos anos 
antes com atenção e anotando, habituei-me de uns tempos para cá a escrever, no fim 
dos volumes que não pretendo tornar a consultar, a data do término da leitura, e, em 
grandes caracteres, a impressão sentida, ao menos para ter a qualquer momento uma 
ideia geral do que li (MONTAIGNE, 2016, p. 427). 

 

No excerto acima, destacamos uma reflexão sobre o tempo através da criação de uma 

“história de leituras”. Queremos ressaltar que as expressões “reflexão sobre o tempo”, “atitude 

revisional”, “reunir fragmentos” são análogas entre si e fazem parte do campo conceitual que 

queremos construir em torno de um só palavra: a duração. Este conceito aglutina também a 

concepção de subjetividade que encontraremos ao trazer a tese de Telma de Souza Birchal. 

Elegemos o ensaio “Da afeição dos pais pelos filhos” (2016, p. 399-414) por conta das 

características que gostaríamos de ressaltar neste ensaio: a mais importante é o discurso sobre 

a criação ensaística, além da exemplificação de outrem, da exemplificação autobiográfica, da 

opinião própria, do aspecto revisional, da menção ao paratexto prefacial — todas como exemplo 

de constituição especular. A exemplificação de terceiros, assim como a autobiográfica, é usada 

como argumento na constituição do tema do ensaio. 

Sobre o discurso da experiência de criação ensaística podemos afirmar: escrever sobre 

o que se faz, sendo que o que se faz é escrever, cria um efeito especular e percebemos desta 

forma uma multiplicidade das imagens de si. A escrita sobre a própria escrita duplica a relação 

entre discurso e imagem, multiplicando sua parte imagética. Trata-se, pois, asseverando uma 

redundância, de criar a imagem de si criando uma imagem de si: 

 
8 Sabemos que Montaigne exerceu função jurídica em um órgão máximo do governo, uma espécie de Supremo 
Tribunal. Segundo Scoralick (2016, p. 14): “Sua função era similar a de um atual relator de processos de tribunais 
de altas instâncias, que tem por tarefa analisar os documentos acumulados nas várias instâncias inferiores, resumi-
los e obter uma conclusão que será submetida ao julgamento de seus pares”. 
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Uma melancólica disposição de espírito, inimiga de meu temperamento natural, mas 
provocada pelas tristezas da solidão em que vivo sumido há alguns anos, engendrou 
em mim a ideia de escrever. Achando-me inteiramente desprovido de qualquer 
assunto específico, tomei a mim mesmo como objeto de análise e discussão [...] meu 
livro tornou-se o único do mundo no gênero (MONTAIGNE, 2016, p. 399). 

 

Também corroborando com a reflexão sobre o tempo presente no prefácio “Ao leitor”, 

Montaigne marca “Da afeição dos pais pelos filhos” com a especularidade e a fantasmagoria: 

“Espero que estas linhas, se por acaso lhe caírem sob os olhos, quando minha boca se houver 

cerrado e minha palavra calado, sejam o testemunho desta verdade, a qual [...] terá então 

alcançado” (2016, p. 399-400), projetando-se no futuro. 

Ainda sobre este ensaio, há um parágrafo que, segundo a nota de rodapé atribuída por 

Sergio Milliet, é da edição de 15959. Antes de alcançar este parágrafo, o leitor de Montaigne 

reconhece uma alusão ao amigo Étienne de La Boétie: “nada suaviza mais a tristeza que 

sentimos com a perda de um amigo quanto a certeza de não havermos omitido o que quer que 

fosse do que cumpria dizer-lhe e de ter estado com ele em comunicação perfeita de ideias e 

emoções” (2016, p. 408)10. O parágrafo a seguir é uma anotação do próprio Montaigne no 

Exemplar de Bordeaux, onde se dirige ao amigo falecido e pode ter sido acrescida pela 

lembrança que o parágrafo anterior condiciona: 

 

Ó meu amigo, essa permuta de ideias entre nós terá sido um bem para mim? Ou um 
mal? Foi um bem, sem dúvida; a saudade que conservo de ti honra-me e me consola. 
É dever piedoso e agradável de minha vida rememorar constantemente os fatos que 
passaram, mas cuja privação nenhum gozo compensa (MONTAIGNE, 2016, p. 409). 

 

Há uma justificativa para o direcionamento do discurso ao amigo — “a saudade que 

conservo de ti honra-me e me consola” — na continuação. Esta representa o “projeto central” 

de Ensaios e se concatena aos temas abstraídos do prefácio de 1580. Revela o processo de 

editoração de seus ensaios a fim de criar a pintura de si também através da sinceridade: “Abro-

me aos meus o quanto posso e lhes mostro de bom grado a disposição de espírito em que me 

acho; assim faço aliás com todos. Apresso-me em me apresentar como sou, porque não quero 

que se enganem” (2016, p. 409). 

 
9 Na nota 85 lemos: “Este parágrafo da edição de 1595 figura em uma nota na edição de La Pléiade. Achamos 
melhor intercalá-lo no seu lugar primeiro (N. do T.)” (MONTAIGNE, 2016, p. 409). A edição de La Pléiade é 
baseada nas anotações de Montaigne do “Exemplar de Bordeaux”. 
10 A alusão ao amigo é também uma referência ao ensaio precedente “Da amizade”. Este ensaio é uma homenagem 
ao amigo e poeta já falecido e autor da obra póstuma Discurso da servidão voluntária (1563), que Montaigne leu 
e se espelhou no livro — quis inclusive incluí-lo nos Ensaios como parte central. Segundo Scoralick (2016), “[...] 
a amizade entre ambos se tornou famosa na história da filosofia e da literatura” (MONTAIGNE, 2016, p. 14). 
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As principais características da “pintura de si”, na leitura do prefácio por Scoralick, mas 

que reverberam ao longo de toda obra, são: (1) a destinação, ressaltando o tornar público o 

privado; (2) sua sinceridade, como deslocamento da “verdade” para a “veracidade” desde a 

expressão “Eis aqui, leitor, um livro de boa-fé” e (3) a variação e a mudança da experiência 

singular. A respeito da destinação, Scoralick afirma: “Montaigne não publica para o grande 

público, não busca o reconhecimento, a glória. Se a buscasse, teria de tomar mais cuidado com 

a composição de sua imagem” (SCORALICK, 2016, p. 24). Entre escamotear os defeitos como 

nos retratos de pintura de sua época e “aparecer de chinelos”, Montaigne opta por aparecer de 

chinelos: 

 

[...] para que seus íntimos, encontrando-os nas páginas da obra, pudessem, depois de 
sua morte, reconstituir sua imagem, mantê-la viva, íntegra, salvando-a das tendências 
à parcialização e ao congelamento decorrentes do trabalho do tempo. Os Ensaios, 
desse modo, seriam uma espécie de álbum de fotografia onde os amigos e os parentes 
pudessem encontrar Michel (SCORALICK, 2016, p. 24, grifos nossos). 

 

A partir desse excerto lançaremos mão de um controverso debate a respeito dos Ensaios: 

o autorretrato. Scoralick continua na defesa da tese de que Ensaios é o autorretrato específico 

sendo a diferença, a variação, a mudança e as paixões11 os aspectos que englobam a 

autorreflexão de Montaigne: 

 

Ora, é exatamente a diferença que Montaigne encontra quando aplica o olhar a si 
mesmo. Ao percorrer seus juízos, opiniões e escolhas registrados nas páginas dos 
Ensaios, ele descobre apenas a variação. Em vez de uma subjetividade uniforme e 
constante — um “eu” substancial — encontra somente a mudança: “instantâneos” em 
que aparece de maneira sempre diversa, figuras cambiantes [...], a ausculta de si leva 
Montaigne a perceber a mudança como a regra do “eu”, e as paixões — não a razão 
— como o princípio que nos move, que nos leva a agir. Noutras palavras, Montaigne 
compreende a condição cambiante, passional, do homem (SCORALICK, 2016, p. 30, 
grifos do autor). 

 

Queremos aglutinar os aspectos sinalizados por Scoralick e destacados no excerto acima 

sob uma só expressão que já mencionamos, a duração, como dupla experiência da condição de 

escritor e de editor. Dupla porque ao mesmo tempo que Montaigne faz o exame de suas próprias 

opiniões e conduta através de uma atitude revisional dos ensaios — nisto incluímos o discurso 

da experiência de criação ensaística —, ele direciona seu olhar para os diferentes temas da 

moral e do conhecimento, dispostos pela heterogeneidade dos assuntos; ou seja, direciona seu 

 
11 Esta nomenclatura se relaciona estreitamente com aquela apresentada por Michel Beaujour em Miroirs d’encre: 
réthorique de l’autoportrait (1980) e Philippe Lejeune em O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet (2014), 
assunto que será abordado na seção 3.1 “As escritas de si: autorretrato, autobiografia e autoficção”. 
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olhar para o mundo, perscrutando variados pontos de vista e emitindo seu juízo — inclusive 

julgando a capacidade de julgar e sempre duvidando de suas próprias certezas. 

Birchal (2007) também irá trazer em sua tese o debate sobre o autorretrato e sobre a 

imagem da subjetividade. Na introdução, a intérprete explica ao leitor que sua investigação tem 

dois eixos: o primeiro é a filosofia contemporânea do sujeito, cuja preocupação “se coloca a 

partir dos problemas suscitados por nosso tempo e de forma indissociável de nossa assim dita 

‘pós-modernidade’” (2007, p. 15) e o segundo é o estatuto da subjetividade nos Ensaios. 

O primeiro eixo remete-nos à questão da identidade na pós-modernidade que situa a 

questão do “surgimento” a partir da filosofia de René Descartes (1596-1650) do sujeito 

moderno, caracterizando-o como racional, centralizado, individual e masculino, e 

posteriormente sociológico, e situa o surgimento do “sujeito pós-moderno” a partir dos 

processos de descentralização sociopolítica orquestrados pela “globalização” numa 

“modernidade tardia”12. 

Birchal também irá traçar o percurso das concepções da subjetividade a partir do sujeito 

cartesiano e dará ênfase à sua crítica: “De Hume a Nietzsche e aos filósofos pós-modernos, 

desconstrói-se o sujeito cartesiano” (2007, p. 19). As críticas ao sujeito convergem, todas elas, 

em três pontos fundamentais: (1) dão-se a partir da tradição cartesiana; (2) privilegiam o 

“campo da ética” em detrimento da abordagem epistemológica; (3) após a “crise do sujeito” 

todas pensam a possiblidade da subjetividade. A “crise do sujeito” desemboca na sua forma 

extremada “morte do sujeito”, que coloca como tendência, sobretudo após o advento da 

filosofia da diferença, a impossibilidade de pensar a subjetividade sem o fantasma do sujeito 

cartesiano e, consequentemente, sem sua dissolução do sujeito. É contra essa tendência que 

Birchal irá colocar seu pensamento: “o que se questiona é a morte do sujeito como um 

diagnóstico apressado e desatento ao efetivo exercício do sujeito” (2007, p. 21), e irá valer-se 

de uma profunda análise dos Ensaios de Montaigne como uma obra que figura esse “exercício”: 

 

[...] pensar, a partir do eu que ele pintou seguramente com outros fins, uma figura da 
subjetividade que, levando em conta a finitude, a opacidade e as determinações do ser 
humano, por um lado, e abrindo-se para a intersubjetividade, por outro, recusa a sua 
afirmação absoluta como uma entidade autônoma, ao modo do sujeito cartesiano, 
quanto a sua dissolução no mundo das determinações ao modo de seus críticos 
(BIRCHAL, 2007, p. 22). 

 

 
12 Em A identidade cultural na pós-modernidade (2011, p. 17-18), Stuart Hall explica o caráter da mudança da 
concepção de sujeito na “modernidade tardia”, cujas sociedades “são atravessadas por diferentes divisões e 
antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes ‘posições de sujeito’ — isto é, identidades — 
para os indivíduos [...] seus diferentes elementos e identidades podem, sob certas circunstâncias, ser conjuntamente 
articulados. Mas essa articulação é sempre parcial: a estrutura da identidade permanece aberta”. 
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Em conformidade com esse “eu que ele pintou” e com essa “figura da subjetividade”, 

podemos afirmar que o ensaio é um autorretrato e esta afirmação é o paradigma de sua forma 

literária, sendo a imagem da subjetividade o aspecto fundamental de sua poética. Mas afirmar 

que os Ensaios são como um autorretrato ou a imagem de seu autor tem implicâncias quanto à 

ideia de representação da subjetividade, já que Montaigne sempre modificou o que escreveu, 

ou seja, sua imagem esteve sempre em movimento. 

Especificamente no item “Forma literária e identidade”, Birchal (2007) pondera que é 

precipitada a ideia de grande parte dos comentadores de que os Ensaios são uma espécie de 

“instantâneos” de Montaigne representando-o em diversos ângulos: 

 

Concebidos sob a metáfora da pintura, os Ensaios são descritos como um retrato, e 
Montaigne afirma apresentar-se e descrever-se sob vários ângulos e em diversos 
momentos diferentes. Desse procedimento, fica a impressão de uma série de 
“instantâneos” que muitas vezes não coincidem um com o outro e não se resolvem em 
uma unidade. Aqui também muitos viram a fragmentação e a dissolução do sujeito 
em Montaigne (BIRCHAL, 2007, p. 26). 

 

Scoralick e Birchal têm, portanto, interpretações ligeiramente diferentes a respeito da 

figura do sujeito. No entanto, apesar da analogia com o “álbum de fotografia” e com os 

“instantâneos”, Scoralick tem o cuidado de ressaltar o aspecto da variação e da mudança, como 

foi visto: “Em vez de uma subjetividade uniforme e constante — um ‘eu’ substancial — 

encontra somente a mudança” e, veremos adiante, esta frase corrobora com a concepção de 

Birchal. Ainda segundo Scoralick, o que irá resolver o problema da “unidade de si” são as 

principais características do texto para a composição da imagem do “eu” nos Ensaios: a 

destinação e a sinceridade, já que a sinceridade é a “condição da correspondência entre o 

discurso e aquele que o pronuncia [e a] destinação privada da obra, condição do 

autodesvelamento do autor em seu estado habitual, ordinário, simples — ambas condições da 

pintura de si mesmo e do conhecimento de si” (SCORALICK, 2016, p. 25). 

A divergência entre Birchal e Scoralick é o fato de que a imagem da subjetividade para 

Birchal é constituída no texto e através do texto, coincidindo ou não com o próprio Montaigne; 

para Scoralick, a imagem da subjetividade liga-se ao seu autor. Para nós, a especificidade do 

autorretrato nos Ensaios de Montaigne e o que mais implica na construção de sua imagem não 

são as variações e o ângulo — com o risco de ao afinal se obter nada nítido ou, como diz Birchal, 

uma dissolução do sujeito —, e sim a reflexão sobre tempo, ou seja, o movimento editorial e a 

atitude revisional, que em sua conclusão Birchal irá chamar de “presença do sujeito” e que aqui 

chamamos “fantasmagoria”. Estamos, portanto, mais próximos da leitura de Birchal no que 
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afirma ser o sujeito, a subjetividade ou o “eu” não de Montaigne, não do autor, mas da matéria 

discursiva, ou seja, o “eu” dos Ensaios. 

Birchal defende que a imagem da subjetividade que melhor contempla a complexa 

designação do “eu” nos Ensaios, que se furta a uma substantivação e ou a uma substanciação, 

é a que está relacionada com a forma de sua escrita e inclui a reflexividade e o aspecto 

revisional, onde a imagem de si não se define como unidade invariável: 

 

Quanto à forma da escrita dos Ensaios, há dois aspectos que nos interessam 
especialmente: a) as diversas “camadas” da escrita, resultantes do fato de, no decorrer 
de 20 anos, o autor retomar sistematicamente o seu texto, inserindo um novo 
comentário, mais um exemplo, uma citação ou um outro ponto de vista a partir do 
qual determinado assunto pode ser tratado. O aspecto inacabado e aberto da escrita 
dos Ensaios se remete à imagem também inacabada do sujeito da escrita; b) o caráter 
reflexivo da escrita: nos Ensaios, o assunto tratado pode ser qualquer um, dos canibais 
do Brasil aos hábitos alimentares do autor, mas todo assunto é retomado, comentado, 
avaliado e a perspectiva pessoal aparece explicitamente (BIRCHAL, 2007, p. 27). 

 

A heterogeneidade dos assuntos abordados nos ensaios aparece aqui como um 

implicante. Para Scoralick não importa a matéria do ensaio, “[...] isto é, o que ele [Montaigne] 

diz sobre elas, mas sim o fato de que, julgando-as, emitindo juízos, o autor se revela a si mesmo 

— espelha-se no livro” (SCORALICK, 2016, p. 25, grifo do autor). Scoralick delineia a relação 

estreita entre discurso e imagem, tendo o livro como um artefato especular. O ensaio aparece 

pela primeira vez como um tipo de texto relacionado com a construção da imagem do seu autor 

e o texto torna-se um espelho, uma imagem construída pela multiplicidade das opiniões dadas 

sobre os assuntos, mas, sobretudo, pelas palavras do discurso sobre a experiência de criação 

ensaística. 

Observados estes aspectos, a reflexão sobre o tempo como atitude revisional do 

paratexto ao texto e a construção do autorretrato ou do “pintar a si mesmo” no discurso reflexivo 

e de criação ensaística, podemos dar continuidade à interpretação de Birchal, que, no entanto, 

é contra a ideia da especularidade, da mímese ou da representação. Veremos como se dá a 

quebra dos espelhos. 

Birchal afirma que há duas teses, ambas demonstráveis e contraditórias entre si, 

amplamente defendidas pelos comentadores de Montaigne. Por um lado, a tese de mímese do 

indivíduo, ou seja, da correspondência entre o conhecimento de si, subjetivo e interior, que 

implica em um sujeito substancial, um “ser” ou um “indivíduo”, e o homem geral; por outro 

lado, a tese da dissolução da subjetividade por conta da desestabilização da ideia geral de 
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“homem”, da unidade do indivíduo e da esfera da interioridade, constituindo-se uma filosofia 

do fluxo da vida, do devir13. 

Para cada uma destas teses, Birchal apresenta os seguintes contra-argumentos: em 

relação à primeira, ela diz que “persiste nos Ensaios uma crítica à linguagem enquanto tal, ou 

seja, o reconhecimento da distância entre as palavras e as coisas, e da incapacidade de a 

linguagem dizer o ser” (BIRCHAL, 2007, p. 127); e, não sendo suficiente esta concepção de 

linguagem para inviabilizar o efeito mimético, “a tematização de si coloca-se reflexivamente 

através da tematização do outro” (2007, p. 136), ou seja, a alteridade tem uma implicância 

fundamental para a derrocada da mímese do indivíduo. De forma conclusiva, a intérprete diz: 

 

Assim, o auto-retrato não deve ser compreendido como uma cópia do indivíduo de 
Montaigne, a partir da qual ele alcançaria os outros ou uma significação universal, 
mas os outros estão presentes na própria constituição de sua imagem, que é ao mesmo 
tempo uma constituição dele mesmo (BIRCHAL, 2007, p. 136). 

 

Em relação à segunda tese, Birchal (2007, p. 142) diz que, apesar do mérito em apontar 

tudo o que não autoriza dizer que o “eu” em Montaigne seja uma essência ou substância, a tese 

“revela-se prisioneira dos mesmos pressupostos essencialistas da interpretação que tenta 

combater [...]: ou o eu se oferece à representação como um objeto, uma ‘essência’ (seja ela 

interior) ou ele é considerado vazio e se perde no fluxo da vida”. Sua proposta é pensar uma 

imagem da subjetividade para além da representação fiel de si e para além da dissolução do 

sujeito. Ela apresenta, portanto, uma terceira via de interpretação. 

O primeiro importante aspecto que a constrói é o que ela chama de momento reflexivo: 

“[...] a reflexividade se materializa no ato de comentar [...], de inscrever uma segunda camada 

da escrita sobre uma primeira, que abre também para a possibilidade de uma terceira, e assim 

infinitamente” (2007, p. 144). Além do comentário feito em camadas através da atitude 

revisional, ela também destaca que é este momento reflexivo que proporciona o escritor a sair 

de si na consideração de diversas opiniões e voltar a si ao emitir sua própria opinião para só 

então constituir-se. Sendo assim, a palavra “reflexão” é utilizada em duas acepções: no sentido 

de considerar mais uma vez, revisar; e no ato ou efeito de duplicar ou incidir a imagem de si no 

outro e a imagem do outro em si. 

 
13 As obras partidárias da tese da representação, ou seja, daquela em que há um “ser” ou um indivíduo representado 
nos Ensaios são Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne (1908), do professor Pierre Villey e Mímesis: 
a representação da realidade na literatura ocidental (1946), do filólogo alemão Erich Auerbach. A tese da 
impossibilidade da representação, da dissolução ou ausência da subjetividade, aparece nas teses mais recentes, 
apropriadamente após a “crise do sujeito”, Le scepticisme de Montaigne (1997) e Le travail du scepticisme (2001), 
ambas do professor Frédéric Brahami. 
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Birchal demonstra como o momento reflexivo se dá por camadas citando algumas 

passagens de Ensaios, dentre elas: “o autor de Ensaios reconhece que a impossibilidade de um 

ponto de chegada ou de uma palavra final abre espaço para diversas perspectivas, incluindo sua 

própria: ‘[B] Há sempre lugar para um seguinte, [C] certamente e até para nós, [B] e caminho 

alhures’ (III, 13, 1068/428)” (2007, p. 145). A frase em B é de 1588, última edição dos Ensaios 

sob a responsabilidade de Montaigne e a frase em C é o acréscimo feito à margem da mancha 

gráfica no “Exemplar de Bordeaux”, publicado postumamente. Localizamos a citação na edição 

que temos em mãos, que se reproduz desta maneira: 

 

Só por fraqueza nos contentamos com o que outros e nós mesmos deparamos nessa 
caça ao saber; os mais aptos não se satisfazem e haverá sempre caminho a percorrer 
para quem vier depois, e até para nós se agirmos de outro modo. Nossas investigações 
só chegarão ao fim no outro mundo (MONTAIGNE, 2016, p. 983, grifos nossos). 

 

Não há menção ao acréscimo por parte de Milliet ou de Querubini em nossa edição. 

Contudo, entendemos que o acréscimo citado por Birchal em nossa tradução é “e até para nós”, 

destacado por nossos grifos14. A autora nos dá outros exemplos de acréscimos realizados neste 

ensaio e, além daquele que mencionamos no ensaio que analisamos (“Da afeição dos pais pelos 

filhos”), os exemplos são muitos em todos os ensaios. 

Birchal (2007, p. 149-150) identifica o “estatuto da pintura de si” mediante as leituras 

de três ensaios: do Livro I escolhe “Da amizade”, onde indaga o papel da alteridade na 

construção da imagem da subjetividade; do Livro III escolhe “Do arrependimento”, onde se 

constitui uma filosofia ética, e “Da experiência”, onde indaga pelo significado da experiência 

de si. A seguir iremos verificar como Birchal aborda esses três ensaios, mas não deixaremos de 

dar os destaques que julgamos importantes para nossa pesquisa no interior de sua abordagem, 

principalmente no que se referem ao discurso da criação ensaística e da atitude revisional. 

Na abordagem do ensaio “Da amizade”, Birchal defende a ideia de que este ensaio é o 

exemplo do que Montaigne chama de “imagem verdadeira”, ou seja, trata-se do jogo entre 

alteridade e pintura de si, pois “a experiência da amizade traz algo de inédito no que tange ao 

dar-se a conhecer: a imagem real e plena que se revelou totalmente porque diante de um outro 

especial” (2007, p. 151). É neste ensaio que também encontramos o aspecto revisional que 

implica em duas conclusões: a primeira refere-se ao fato de que a ideia de amizade defendida 

por Montaigne não parte tão somente de sua experiência vivida com La Boétie, mas também 

 
14 Também nos chama atenção a expressão “Nossas investigações só chegarão ao fim no outro mundo”, que 
demonstra o aspecto fantasmagórico dos Ensaios, ou seja, sua projeção e impulsionamento para o por vir. 
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do recurso às fontes antigas — já mencionamos anteriormente o fato de a referencialidade 

constituir-se uma ferramenta consciente para a pintura de si —; a segunda refere-se à 

impossibilidade de representação da amizade através do limitado poder de expressão da 

linguagem: 

 

[...] e não apenas da linguagem dos poetas, mas também da linguagem comum: “[A] 
Se me pressionarem para dizer porque eu o amava, sinto que isto não poder ser 
expresso” — assim a edição de 1580 conclui esta passagem, que anos depois recebeu 
o famoso acréscimo ‘[C] senão respondendo: porque era ele, porque era eu [...]’ 
(BIRCHAL, 2007, p. 154, grifos da autora). 

 

Expressar essa amizade por meio de palavras é para Montaigne um desafio e podemos 

percebê-lo através dos acréscimos. A primeira versão do ensaio não continha estas expressões 

grifadas, pois é na revisão que Montaigne, não satisfeito e ao mesmo tempo contentado por 

saber que se trata de um desafio explicar tal amizade, acrescenta estas expressões. Nesse 

sentido, Birchal diz que “a amizade vivida por Montaigne só pode ser afirmada pelas marcas 

que deixou: a melancolia, os gestos, in memoriam, o livro, o projeto de pintar-se” (2007, p. 156) 

— nota-se que o que pode ser dito deste ensaio, pode ser dito de muitos outros devido ao forte 

impacto que a amizade com La Boétie representa15. A principal conclusão a respeito deste 

ensaio é “que o outro é constitutivo da identidade do eu. Nos Ensaios, o outro estará sempre 

presente no cerne de si” (2007, p. 162, grifo da autora). 

Nos primeiros parágrafos de “Do arrependimento”, do Livro III, portanto, da última 

edição em vida, temos um importante momento em que Montaigne fala de si e seu próprio livro. 

A principal questão levantada pelo autor nos dois primeiros parágrafos é a perspectiva da 

mudança e da sinceridade, ambas já demonstradas por nós nos ensaios do Livro I (“Da educação 

das crianças”) e do Livro II (“Da afeição dos pais pelos filhos” e “Dos livros”): 

 

Não posso fixar o objeto que quero representar: move-se e titubeia como sob o efeito 
de uma embriaguez natural. Pinto-o como aparece em dado instante, apreendo-o em 
suas transformações sucessivas [...] dia por dia, minuto por minuto [...]; um instante 
mais tarde não somente poderia encontrar-me diante de uma fisionomia mudada, 
como também minhas próprias ideias possivelmente já não seriam as mesmas [...]. 
Para levar a cabo tal trabalho, não preciso senão da sinceridade; e essa qualidade é 
pura e total nesta obra (MONTAIGNE, 2016, p. 760). 

 
15 Birchal vai ainda mais longe, explicando a impossibilidade da expressão da amizade: “Ao remeter a 
singularidade da amizade à singularidade do ‘ele’ e do ‘eu’, Montaigne conserva o mistério do vínculo e seu caráter 
incomparável. A experiência da amizade não se pode exprimir senão por algo que também permanece inacessível 
ao discurso, ou seja, singularidade absoluta: o ‘ele’, Etienne de La Boétie, de quem o autor dos Ensaios se depara 
sempre com a impossibilidade de pintar uma imagem digna do original [...]; ou o ‘eu’ que fecha a frase, objeto de 
uma pintura infinita, pois sobre ele o autor poderia escrever enquanto existisse papel e tinta no mundo, sem jamais 
atingir o acabamento” (2007, p. 159-160). 
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Aos dois parágrafos iniciais, cujos trechos foram supracitados, segue uma afirmação 

aparentemente contraditória: “Expliquemos aqui o que repito constantemente: só de raro em 

raro me arrependo” (2016, p. 761), em que Montaigne dá início ao tema do ensaio. A leitura de 

Birchal responde a esta suposta contradição: “[...] é possível, então, fazer reincidir sobre a 

introdução do capítulo a figura deste homem que ‘raramente se arrepende’, de modo a 

esclarecer, com a pintura de si em ato, o significado deste eu que não se firma, mas se ensaia” 

(BIRCHAL, 2007, p. 164, grifo da autora). Seu método é, portanto, confrontar duas imagens 

da subjetividade que aparecem neste ensaio: “[...] quanto ao eu que conduz a apresentação de 

si, o eu espectador e sujeito da escrita, que registra, observa e julga, ele se torna por sua vez 

objeto de uma escrita desdobrada” (2007, p. 184). Aqui identificamos que a intérprete descreve 

como o discurso sobre o processo criador duplica a relação entre discurso e imagem e, como já 

foi dito, multiplica sua parte imagética. Um “eu” de Montaigne é identificado como aquele que 

luta contra a velhice, pois ele afirma que esta enfraquece e piora a razão com a idade, e outro 

“eu” que assegura seu ponto de vista, que se mantém jovem. 

Birchal conclui a leitura de “Do arrependimento” demonstrando o processo da juventude 

e maturidade literária de Montaigne através do discurso sobre os processos de criação ensaística 

e na recusa peremptória em representar-se velho, com a razão defasada. Na mesma linha do 

debate da maturidade criadora segue a leitura de “Da experiência”, ressaltando a experiência 

que Montaigne tem de si e mostrando “que o conhecimento de si não é conhecimento de um 

objeto interior, mas a manifestação de uma sabedoria, da qual a pintura de si, ao preencher o 

lugar do sujeito, o lugar a partir do qual se fala, oferece-se como garantia” (2007, p. 198). 

Gostaríamos de finalizar nossa abordagem do gesto inaugural do gênero ensaio dando 

ênfase ao principal contraponto à leitura de Birchal, que se recusa a relacionar os Ensaios de 

Montaigne à especularidade: “Ora, a escrita de si, ou pintura de si, não é simplesmente a 

representação de algo já dado anteriormente, reflexividade ao modo do espelho [...]” (2007, p. 

201). 

No entanto, sob o ponto de vista da duração, as diversas passagens que citamos são, para 

nós, exemplares do ato de autorreflexão especular, sobretudo no que diz respeito ao método de 

Montaigne: escrever no início de grande parte dos ensaios sobre a própria obra, sobre os 

processos de criação ensaística e sobre si para depois introduzir o tema do ensaio. O que 

redimensionamos na analogia com o espelho é que este é tratado na leitura de Birchal como 

imagem fixa, como representação de um objeto previamente dado e invariável — o que de fato 

não se sustenta —, conforme ela diz: 
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No tocante à representação de si ou ao auto-retrato, a primeira idéia que se lhe associa 
é a de uma duplicação especular de si, ou mimese. Ora, toda representação concebida 
enquanto mimese tem de pressupor seu objeto — o qual, enquanto objeto ou coisa no 
mundo, não pode ser um sujeito [...]. Escrever é ordenar-se, enfeitar-se para sair, 
constituir-se. Se essa ação é uma forma de objetivar-se ou exteriorizar-se, na 
duplicação inerente à escrita de si temos não o espelho que duplica a imagem de algo 
já dado, mas, através da metáfora da pintura, uma espécie de composição do sujeito 
por si mesmo, na qual a dimensão ética está presente (BIRCHAL, 2007, p. 208). 

 

Por um lado, Birchal afirma que não se trata do “espelho que duplica a imagem de algo 

já dado”, mas também não é este o sentido que queremos dar à imagem especular. Para nós, as 

imagens dos espelhos têm movimento e transmutam-se em fantasmas através do movimento 

editorial, ou seja, do trabalho de reflexão sobre o tempo, pois nos Ensaios encontramos um “eu” 

que retoma constantemente o passado e se lança ao por vir. Por outro lado, Birchal diz que “A 

reflexão ultrapassa a representação” (2007, p. 208) e, portanto, o que se dá nos ensaios é uma 

presença do sujeito “que jamais se concretiza numa imagem final, numa substância e, no 

entanto, presença do sujeito” (2007, p. 208). Mas essa presença se dá através da leitura e do 

esforço imaginante (PAIVA, 2005), do jogo de nitidez ou do aparecimento e desaparecimento 

desse sujeito que se presentifica. 

Para nós, não se trata da “ultrapassagem” da representação (a imagem especular) pela 

reflexão (o que dá movimento a essa imagem e constitui o fantasma), mas da necessária 

composição ao mesmo tempo, ou no tempo da leitura, desses dois fenômenos: só é possível 

tornar a subjetividade presente se vislumbramos uma imagem mais ou menos nítida do sujeito 

através do texto, presente somente através do nosso esforço criador16. Em outras palavras, 

especularidade e fantasmagoria, representação e presença. Apesar de Birchal negar a 

reflexividade ao modo do espelho porque percebe a impossibilidade de fixar seu objeto, nota 

sua presença, pois a construção da imagem da subjetividade é dada em Montaigne de forma 

oblíqua e como consequência, não como intenção, colocando o próprio Montaigne coincidindo 

consigo mesmo: “[..] tal possibilidade é reconhecida a posteriori, a partir do resultado da sua 

escrita: sou eu. Reflexivamente, ele se reconhece em seu livro, como assunto, e também como 

autor [...]. O encontro de si mesmo é mais casual que intencional” (2007, p. 206). 

 
16 O par conceitual esforço criador e esforço imaginante, extraído da tese Subjetividade e Imagem (2005, p. 403), 
de Rita Paiva, trata tanto da relação entre escritor e obra, no processo de criação literária, quanto do leitor e obra, 
no processo de recepção. É o modo como as subjetividades nestes dois processos são compartilhadas: “as imagens 
que podem atestar as diferentes nuances da vida afetiva do Eu [do escritor] e que foram por ele criadas, não 
coincidem com as imagens que imaginamos. Diferença que não impede, todavia, que essas representações oriundas 
de distintos esforços imaginantes compartilhem de forma aproximada as significações e a afetividade a elas 
intrínsecas”. Voltaremos a estes conceitos na seção “3.3 Duração, imagem, khorologia da memória e hantologia 
fantasmática” sobre a natureza subjetiva da imagem literária e sua relação com a fantasmagoria. 
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Nesse sentido, a imagem de Montaigne nos Ensaios, diante de todos os aspectos 

expostos, é fantasmática. O arrependimento e a experiência são, por sua vez, temas do último 

livro que implicam veementemente numa volta ao passado, pois se trata de refletir sobre os 

próprios atos e emitir um juízo sobre estes. A volta ao passado, ou melhor, ao texto já escrito, 

é o modus operandi dos livros I, II e III, enquanto a perspectiva de futuro, além da própria 

morte, manifesta-se com maior ênfase no Exemplar de Bordeaux. 

Birchal, como foi visto, abordou um único volume que se transformou em sua dimensão, 

composto de diversos ensaios editados ao longo de vinte anos por seu autor; e além de 

demonstrar o confronto entre o “velho Montaigne”, aquele que desde o início da redação dos 

ensaios mantém o discurso sobre os processos de criação ensaística, e o “jovem Montaigne”, 

que luta contra as paixões da velhice e distancia-se de si ao modo do texto, coloca-o na posição 

do leitor que coincide com escritor: “porquanto é a mim mesmo que pinto”. Montaigne não 

parou de editar seus ensaios até o momento de sua morte — “Nossas investigações só chegarão 

ao fim no outro mundo” — deixando adições ao último exemplar de sua obra, que foram 

publicadas postumamente. 

A contribuição de Birchal para esta dissertação é indispensável, pois observamos que 

seu método é similar ao que empreenderemos para decompor as imagens da subjetividade nos 

textos de Italo Calvino. O escritor italiano, por sua vez, publica diversos ensaios ao longo de 

25 anos e decide reuni-los em um único volume intitulado Assunto encerrado, dedicando-lhes 

um prefácio e notas adicionais para cada ensaio. Podemos sugerir semelhanças nas atitudes 

entre os dois autores: Calvino não deixa de escrever ensaios mesmo após aqueles reunidos em 

um único volume e projeta outras compilações, sempre escrevendo e editando mais e mais até 

ser interrompido subitamente pela morte. Grande parte desses escritos deixados incompletos 

foram publicados postumamente e, dentre eles, destaca-se aquele em que o futuro da literatura 

e consequentemente seu futuro como escritor, é o tema central: são as Seis propostas para o 

próximo milênio. 

No nosso caso, trata-se de supor e confrontar diferentes imagens especulares de Calvino 

nos diferentes volumes espaçados no tempo: o “eu romancista”, o “eu ensaísta”, o “eu editor”, 

o “eu intelectual engajado”, o “eu intelectual não engajado”, o “eu crítico literário”, o “eu 

estrangeiro”, e estudar a duração delas, o modo como elas aparecem e desaparecem, ou seja, 

sua fantasmagoria. Para nós não será um risco ou um anacronismo entrar no debate da 

dissolução do sujeito, preconizado inclusive pelo próprio Calvino através do paradigma da 

“morte do autor” no final da década de 1970 com a publicação do romance Se um viajante numa 
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noite de inverno, pois estamos diante de um escritor da contemporaneidade em plena vivência 

com a escalada das desconstruções pós-estruturalistas. 

 

2.2 Três célebres ensaios sobre o ensaio: Lukács, Bense e Adorno 
 

No primeiro momento destacamos o movimento editorial, enquanto duração da matéria 

discursiva, e a autorreflexividade, incluindo o discurso sobre a experiência de criação 

ensaística, nos Ensaios, de Michel de Montaigne, como os principais fatores constituintes da 

especularidade e da fantasmagoria. Nós continuaremos o nosso estudo sobre o ensaio 

delineando uma teoria de caráter especular e fantasmático em mais dois momentos. Este 

primeiro irá abordar “Sobre a essência e a forma do ensaio: carta a Leo Popper” (1910) de 

György Lukács, o inédito em língua portuguesa até a coleção de Paulo Roberto Pires (2018) “O 

ensaio e sua prosa” (1947) do ensaísta alemão Max Bense e “O ensaio como forma” (1954) de 

Theodor W. Adorno. A ordem de abordagem destes três célebres ensaios será cronológica, desta 

forma poderemos perceber a evolução do pensamento sobre o ensaio no decorrer do séc. XX. 

Após as leituras desta primeira parte, seguiremos com as leituras mais contemporâneas, 

resguardada a ordem proposta pela antologia organizada por Pires: “É possível definir o 

ensaio?” (1982) de Jean Starobinski, “Essai, essay, ensaio” (2014) de John J. Sullivan, da parte 

“conceitos”; “O ensaio e seu tema” (2017) de César Aira, e finalmente, “A ensaificação de 

tudo” (2013) de Christy Wampole, da parte “variações”. 

Além da evidente especularidade inerente à teoria do ensaio, já que se tratam de ensaios 

sobre o ensaio, veremos que o grande “fantasma” dos três célebres ensaios, ou seja, a questão 

que reaparece e persegue seus ensaístas, não é tanto “o que é” o ensaio, mas que relação esta 

forma ou gênero literário tem com outras formas já estabelecidas; principalmente com a arte, 

no sentido de uma crítica, e com a ciência, no sentido de uma ousadia e irreverência 

metodológicas. Este fantasma apoquenta tanto o crítico de arte quanto o filósofo e os impele à 

liberdade da escrita e à autorreflexividade. 

“Sobre a essência e a forma do ensaio: carta a Leo Popper” é o ensaio introdutório da 

obra A alma e as formas, onde Lukács reúne críticas literárias escritas entre 1907 e 191017. 

Neste ensaio, a primeira pergunta direcionada ao amigo Leo Popper é se há uma unidade e que 

tipo de unidade se constitui sua reunião de escritos: “se é possível que deles resulte uma nova 

unidade, um livro [...] O que vem a ser essa unidade, supondo que ela exista?” (LUKÁCS, 2018, 

 
17 A leitura da dissertação de Jessica Salgado (2018) preencheu as lacunas de contexto e de conteúdo que não 

foram assimilados a partir de nossa edição. 
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p. 87). A pergunta é feita diante da proposta em conceber o ensaio como forma criativa de 

ideias, como obra de arte, e para tanto Lukács irá defender sua unidade. A preocupação de 

Lukács (2018, p. 93) em dar uma unidade a seus escritos surge da concepção de Leo Popper 

sobre a configuração da obra de arte, como algo que seja formado necessariamente pela 

unidade: “Uma vez você [Leo Popper] formulou a grande exigência que se impõe a tudo que é 

artisticamente configurado [...]: que na obra tudo seja formado do mesmo material, que todas 

as suas partes sejam visivelmente ordenadas de um único ponto”. 

Segundo Salgado (2018, p. 71), “o livro A alma e as formas não comporta uma unidade 

de conteúdo, no entanto ele apresenta uma espécie de unidade formal”. Esta unidade formal, ou 

o problema das formas, duplica-se no ensaio introdutório porque nos escritos reunidos “Lukács 

procura mostrar como os autores aos quais ele dedica seu trabalho crítico encontraram ao 

mesmo tempo em que transformaram as formas que utilizaram [...]” (SALGADO, 2018, p. 71-

72); ou seja, Lukács torna o problema de sua investigação crítica o problema de constituição do 

próprio livro e sinaliza esta duplicação no ensaio epistolar que o introduz. O movimento 

editorial de A alma e as formas figura um livro que reúne ensaios críticos literários e o interesse 

de Lukács com seu ensaio é pensar se esta reunião enseja uma forma própria, ou seja, se há um 

mesmo princípio em cada um dos textos: “Em outras palavras, seu interesse é o de pensar a 

especificidade e a autonomia do ensaio frente a outras formas poéticas” (2018, p. 74). Dado o 

contexto do ensaio epistolar de Lukács e o seu movimento editorial, partiremos para sua leitura. 

As distinções que Lukács utiliza para caracterizar o ensaio como obra de arte são entre 

poesia e crítica (analogamente entre arte e ciência, e ciência da arte) e entre crítica (forma de 

ideias) e ensaio (forma autônoma e criativa de ideias). Os elementos internos que suscitam estas 

tênues distinções das formas são a vida, a multiplicidade, o destino, a liberdade, a autonomia 

criativa impingindo a autorreflexividade e o caráter precursor. Veremos a seguir como se dá a 

articulação destes elementos na distinção das formas e, sobretudo, na construção do ensaio 

como obra de arte. 

A pergunta mestra no ensaio de Lukács (2018, p. 87) indaga até que ponto o ensaio 

desloca-se do campo da ciência, no sentido de uma crítica, em direção ao campo da poesia, 

“mas sem apagar as fronteiras que a separam”18. Concebendo o ensaio como forma poética, 

 
18 Segundo Salgado (2018, p. 74-75), os pressupostos de Lukács para o entendimento do que seja uma “crítica” 
encontra-se no romantismo alemão, ou seja, “a crítica não é uma ciência, mas sim uma arte [...], pode ser descrita 
como qualquer tipo de escrita [...] que, por ser poética, se contrapõe àquilo que é da ordem do prosaico”. Salgado 
(2018, p. 75) nos esclarece que a palavra “poesia” no texto de Lukács é tradução da alemã Dichtung: “Neste caso, 
não se deve associar poesia à composição em verso, isto é, ao poema (em alemão, Gedicht), mas sim a toda escrita 
condensada artisticamente em forma”. 
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Lukács afirma que os “verdadeiros ensaios” não têm utilidade informativa e não fazem 

meramente conexões. Para Lukács, o ensaio dura às intempéries do tempo e não se trata de 

“escritos de natureza crítica que perdem seu valor no momento que surge algo novo e melhor” 

(2018, p. 88) e, dessa forma, o ensaio já se distancia de determinado tipo de crítica e do caráter 

provisório das teorias científicas. 

Para colocar o ensaio em seu devido “entrelugar”, a primeira distinção que aparece na 

carta a Leo Popper é entre ciência e arte: “Na ciência, são os conteúdos que atuam em nós; na 

arte, as formas; a ciência nos oferece fatos e suas conexões; a arte, almas e destinos. Aqui os 

caminhos se dividem; aqui não há sucedâneos nem transições” (2018, p. 89). E ainda que haja 

uma “ciência da arte”, escreve Lukács, a principal diferença entre os ensaios como obra de arte 

e todas as outras formas de arte, e entre os ensaios e a crítica enquanto ciência da arte é 

justamente sua direção: “neles [nos ensaios] encontramos a mesmas questões vitais dos escritos 

denominados de crítica, só que essas questões são dirigidas diretamente à vida, dispensando a 

mediação da literatura e da arte” (2018, p. 89). 

Mas a ensaística para Lukács não acarreta uma distinção entre dois tipos: por um lado, 

aqueles que são somente sobre obras de arte, por outro lado, aqueles que questionam a vida sem 

mediação da obra de arte. Os verdadeiros ensaios para Lukács são apenas estes últimos: têm de 

crítica ou de “ciência da arte”, têm de poesia, mas têm, sobretudo, de questionar a vida; “tal é 

o caso dos escritos dos maiores expoentes do gênero ensaio: os diálogos de Platão e os escritos 

dos místicos, os ensaios de Montaigne e as novelas e os diários imaginários de Kierkegaard” 

(2018, p. 89). Assim, Lukács delineia a essência do ensaio: a vida, ou a vida das formas. 

O ensaio apresenta uma forma crítica, mas sua crítica é direcionada à vida e não 

exatamente a determinada obra de arte, ou a uma vida específica. Para explicar o 

direcionamento do ensaio à vida, Lukács traz em primeira mão o exemplo de uma cisão da 

forma que a aproxima do ensaio no interior da obra de arte. O exemplo é da última cena de 

Héracles, de Eurípedes, para explicar como as perguntas direcionadas a uma vida particular 

tornam-se perguntas direcionadas à vida em geral19: “o verdadeiro dramaturgo [...] olhará de 

forma tão rica e intensa para uma vida que a vida se tornará quase imperceptível” (2018, p. 91, 

grifos do autor). 

 
19 Lukács explica a cena: “o abatido Héracles e seu amigo se põem a conversar sobre a vida; [...] Vê apenas que 
Teseu e Héracles deixam juntos a cena. Algumas perguntas haviam soado antes: [...] O que é a vida e qual o melhor 
meio de suportar virilmente o sofrimento que ela nos causa? [...] o drama também lança suas perguntas à vida, e 
aquele que traz as respostas é, aí também, o destino [...]” (LUKÁCS, 2018, p. 91, grifo do autor). 
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Com o direcionamento do ensaio à vida, a segunda distinção aparece: “Portanto, existem 

dois tipos de realidade anímica: a vida é uma, e a vida é outra; ambas são igualmente reais, mas 

elas nunca poderiam ser reais ao mesmo tempo” (2018, p. 91, grifos nossos)20. Para cada tipo 

de realidade anímica também há um meio de expressão característico, cuja oposição é entre 

“imagem” — própria do lado de quem afirma “os universais, os conceitos” como “as únicas e 

verdadeiras realidades” — e “significado” — próprio do lado de quem reconhece os conceitos 

“como palavras, como sínteses nominais das únicas coisas verdadeiras, as coisas singulares” 

(2018, p. 91-92). Vejamos como Salgado (2018) explica estas distinções: 

 

Essa dualidade do sentido da vida — ora universal, ora particular —, nós nos 
depararíamos com ela e a enfrentaríamos diante de qualquer vivência. E ela se 
perpetuaria na dualidade entre imagem e significado nos meios de expressão. A 
poesia, por exemplo, ao criar imagens, lidaria apenas com as coisas singulares; para 
ela cada coisa é “séria, única e incomparável”. Já a crítica (e o ensaio) ao instituir 
significados, estaria interessada apenas nas conexões produzidas pelas coisas, nos 
conceitos e nos valores que daí possam advir. Ambos os meios de expressão seriam 
modos distintos de lidar com a vida (SALGADO, 2018, p. 76-77). 

 

Mas para Lukács estes dois lados se dissipam no ensaio: “na crítica realmente profunda 

não existe vida das coisas, nem imagens, apenas transparências, apenas algo que nenhuma 

imagem seria capaz de expressar plenamente” (LUKÁCS, 2018, p. 92). Lukács fala de 

transparências como forma de puras abstrações, já que “a palavra forma carrega consigo a 

ambivalência tanto de ser uma forma artística, ou seja, um meio de expressão próprio, como 

forma de ideia, ou seja, aquilo que guarda relações com a abstração” (SALGADO, 2018, p. 77, 

grifos da autora). Se o poeta é responsável por representar “as conexões mais profundas entre 

homem, destino e mundo” (LUKÁCS, 2018, p. 92), e a crítica profunda por fazer a revelação 

destas conexões através de abstrações, então, nas palavras de Lukács: “apenas com ajuda dessas 

abstrações é que posso designar esses polos possíveis da expressão literária. E o que mais 

resolutamente rompe com as imagens, transcendendo-as com mais violência, são os escritos 

dos críticos, dos platônicos, dos místicos” (2018, p. 93). Já podemos perceber que, além da 

influência do sentido de crítica dado pelo romantismo alemão, também há um forte viés 

platônico nessa concepção ensaio21. 

 
20 Os grifos que incluímos na citação são sugeridos por Salgado (2018, p. 76). Na nossa edição, a distinção entre 
os dois tipos de vida não aparece graficamente, fato que nos gerou dúvida, e só foi possível saná-la com a leitura 
cuidadosa de Salgado a partir da edição A alma e as formas (2015), da editora Autêntica. 
21 Salgado (2018, p. 78) nos explica que a concepção platônica de crítica e de ensaio “é abordada de modo mais 
claro e enfático no ensaio que se segue à carta de abertura do livro”, intitulado “Platonismo, poesia e as formas: 
Rudolf Kassner”. 
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Para Lukács, seja forma artística (poesia) ou forma de ideia (ensaio), “toda escrita 

representa o mundo no símbolo de uma relação com o destino; o problema do destino determina 

em toda parte o problema da forma” (2018, p. 95). A tensão entre poesia e ensaio, ou seja, a 

construção do ensaio como obra de arte, se dá pela ênfase diferenciada dada ao destino nas 

formas: 

 

[...] a poesia obtém do destino seu perfil, sua forma, e a forma sempre aparece nela 
como destino; nos escritos do ensaísta, a forma se faz destino, princípio criador do 
destino. E essa diferença significa o seguinte: o destino retira as coisas do mundo das 
coisas, acentua o que é relevante e elimina o não essencial; já as formas circunscrevem 
um material que, de outro modo, se dissolveria no todo (LUKÁCS, 2018, p. 95). 

 

O elemento destino é, portanto, assimilado completamente pelo ensaio. Lukács afirma 

que o destino é “carne de sua carne e sangue do seu sangue” ao ponto que “não existe destino 

nos escritos dos ensaístas. Pois o destino, despojado de sua unicidade e causalidade, é, assim, 

tão rarefeito e imaterial quanto qualquer outra materialidade incorpórea desses escritos” (2018, 

p. 95). O ensaísta é aquele que revela o destino nas formas: “A forma é sua grande vivência; 

como realidade imediata, é a forma o elemento pictórico, o que há de realmente vivo em seus 

escritos” (2018, p. 96). Sendo a forma uma consideração simbólica da vida, o ensaísta sempre 

traz uma concepção de mundo, um ponto de vista e surge daí uma possibilidade de modelar e 

recriar a vida. 

No excerto a seguir a respeito da destinação, Lukács utiliza o termo “crítico” análogo 

ao termo “ensaísta”: “O destino do crítico é traçado no momento crucial em que as coisas se 

tornam forma, em que todo sentimento e toda vivência até então aquém e além das formas 

recebem uma forma, se fundem e se cristalizam em forma” (2018, p. 96). O ensaísta necessita 

da forma como vivência e o ensaio é, portanto, o tipo de texto que encerra uma vida: “sua 

necessidade é, pois, apenas a da vida da forma, da realidade anímica que nela pulsa” (2018, p. 

96). 

Apesar de Lukács tratar de um vínculo essencial entre ensaio e “vida” através de sua 

destinação, o ensaio pode ser tratado pela maioria dos homens como facilitador da compreensão 

das formas. Entre a superficialidade atribuída ao ensaio como texto capaz de oferecer conexões 

— ou transparências — e esta profunda vinculação entre ensaio e vida surgem duas 

características estilísticas inerentes: o humor e a ironia. Nas palavras de Lukács: “[...] de fato, 

é justamente o elemento indissociável e orgânico nessa mistura de ser casual e ser necessário 

que constitui a origem daquele humor e daquela ironia que encontraremos nos escritos de todo 

ensaísta verdadeiramente grande” (2018, p. 97). Sobre este jogo entre o casual das conexões 
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suscitadas e a profunda ligação entre ensaio e vida, Lukács irá mencionar, entre outros 

exemplos, a obra Ensaios, de Michel de Montaigne, como exemplo maior: 

 

Talvez o grande sieur de Montaigne tenha sentido algo desse tipo quando deu aos seus 
escritos a designação maravilhosamente bela e apropriada de Les Essais. Pois a 
modéstia simples dessa palavra é uma cortesia arrogante. O ensaísta renuncia às suas 
próprias esperanças orgulhosas, aquelas que às vezes o levam a suspeitar de estar 
próximo do essencial — afinal, tudo o que ele pode oferecer são apenas 
esclarecimentos sobre poemas alheios ou, no melhor dos casos, sobre seus próprios 
conceitos. Porém, ironicamente, o ensaísta acomoda-se a essa pequenez, na eterna 
pequenez do trabalho mental mais profundo diante da vida, e com irônica modéstia 
sublinha esse fato (LUCKÁCS, 2018, p. 98). 

 

Com o comentário sobre os ensaios de Montaigne, Lukács irá insistir no aspecto da 

unidade e da representatividade diante da multiplicidade de imagens, livros e ideias no interior 

da forma ensaística. Ele se pergunta qual é a relação que o ensaio tem com o que ele representa, 

já que (1) sempre se diz que o crítico deve expressar a “verdade” sobre as coisas e (2) a matéria 

discursiva do ensaio é sempre algo já existente: “é próprio de sua essência não extrair coisas 

novas do vazio, mas simplesmente reordenar as coisas que, em algum momento, aconteceram” 

(2018, p. 99). A resposta estará novamente na distinção entre as formas poética e ensaística: “a 

poesia retira seus motivos da vida (e da arte); para o ensaio, a arte (e a vida) serve como modelo. 

Talvez assim a diferença fique bastantes clara: o paradoxo do ensaio é idêntico ao do retrato” 

(2018, p. 99). 

Podemos dar corpo maior à concepção de que o ensaísta é um pintor de retratos, e o 

paradoxo dessa metáfora, presente desde Montaigne, é justamente a relação entre o ensaio e seu 

modelo: “Mas, diante do retrato, sempre surge espontaneamente a pergunta sobre a 

semelhança” (2018, p. 99). Lukács argumenta que a dúvida sobre a semelhança entre o 

verdadeiro ensaio e o que ele representa é “insensata e superficial”, como deve sê-la entre uma 

verdadeira pintura e seu modelo humano. A analogia com a criação artística do pintor deve 

dissipar esta dúvida sobre a semelhança entre a crítica e a obra de arte ou entre o ensaio e a 

vida, pois ela só surge quando não se percebe que o mais importante é a “expressão” em 

detrimento da “verdade”: 

 

Você se depara com um retrato de Velázquez e diz: “Como é parecido”, e sente que 
realmente disse algo sobre o quadro. Parecido? Com quem? Com ninguém, 
naturalmente. Você não tem ideia de quem está sendo representado e talvez jamais 
possa saber [...]. Os retratos realmente significativos, além de todas as outras 
sensações artísticas, dão também a seguinte: a da vida de um homem que um dia viveu 
de verdade e que suscita o sentimento de que sua vida foi exatamente como mostram 
as cores e linhas. Dizemos que essa sugestão de vida é “semelhante” porque nela 
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vemos os pintores travarem duros embates diante dos homens por esse ideal de 
expressão [...] (LUKÁCS, 2018, p. 100). 

 

A imagem ou o retrato que o ensaio apresenta como paradoxo não é tão somente de uma 

figura humana, mas a da vida em si, porque Lukács afirma, seguindo sua analogia, que ainda 

que conhecêssemos o humano retratado, de modo que seu retrato pudesse ser considerado 

semelhante ou não, seria uma abstração dizer que se trata de sua essência. Neste sentido, Lukács 

nos lembra o debate sobre os “instantâneos” ocorrido na primeira seção, que por mais que sejam 

tantos, ainda seria uma abstração requerer de apenas um deles a semelhança plena com seu 

objeto. Não se trata de aferir uma semelhança, mas de reconhecer a luta pela expressão e pela 

autonomia criativa: 

 

O ensaio cria a partir de si mesmo todos os pressupostos para o efeito de persuasão e 
validade de suas visões. Daí que dois ensaios não possam se contradizer: cada um cria 
um mundo diferente, e ainda que, ao aspirar a uma universalidade superior, se projete 
para além desse mundo, permanece ligado a ele por meio de sons, cores, ênfase; nunca 
o abandona efetivamente (LUKÁCS, 2018, p. 100-101). 

 

A autonomia criativa inerente ao ensaio recoloca o tema da liberdade. Lukács afirma 

que justamente por conta da liberdade o ensaísta não deve perder do seu horizonte sua relação 

com a ciência ou a referencialidade, pois é livre para usufruir dela, mas seu ponto de vista deve 

transcendê-la: “Se por um lado, seu livre voo geralmente é tolhido pelos fatos imutáveis da seca 

matéria, por outro, o ensaio costuma perder todo seu valor científico, na medida em que, sendo 

uma visão de mundo, se antecipa aos fatos e os manipula livre e arbitrariamente” (2018, p. 103). 

A liberdade do ensaio, que se furta aos rigores científicos na sua maneira criativa, está 

intrinsecamente ligada à valoração do “si mesmo”, solapando seu objeto de análise em 

detrimento da representação do próprio ensaísta: 

 

Agora, o ensaísta precisa concentrar-se em si mesmo, achar-se e construir algo próprio 
a partir de si. O ensaísta fala de um quadro ou de um livro, mas o abandona em 
seguida. Por quê? A meu ver, porque as ideias desse quadro e desse livro se tornaram 
preponderantes nele, porque ele esquece completamente todo o detalhe concreto, 
utilizando-o apenas como ponto de partida, como trampolim (LUKÁCS, 2018, p. 
106). 

 

Essa destinação presente na forma ensaística e mediada através do julgamento próprio, 

criando “a partir de si mesmo os valores que balizam seus julgamentos”, caracteriza o ensaísta 

como o “tipo puro de precursor” e assim se delineia seu paradigma: “parece muito improvável 

que um precursor possa reivindicar algum valor e validade por si mesmo, portanto a despeito 
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do destino daquele que anuncia” (2018, p. 107). Mas o ensaísta cria um “futuro” a partir de si 

mesmo, daí sua “condição fragmentária diante de pequenas perfeições da exatidão científica e 

do frescor impressionista” (2018, p. 107). Todo futuro torna-se passado quando este se faz 

presente; daí que o ensaio, sendo um fim em si mesmo, representa o fim de um caminho. Apesar 

de ter afirmado anteriormente que a natureza do verdadeiro ensaio não é informativa e de durar 

às intempéries do tempo, neste último momento do texto, o ensaio está fadado à provisoriedade 

e ao circunstancial com a chegada do sistema de valores estéticos que ele mesmo muitas vezes 

anuncia: 

 

[...] seus resultados já não podem mais se justificar por si mesmos diante da 
possibilidade de um sistema. E aqui o ensaio parece ser, em sua verdade e plenitude, 
apenas um precursor; buscar um valor autônomo para ele seria vão. [...] Não se trata 
de uma diferença meramente temporal vir antes ou depois do sistema [...]; imanente e 
tacitamente trazem em si o sistema e sua imbricação com a vida viva. Sempre são 
anteriores ao sistema ainda que o sistema já estivesse realizado, nenhum dos ensaios 
seria uma aplicação, mas sempre uma nova criação, um tornar-se vivo na vivência real 
(LUKÁCS, 2018, p. 108-109). 

 

Testemunhamos o nascimento da relação entre ensaio e sistema literário — lembremo-

nos que a Alma e as formas trata especificamente da criação literária — e a forma como ensaio 

está livre das certezas dos sistemas de valores estéticos ao tensionar futuros que um dia 

existiram e foram esquecidos e até mesmo que um dia existirão e, assim, trazendo-os “vivos” 

através de sua forma. A destinação presente no interior do ensaio, impulsionando-o para a 

“vivência real”, tornando-o “vivo”, lhe dá sua condição de temporal e metodologicamente 

irreverente, já que não há aplicação de si para os sistemas literários vigentes. Segundo Salgado 

(2018, p. 82): “Por ser uma tomada de posição ante a totalidade da vida, o ensaio configura-se, 

para Lukács, antes do sistema e retira de si próprio seus pressupostos, criando uma unidade, um 

mundo coeso dentro de suas limitações”. Dessa forma, o ensaio ora se aproxima, ora se distancia 

da obra de arte porque guarda relações profundas com a vida: 

 

[...] o ensaio é uma forma de arte, uma configuração própria e cabal de uma vida 
própria e completa. Somente agora não soaria contraditório, ambíguo e equívoco 
referi-lo como obra de arte e, ao mesmo tempo, ressaltar enfaticamente suas diferenças 
em relação à obra de arte; o ensaio se posiciona diante da vida com o mesmo gesto de 
uma obra de arte, mas apenas o gesto, a soberania de sua tomada de posição, pode ser 
o mesmo; fora isso, não resta mais nenhum contato entre eles (LUKÁCS, 2018, p. 
109). 

 

Pudemos observar com a leitura de Lukács que, desde Montaigne, persiste a 

preocupação do ensaísta em dar uma unidade à reunião de escritos diante da multiplicidade de 
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assuntos abordados. Esta é para nós uma preocupação editorial e de recepção dos ensaios, ou 

seja, de como apresentá-los ao leitor. Em Lukács, parte da resposta dada a essa questão 

encontra-se em diferenciar o ensaio, na maneira como ele se constitui e como se destina, através 

das distinções com as formas estabelecidas da arte e da ciência. Como vimos, o movimento 

editorial também está presente na preocupação inicial de Lukács ao propor para o público uma 

heterogeneidade de textos que, no entanto, mantém uma unidade, cujo gesto é o mesmo com o 

qual se inicia uma obra de arte. 

Em Montaigne, a unidade dos seus escritos circunscreve-se no projeto de “pintar a si 

mesmo” e em sua própria vida. Já Lukács não propõe uma reunião de textos que trata de si 

mesmo, mas sim da arte, ou seja, são ensaios críticos literários que têm como ponto de partida 

as formas poéticas, mas se destinam a representar a “vida” e a “vida das formas” e sugerir, 

através das abstrações, as transparências entre o homem, o destino e o mundo. 

Insistimos em dar destaque ao fato de que o livro A alma e as formas começa com uma 

preocupação editorial que se resume em uma reflexão sobre o que está sendo proposto. 

Queremos dizer com esta insistência que a reunião de ensaios é proposta por um ensaio que fala 

de si mesmo; ou seja, Lukács põe a forma de sua escrita diante do espelho a fim de contemplar 

sua imagem, de delimitar suas possibilidades, suas características: liberdade, autonomia criativa 

e destinação. Mais uma vez constatamos a atitude autorreflexiva diante da própria criação, em 

que se duplica sua parte imagética. 

Ora, esta atitude autorreflexiva diante da própria criação é a questão inicial de Max 

Bense em “O ensaio e sua prosa” (1947). Bense começa com uma autorreferência ao pedir ao 

leitor que não se admire que um lógico, ou seja, que ele mesmo, diga alguma coisa sobre sua 

prosa e seu estilo. O tipo de texto em que o autor versa sobre seu próprio estilo, na sua opinião, 

deve configurar uma teoria ao mesmo tempo racional, porque reflete sobre a criação, e empírica, 

porque quem a faz é quem cria o tipo de texto que reflete; em outras palavras, uma teoria cuja 

reflexão sobre a criação revela ao mesmo tempo seu próprio objeto. Vejamos como ele a 

formula: 

 

Parece-me que é chegada a hora de examinar, tanto ao espelho do esprit géométrique 
como ao espelho do esprit de finesse, os elementos e os resultados do gosto literário 
e poético [...]. Não seria bom que os poetas e escritores se exprimissem de vez em 
quando sobre seu material, suas criações, sobre prosa, poesia, fragmentos, versos e 
frases? Creio que daí poderia surgir uma teoria respeitável não apenas como fruto da 
criação, mas também como fruto da reflexão sobre a criação. Além do mais, tal teoria 
teria a vantagem de ser de origem ao mesmo tempo racional e empírica (BENSE, 
2018, p. 111). 
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Bense menciona dois tipos de espelhos, figurados no célebre par idiomático de língua 

francesa — vamos traduzir como “espírito da razão” e “espírito da intuição” (entendendo que 

há uma oposição entre essas expressões) —, que estão no âmago do gênero ensaístico. A hora 

que chegou no tempo de Bense para mostrar-se ao espelho é aquela de ensaiar-se e este ensaio 

pode ser divido em cinco momentos. O primeiro momento trata da distinção entre poesia e 

prosa por uma diferença ontológica entre criação e convicção. O segundo momento caracteriza 

o ensaio como um tipo de texto experimental de argumento porfiado que está entre a criação e 

a convicção. O terceiro momento relaciona o ensaio com a crítica literária, o quarto trata o 

ensaio como um tipo de texto “combinatório” e o quinto momento retoma a ideia inicial do 

excerto anterior, de que o ensaio é um texto autorreflexivo, com viés existencial. 

A diferença na relação ontológica entre poesia como criação e prosa como convicção é 

dada ao caracterizar a poesia como categoria estética e a prosa como categoria ética. Segundo 

Max Bense (2018, p. 112), o poeta acrescenta ao ser, enquanto que o escritor de prosa tenta 

manipular a essência do ser através de suas convicções: “Estou convicto de que a criação é uma 

categoria estética ao passo que a convicção tem na ética o seu lugar natural, o que confere a 

cada qual uma autonomia ontológica”. 

Essa diferença essencial leva o autor a questionar por que continuamos a chamar a prosa 

de “criação”, já que esta trata de expressar convicções. Se há uma diferença literária entre poesia 

e prosa, por que não há uma cisão interna da criação na forma prosaica? A resposta é dada pelo 

ocultamento da convicção, de caráter ético, no interior da forma prosaica. Na prosa, a criação é 

dominada pela razão, mas esta deve se ocultar diante do ordenamento estético, “de outro modo, 

ganharia evidência demais o aspecto ético, que não deve ser exclusivo, em que pese a adesão 

do autor aos pensamentos proclamados” (2018, p. 114). 

O ensaio está no entrelugar situado entre a “criação” e a “convicção”, constituindo-se 

um caso intermediário onde estes dois aspectos são coincidentes. A principal característica 

estilística dessa coincidência é o que Bense chama de “argumento porfiado”: 

 

Em sua criação reside inegavelmente a poesia, mas a expressão, a forma como a 
criação se dá e se apresenta, é da ordem do argumento porfiado — não do argumento 
fundado no páthos ou na demonstração cabal e grandiosa, mas do argumento que se 
articula discretamente, por meio da repetição incansável. Tal prosa lança luz e vida 
sobre os objetos de que ela fala e que ela gostaria de dar a conhecer; ao mesmo tempo, 
ela fala sobre si mesma, ela se dá a conhecer como expressão autêntica do espírito 
(BENSE, 2018, p. 113). 

 

Resplandece o fato especular e existencial de que este tipo de prosa “fala sobre si 

mesma”. Este fato é o que define o ensaio como literatura experimental. Após fazer a distinção 
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entre poesia/criação e prosa/convicção e colocar o ensaio como um tipo de texto intermediário, 

Bense (2018, p. 115) põe em prática a especularidade ao explicar o seu próprio ensaio como 

um tipo de texto que tenta dar existência e contorno ao ensaio, já que este é o objeto de seu 

argumento porfiado: “O ensaio é a expressão do modo experimental de pensar e agir, mas é 

igualmente expressão daquela atividade do espírito que tenta conferir contorno preciso a um 

objeto, dar-lhe realidade e ser”. 

Ao definir o ensaio como literatura experimental, opera-se a passagem para o segundo 

momento do texto e nela assevera-se sua ligação com uma espécie de laboratório de teoria, de 

prosa ou de poesia que estão em via de se concretizar: “seus objetos e pensamentos vão se 

ordenar lentamente, de modo tal que podem um dia vir a ser tema de teoria [...] o ensaio prepara 

substratos, ideias, sentimentos e formas de expressão que algum dia virão a se tornar prosa ou 

poesia, convicção ou criação” (BENSE, 2018, p. 115). 

Nesse sentido, o procedimento experimental consumado, ao levar o ensaio “até o limite 

em que começa uma outra espécie de prosa — a teoria” (2018, p. 116), pode ser visto, assim 

como afirmou Lukács, como uma conclusão ou origem de uma ordem de pensamentos, tendo 

sempre consigo um caráter genealógico de ideias. O aspecto de origem de ideias ou conclusão 

de um processo gestacional se demonstra ao colocar todos os tipos de contornos e contrastes de 

seu objeto ao modo de uma comunicação que “pode lançar mão tanto de metáforas como de 

sinais abstratos, da dúvida como da prova, da destruição como da provocação” (2018, p. 116). 

Diferente da ciência experimental ou teórica, o ensaísta tem liberdade para utilizar figuras de 

linguagem e frases poéticas e belas, aproximando-o da obra de arte: “momentos de um corpo 

linguístico que nos comove como se fosse a própria natureza, ao mesmo tempo em que são 

momentos de um raciocínio aguçado” (2018, p. 117). 

A ligação do crítico ao ensaísta aparece justamente no momento em que o ensaio como 

literatura experimental utiliza a racionalidade avaliativa de pôr seu objeto à prova através de 

belas frases poéticas. A dupla linguagem no interior do ensaio nos conduz a perceber a essência 

crítica do espírito ensaísta: “Para dizê-lo de forma mais ampla: o ensaio é a forma da categoria 

crítica do nosso espírito. Pois quem critica deve também, e necessariamente, conduzir um 

experimento” (2018, p. 118-119). Estando o ensaio na posição intermediária entre o estado ético 

e o estado estético-criativo, a posição do crítico para a cultura também será de um lugar 

intermediário “o que, do ponto de vista sociológico, significa que ele se situa entre as classes e 

entre as épocas, que ele encontra seus confrades ali onde se preparam as revoluções (explícitas 

ou silenciosas), as resistências e subversões” (2018, p. 119). 
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Dentro do escopo da relação entre o ensaio e a crítica, aparecem outras duas categorias 

de ensaio: o científico e o polêmico. O ensaio se aproxima da ciência, tornando-se científico, 

pois “na medida em que toda ciência fixa para si uma objetividade e faz dela um tema da 

reflexão crítica, o ensaio científico conserva sua razão de ser” (2018, p. 120); ou seja, só é 

possível conceber o ensaio científico quando a ciência torna-se crítica. Na verdade, a distinção 

entre “ensaio científico” e “ensaio literário” não passa por estes termos: “preferimos distinguir 

entre o espiritual e o perspicaz” (2018, p. 120). Em linhas gerais, a ensaística espiritual 

(literária) aborda um tema estranho ao âmbito científico, pois sua reflexão é “muitas vezes 

digressiva, intuitiva e irracional, não deixa de ter clareza, mas essa não é a clareza da definição 

conceitual, e sim um olhar que atravessa o espaço poético” (2018, p. 120). Já o ensaio perspicaz 

(científico) contém uma lógica axiomática que se aplica a um objeto científico: “seu estilo é o 

da clareza racional, ao qual ele não renuncia jamais. Ele analisa, reconduz aos fundamentos, 

descasca a substância, sem jamais perdê-la de vista” (2018, p. 120). O ensaio polêmico, por sua 

vez, dispõe e administra tanto o aspecto espiritual quanto o perspicaz, e seu experimento se 

caracteriza ao modo do ataque e da destruição do seu objeto: “Esse tipo de ensaio lança mão de 

todos os meios para levar o objeto a uma posição em que sua fragilidade, sua vulnerabilidade, 

sua instabilidade aparecem sob uma luz suicida” (2018, p. 120-121). 

Na passagem para o quarto momento do texto, Bense irá caracterizar o ensaio como um 

tipo de texto que combina o conhecimento com a imaginação e que, por conta dessa 

combinação, cria uma configuração nova do objeto dado. Este será o sentido do experimento 

ensaístico. Vejamos como ele o formula: 

 

A configuração é também uma categoria da teoria do conhecimento, uma categoria a 
que não se chega por via dedutiva e axiomática, mas tão somente por meio dessa 
combinatória literária que substitui o conhecimento puro pela imaginação. A 
imaginação não cria novos objetos, ela confere certas configurações aos objetos — 
configurações necessárias do ponto de vista da experimentação, não da dedução. 
Todos os grandes ensaístas associaram o gênio da combinação a uma extraordinária 
potência imaginativa (BENSE, 2018, p. 121). 

 

É por conta dessa arte combinatória entre conhecimento e imaginação que a 

subjetividade do ensaísta resplandece no interior do ensaio, “de tal modo que a convicção 

teórica se transforma, aberta ou secretamente, em existência” (2018, p. 122). Nesse momento 

opera-se a quinta passagem, conclusiva, do ensaio sobre o ensaio, ou seja, através de seu viés 

autorreflexivo existencial. 

A figura do intelectual aparece como exemplo máximo daquele que, com sua imagem e 

métodos próprios, propõe um fim concreto e existencial, dando forma literária ao texto: “o 
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intelectual de hoje prefere o ensaio, uma vez que o esforço de tornar visível um aspecto da 

existência reveste-se de um caráter experimental” (2018, p. 123). Assim, Bense (2018, p. 123) 

afirma que é preciso incluir a si mesmo no experimento, indo além do estado de criação poética 

e de convicção prosaica, onde “o procedimento intelectual desdobra-se no páthos existencial 

do autor”. 

Ora, a ideia de incluir a si mesmo no ensaio inaugurada por Montaigne, se repete em 

Lukács, e agora a constatamos em Max Bense. A imagem do ensaísta está no interior do ensaio, 

aberta ou secretamente. Nesse sentido, o ensaio ganha contornos próprios sendo uma forma 

literária que se afasta da teoria e da crítica por conter uma realidade concreta e refletir a imagem 

do seu autor: “penetramos na esfera dos casos concretos, que se dão em carne e osso, num 

tempo e espaços determinados” (2018, p. 123). Podemos afirmar que escrever ensaio é ensaiar-

se e dar-se a conhecer além da matéria de seu objeto: uma abertura de si para o mundo mais 

radical do que permite a escrita ficcional e mais radical do que permite a crítica, quando estas 

não se configuram ensaisticamente. 

Chegamos ao momento no qual “O ensaio como forma”, de Adorno, entra em nossa 

reflexão, inclusive porque o filósofo da Escola de Frankfurt cita tanto Lukács como Bense. 

Escrito entre os anos de 1954 e 1958, esse ensaio é referendado como um dos mais importantes 

na história do pensamento sobre o ensaio. Sua questão deve ser pensada a partir do contexto da 

dialética negativa adorniana. Essa negatividade inerente ao ensaio é sustentada em oposição aos 

procedimentos metodológicos que fundam a identidade do sujeito moderno, através de 

Descartes, e à ciência tradicional. Portanto, há uma crítica ao pensamento sistemático e 

conceitual fundado por uma filosofia de identidade idealista e preconizado pela ciência 

tradicional. Essa crítica é sustentada pela defesa da “felicidade” e “liberdade” inerentes ao 

ensaio. 

Entendemos que o principal objetivo de Adorno é colocar a forma do ensaio em 

oposição negativa às formas estabelecidas do texto científico e aproximá-lo da retórica, da 

imagética reflexiva, sem no entanto deixar de oferecer um verdadeiro conhecimento do seu 

objeto. Para tanto, Adorno compara estas formas assimilando divergências e convergências com 

o método científico, mas as divergências estão em evidência: em “O ensaio como forma”, o 

ensaio diz não ao cientificismo positivista. 

O primeiro destaque é em relação ao método. A palavra-chave para divergir o método 

científico do método ensaístico é o conceito. Em ambos os métodos se manejam conceitos. Os 

conceitos podem aparecer no ensaio, mas “em relação ao procedimento científico e sua 

fundamentação filosófica enquanto método, o ensaio, de acordo com a sua ideia, tira todas as 
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consequências da crítica ao sistema” (ADORNO, 2003, p. 24). Segundo Adorno, a ciência 

necessita da concepção do conceito para consolidar sua autoridade; e o ensaio exige “a interação 

recíproca de seus conceitos no processo da experiência intelectual” (2003, p. 29), nesse sentido, 

“o pensamento não avança em um sentido único; em vez disso, os vários momentos se 

entrelaçam como num tapete” (2003, p. 30). 

A crítica ao sistema é inerente ao modo fragmentário e transitório do ensaio, que não 

almeja a uma conclusão fechada dedutiva ou indutiva, por isso seu caráter fragmentário e 

transitório constitui uma organização própria, que aos olhos dos procedimentos metodológicos 

tradicionais, “o ensaio procede, por assim dizer, metodologicamente sem método” (2003, p. 

30). Para melhor explicar melhor essa contradição em relação ao método de utilização dos 

conceitos pela ensaística, Adorno utiliza uma célebre analogia com o modo como uma pessoa 

aprende uma língua estrangeira. Vejamos como se dá: 

 

O modo como o ensaio se apropria dos conceitos seria, antes, comparável ao 
comportamento de alguém que, em terra estrangeira, é obrigado a falar a língua do 
país, em vez de ficar balbuciando a partir das regras que se aprendem na escola. Essa 
pessoa vai ler sem dicionário. Quando tiver visto trinta vezes a mesma palavra, em 
contextos diferentes, estará mais segura de seu sentido do que se tivesse consultado o 
verbete com a lista de significados [...]. É verdade que esse modo de aprendizado 
permanece exposto ao erro, e o mesmo ocorre com o ensaio enquanto forma; o preço 
de sua afinidade com a experiência intelectual mais aberta é aquela falta de segurança 
que a norma do pensamento estabelecido teme como a própria morte (ADORNO, 
2003, p. 30). 

 

Analogamente, aprender uma língua na rua, errando e acertando, é o procedimento do 

ensaísta, e aprender com o dicionário, apenas com significações taxativas, é o procedimento 

tradicional da ciência. A forma aberta da experiência intelectual é o aspecto fundamental no 

ensaio que se opõe à moderna ciência e sua teoria, desde o seu início. 

Adorno o demonstra ao caracterizar a forma do ensaio contra os quatro preceitos 

estabelecidos por Descartes em Discurso sobre o método (1637). Começando pelo segundo: a 

divisão do objeto em seus elementos constituintes “para melhor resolver suas dificuldades”. 

Nesse sentido, e segundo Viana (2015, p. 16), o ensaio revela “uma forma e um conteúdo 

específicos que dão novo sentido à relação sujeito-objeto, forma-conteúdo e razão-

experiência”. Diante da realidade ou do objeto e dos produtos de sua análise ou da divisão em 

elementos, “o ensaio se orienta pela ideia de uma ação recíproca, que a rigor não tolera a questão 

dos elementos nem a dos elementares” (ADORNO, 2003, p. 32), ou seja, o ensaio não violenta 

seu objeto e não acompanha os elementos constitutivos de uma analítica: “Pelo contrário, ele 
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se aproxima tanto do hic et nunc do objeto, que este é dissociado nos momentos que o fazem 

vivo” (2003, p. 32). 

A terceira regra fundamental para evolução da ciência moderna preconizada por 

Descartes é que o objeto deve ser tratado por um raciocínio que parte do mais simples para o 

mais complexo. O ensaio, na sua irreverência metodológica, parte do mais complexo: “obriga 

a pensar a coisa, desde o primeiro passo, com a complexidade que lhe é própria, tornando-se 

um corretivo daquele primitivismo obtuso, que sempre acompanha a ratio corrente” (2003, p. 

32-33). A quarta regra cartesiana trata do “princípio sistemático propriamente dito”, onde se 

fazem enumerações completas e revisões gerais a fim de não omitir qualquer detalhe analítico. 

O ensaísta não se importa com omissões nem com revisões gerais. 

Eis o procedimento utilizado pelo próprio Adorno neste ensaio que, apesar de mencionar 

oposição aos quatro preceitos do Discurso sobre o método, ignora o primeiro deles. Isso 

corrobora com o fato de que “o próprio texto adorniano também parece ter uma forma 

descontínua; acercar-se dele é respeitar o exercício de sua forma e aceitar o desafio das 

possiblidades de expressão e exposição” (VIANA, 2015, p. 18). O ensaísta, portanto, seleciona 

os aspectos de sua abordagem e não trata o objeto de forma a exauri-lo, sobretudo se este objeto 

for espiritual, como é o caso do ensaio, pois “comporta em si mesmo aspectos infinitamente 

diversos, cabendo a decisão sobre os critérios de escolha apenas à intenção do sujeito do 

conhecimento” (ADORNO, 2003, p. 33). 

Nesse sentido, o ensaio não chega a nenhuma “conclusão”, é fragmentário e 

descontínuo, assim como a subjetividade de seu autor, assim como a própria realidade. Mas 

isso não significa dizer que não há uma unidade no ensaio, pois sua determinação está na 

unidade de seu objeto, “junto com a unidade de teoria e experiência que o objeto acolhe” (2003, 

p. 36). Sugerido pelos aspectos do fragmentário e do descontínuo, o ensaio aparece como forma 

aberta. Se há um caráter aberto no ensaio, este não pode confundi-lo com uma forma vaga, pois 

é delimitado por seu conteúdo, ou seja, o ensaio é ao mesmo tempo aberto e fechado. A 

ambiguidade entre forma aberta e fechada é o que delineia a relação com a arte e a teoria: 

 

O ensaio é, ao mesmo tempo, mais aberto e mais fechado do que agradaria ao 
pensamento tradicional. Mais aberto na medida em que, por sua disposição, ele nega 
qualquer sistemática, satisfazendo a si mesmo quanto mais rigorosamente sustenta 
essa negação [...]. Mas o ensaio é também mais fechado, porque trabalha 
enfaticamente na forma de exposição. A consciência da não-identidade entre o modo 
de exposição e a coisa impõe à exposição um esforço em limites. Apenas nisso o 
ensaio é semelhante à arte; no resto ele necessariamente se aproxima da teoria, em 
razão dos conceitos que nele aparecem, trazendo de fora não só seus significados, mas 
também seus referenciais teóricos (ADORNO, 2003, p. 37). 
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A relação entre forma ensaística, forma teórico-crítica e forma artística se faz de maneira 

muito mais complexa do que acontece, por exemplo, em Lukács e, nesse sentido, há uma 

discordância expressa em Adorno22. Esta complexidade se dá pela relação entre forma e 

conteúdo no interior do pensamento de Adorno que nos levaria ao cabo da compreensão que o 

filósofo possui de educação e arte pós-Auschwitz, no escopo de uma crítica à ideologia e ao 

sofrimento humano. Não nos cabe aqui aprofundar essa compreensão, portanto, recorremos 

brevemente à tese de Cynthia Viana (2015) que, após uma longa exposição, elucida essas 

relações. 

Em Adorno, ciência, arte e ensaio mantêm um jogo de convergências e divergências no 

interior de suas formas. O ensaio e a arte, juntos, se afastam da visão positivista da ciência. Mas 

a “metodologia sem método”, ou seja, seus procedimentos de conhecimento, afasta o ensaio 

tanto da ciência quanto da arte: “Sempre referido a algo já criado, o ensaio jamais se apresenta 

como tal, nem aspira a uma amplitude cuja totalidade fosse comparável à da criação” 

(ADORNO, 2003, p. 36). Portanto, a forma do ensaio é autônoma em relação à arte: “Diferente 

da arte, cujos meios são os materiais desenvolvidos ao longo de sua história, o meio do ensaio 

é o conceito” (VIANA, 2015, p. 88). Distanciando-se da arte através do conceito, o ensaio vai 

aproximar-se da ciência, pois é por meio do conceito que o ensaio se acerca de seu objeto e este 

procedimento é, para Adorno, diminuído na sua função estética: “o ensaio se diferencia da arte 

tanto por seu meio específico, os conceitos, quanto por sua pretensão à verdade desprovida de 

aparência estética” (ADORNO, 2003, p. 18). Viana (2015) irá refletir sobre esta ideia de que 

não há estética no ensaio, vejamos como ela expõe as aproximações: 

 

A insuportável dúvida trazida pelo transitório e fragmentário se sustenta no ensaio em 
sua forma e em seu conteúdo, na medida em que não representa; não tem que parecer 
ser outra coisa para realizar a crítica à ideologia. O ensaio é crítica desprovida de 
aparência; ele é crítico per si. Arte e ensaio, nesse sentido, se aproximam, então, em 
sua finalidade: em ambos a experiência reivindica a digna promessa de felicidade e 
liberdade (VIANA, 2015, p. 88). 

 

Os meios do ensaio e da arte se diferem completamente, mas os fins são os mesmos. Os 

aspectos da transitoriedade e da descontinuidade distanciam e, ao mesmo tempo, aproximam o 

ensaio novamente da arte, porque ambos comungam de uma mesma promessa. Se o ensaio diz 

 
22 Não queremos inferir um anacronismo. É importante observar que os contextos em que essas concepções de 
ensaio foram escritas guardam uma distância abissal, principalmente porque há duas guerras mundiais entre ambas. 
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“não”, este não é direcionado principalmente à positivação cientificista transformada em 

ideologia23 , onde sua promessa de felicidade e liberdade não pode se realizar. 

Partiremos para a conclusão (inconclusiva) do ensaio de Adorno, ou melhor, partiremos 

para o fim da sua exposição sobre o ensaio como forma. Neste fim, Adorno irá ressaltar as 

características do ensaio que o tornam uma forma livre, para além do que já foi exposto até o 

momento, colocando sua linguagem como uma forma de linguagem peculiar, que é retórica, 

imagética e autorreflexiva. 

Adorno afirma que o ensaio guarda semelhança com o que historicamente conhecemos 

como retórica, entendida como um pensamento adaptado à linguagem comunicativa. No 

entanto, como sempre foi relacionada à satisfação dos ouvintes, a ciência sempre precisou 

extirpá-la de si: 

 

Justamente na autonomia da exposição, que o distingue da comunicação científica, o 
ensaio conserva vestígios daquele elemento comunicativo dispensado pela ciência. No 
ensaio, as satisfações que a retórica quer proporcionar ao ouvinte são sublimadas na 
ideia de uma felicidade da liberdade face ao objeto, liberdade que dá ao objeto a 
chance de ser mais ele mesmo do que se fosse inserido impiedosamente na ordem das 
ideias (ADORNO, 2003, p. 40). 

 

Apesar de ter uma faceta retórica, o ensaio não é desprovido de lógica por conta de sua 

coerência interna. Esta coerência textual engendra uma lógica discursiva, ou seja, uma 

sequência de pensamentos diferenciada da lógica científica, que não deriva de um princípio 

norteador, “nem os infere [os pensamentos] de uma sequência coerente de observações 

singulares” (2003, p. 43). A coerência textual do ensaio é baseada mais pela coordenação do 

que pela subordinação de seus elementos, tornando-o “mais dinâmico do que o pensamento 

tradicional, por causa da tensão entre a exposição e o exposto. Mas ao mesmo tempo, ele 

também é mais estático, por ser uma construção baseada em justaposição de elementos” (2003, 

p. 43-44). Essa ambiguidade entre dinamicidade e estaticidade revela o caráter autorreflexivo 

inerente ao ensaio:  

 

É somente nisso que reside a sua afinidade com a imagem, embora esse caráter 
estático seja, ele mesmo, fruto de relações e tensão até certo ponto imobilizadas. A 
serena flexibilidade do raciocínio do ensaísta obriga-o a uma intensidade maior que a 
do pensamento discursivo, porque o ensaio não procede cega e automaticamente como 
este, mas sim precisa a todo instante refletir sobre si mesmo. É certo que essa reflexão 
não abrange apenas sua relação com o pensamento estabelecido, mas igualmente 
também sua relação com a retórica e a comunicação (ADORNO, 2003, p. 44). 

 
23 Este é o princípio da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, da qual Adorno fez parte. Segundo Viana (2015, p. 
13), “Testemunhos do sofrimento, esses filósofos escrevem uma história de não conformismo e não integração ao 
progresso da razão e do conhecimento transformados em ideologia”. 
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Vimos com Adorno mais uma abordagem da teoria do ensaio onde o seu caráter 

autorreflexivo resplandece. A negatividade em relação ao positivismo cientificista é mantida 

no interior do ensaio por conta da relação diferenciada entre (1) sujeito e objeto porque o 

ensaísta não disseca seu objeto de forma analítica, pelo contrário, toma-o inteiro e vivo; entre 

(2) forma e conteúdo porque trabalha os conceitos, mas é fragmentário e descontínuo, ou seja, 

utiliza figuras de linguagem e de retórica, não se importando com omissões e lacunas; e entre 

(3) razão e experiência porque em meio aos conceitos o ensaísta pauta a si mesmo com opinião 

própria e imaginativa, de maneira aberta e sempre colocando-se em risco. A soma destes 

aspectos dá o caráter libertário ao ensaio. 

 

2.3 O ensaio sobre o ensaio na contemporaneidade 
 

“É possível definir o ensaio?” (1982), de Jean Starobinski, foi publicado orginalmente 

como discurso de agradecimento pelo Prêmio Europeu do Ensaio Charles Veillon. A ocasião 

levou o ensaísta a perguntar-se se seria possível definir o ensaio dada a irreverência de não se 

submeter a nenhuma regra. Starobinski acerca-se dessa possibilidade ensaiando as condições, 

os deveres e as chaves de sua produção. 

As primeiras páginas são dedicadas a uma pequena abordagem etimológica da palavra 

essai demonstrando as variantes de seu sentido surgidas tanto na França quanto na Inglaterra. 

Starobinski afirma que a palavra essai é utilizada na França desde o século XII e tem origem 

no verbete latino exagium, que a rigor significa “balança”, e em exagiare, que significa “pesar”. 

Mas há uma acepção mais interessante que foge a estas, no sentido comum dado ao verbo exigo, 

que significa “empurrar para fora, expulsar, depois exigir”, e Starobinski arremata: “Quantas 

tentações se o sentido nuclear das palavras de hoje resultasse do que elas significaram num 

passado longínquo!” (2018, p. 13). 

O verbo em francês essayer liga-se à prouver (provar) e éprouver (experimentar). Estes 

são os sentidos primeiros dados a essai, sinônimos de “pôr à prova”, “tentativa”, “experimento”. 

Mas os ensaístas ingleses não tomaram de empréstimo estes sinônimos e eles não foram 

mantidos por muito tempo: “Quando Locke publica seu Essay Concerning Human 

Understanding [1689], ela [a palavra ensaio] assinala um livro no qual são propostas ideias 

novas, uma interpretação original de um problema controverso” (2018, p. 14). Os sentidos 

dados pelos ingleses servem de alerta ao leitor para que espere, porque com o ensaio está 

surgindo um problema novo que será amadurecido em outro momento, ou não, mas a 

expectativa do por vir é inerente. Starobinski dá dois exemplos da manutenção desses sentidos 
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também na França, um da segunda metade do século XVIII, Ensaio sobre os costumes (1756), 

de Voltaire, e outro do final do século XIX, Ensaio sobre os dados imediatos da consciência 

(1889), do filósofo Henri Bergson. 

Mas o sentido da palavra ensaio não guardou apenas boas expectativas dos leitores, 

principalmente para aqueles ligados de algum modo às universidades. Starobinski afirma que 

surge primeiro na Inglaterra ainda no século XVII uma nuance pejorativa à alcunha “ensaísta”, 

no sentido de ser “superficial”, mas também na França: “Ela é encontrada em Théophile Gautier 

na acepção de ‘autor de obras não aprofundadas’. Note-se que uma suspeita de superficialidade 

pespegou-se ao ensaio” (2018, p. 15). O positivismo desenvolvido no século XIX com o francês 

Auguste Comte (1798-1857) e o britânico John Stuart Mill (1806-1873) asseverou o sentido 

pejorativo dado ao ensaio porque essa doutrina filosófica e científica solapou de uma vez as 

hipóteses teológicas, metafísicas e imaginativas que sobraram após o Iluminismo, em 

detrimento apenas do observável e do concreto. Nesse sentido, não houve espaço para o ensaio 

nas universidades: 

 

Visto da sala de aula, avaliado pela banca examinadora de uma tese, o ensaísta é um 
simpático diletante fadado a juntar-se ao crítico impressionista na zona suspeita da 
cientificidade. E não deixa de ser verdade que, perdendo às vezes algo de sua 
substância, o ensaio metamorfoseou-se em crônica de jornal, panfleto polêmico, 
conversa atropelada (STAROBINSKI, 2018, p. 15). 

 

Já acumulamos conteúdo suficiente para afirmar que não se escreve ensaio sem 

imaginação, sem multiplicidade e pluralidade de abordagem do seu objeto, sob um ponto de 

vista fragmentário e descontínuo onde resplandece a subjetividade de seu autor, cuja opinião 

está constantemente em risco. Apesar do aspecto incipiente do ensaio e “este perfil de começo 

[...] é seguramente capital, uma vez que pressupõe a abundância de uma energia alegre que 

jamais se esgota em seu jogo” (2018, p. 17, grifo do autor), sua força está justamente onde o 

incipit se afasta de uma forma vaga e despropositada. Pelo contrário, para Starobinski, o campo 

de atuação é limitado e “nos dá, desde a criação do gênero, um apanhado bastante preciso dos 

direitos e privilégios do ensaio” (2018, p. 17). 

Starobinski também segue a metodologia das distinções da forma ensaística observada 

na fortuna teórica que aqui trazemos. A primeira distinção aparece entre as vertentes subjetiva 

e objetiva: “E acrescentamos desde logo que o trabalho do ensaio visa a estabelecer uma relação 

indissolúvel entre essas duas vertentes” (2018, p. 17). Ele explica a vertente objetiva a partir de 

Ensaios, de Montaigne, destacando o “mundo” e o “corpo” como matéria ensaiada: 
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Montaigne faz o ensaio do mundo com suas mãos e com seus sentidos. Mas o mundo 
lhe resiste, e lhe é forçoso perceber essa resistência em seu corpo no ato da 
“apreensão”. E, nesse ato, Montaigne sente, naturalmente, e em primeiro lugar, o 
objeto, mas ao mesmo tempo percebe o esforço da própria mão. A natureza não está 
fora de nós, ela nos habita, dá-se a sentir no prazer e na dor. É no próprio corpo que 
Montaigne ensaia os assaltos da doença [...]. Desta forma, não morrerá sem ter feito 
seu ensaio geral, o exercício [...]. O ensaio em Montaigne, portanto, é também o olhar 
vigilante com o qual ele se devora, com o qual espreita os acontecimentos da doença, 
o que lhe permite revestir cada afecção corporal de seu eco consciente 
(STAROBINSKI, 2018, p. 19, grifos do autor). 

 

Starobinski resume esta relação objetiva com o mundo neste “esforço da própria mão”, 

afirmando que Montaigne inaugurou a especialidade de “Pensar com as mãos”, mãos que 

sempre estavam no movimento de apreensão do mundo e das afecções do próprio corpo; pensar 

com as mãos também inclui a faculdade de julgar e observar a si mesmo dadas as retomadas e 

os acréscimos feitos nos Ensaios. A vertente subjetiva é, portanto, caracterizada por esta 

faculdade que é, sobretudo, especular. Starobinski afirma que a imagem especular de 

Montaigne é exibida de maneira oblíqua, indireta. Vejamos como ele a caracteriza: 

 

[...] são esses o aspecto reflexivo e a vertente subjetiva do ensaio, em que a 
consciência de si desperta como uma nova instância do indivíduo, instância que julga 
a atividade do juízo, que observa a capacidade do observador [...]. O papel primordial 
ao estudo de si, à autocompreensão como se o “proveito” buscado pela consciência 
fosse lançar luzes sobre e para si [...]. Mas é importante observar que Montaigne não 
nos oferece nem um diário íntimo nem uma autobiografia. Ele pinta olhando-se no 
espelho, decerto; mas ainda mais amiúde, define-se indiretamente, como que se 
esquecendo [...]. No ensaio segundo Montaigne, o exercício da reflexão interna é 
inseparável da inspeção da realidade exterior (STAROBINSKI, 2018, p. 20). 

 

O jogo entre “interior” e “exterior” sob a pena de Montaigne não deixa de acontecer a 

todo momento. Para aqueles leitores que veem apenas o próprio Montaigne e afirmam tratar-se 

de um texto individualista, Starobinski assevera a qualidade oblíqua e indireta da imagem 

especular de Montaigne que nos deixa a ver a relação indissolúvel entre as duas vertentes: “O 

que está em jogo, aqui, não é a verdade do autorretrato: é a obrigação cívica e o dever de 

humanidade” (2018, p. 21). 

Após caracterizar o ensaio em vertente objetiva e subjetiva a partir de Montaigne, 

Starobinski afirma peremptoriamente que o ensaio é um gênero literário livre. A liberdade 

inerente ao ensaio é outorgada pela liberdade do próprio ensaísta; mesmo que este viva em 

países governados por regimes autoritários, o ensaio se dará sob a forma de clandestinidade. A 

liberdade dos ensaístas procedentes dos países totalitários produziu um tipo de texto arriscado, 

insubordinado, imprevisível e perigosamente pessoal (2018, p. 23). A respeito da liberdade, 

Starobinski escreve: “Creio que a condição do ensaio, e seu desafio igualmente, é a liberdade 
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de espírito. Liberdade do espírito: a fórmula pode parecer um tanto enfática, mas a história 

contemporânea se encarrega, ai de nós, de ensinar que se trata de um bem escassamente 

compartilhado” (2018, p. 23). 

Starobinski se pergunta se o ensaio de nossa época guardou esta força ilocutória 

irreverente e desafiadora e se os ensaístas conservam a “preocupação com as questões, as 

aberturas e os sentidos múltiplos” (2018, p. 24) presentes em Montaigne. Na sequência, já 

dentro do escopo do ensaio contemporâneo, Starobinski reflete sobre a aliança entre ciência e 

poesia dentro do ensaio. A ciência, porque o ensaio deve saber usufruir das disciplinas 

acadêmicas sem aplicar seus métodos a si, e a poesia, porque deve ser inventivo e imaginativo 

e deve proporcionar prazer ao ser escrito e ao ser lido: 

 

Nada dispensa elaborar o saber mais sóbrio e escrupuloso, mas com a condição 
expressa de que esse saber seja substituído e encampado pelo prazer de escrever, e 
sobretudo pelo vivo interesse que sentimos diante de determinado objeto do passado, 
para confrontá-lo com nosso presente, no qual não estamos sozinhos, no qual não 
queremos ficar sozinhos. A partir de uma liberdade que escolhe seus objetos e inventa 
sua linguagem e seus métodos, o ensaio, no limite ideal no qual não faço senão ensaiar 
concebê-lo, deveria saber aliar ciência e poesia (STAROBINSKI, 2018, p. 25, grifos 
nossos). 

 

O prazer de escrever e o interesse diante de determinado objeto do passado são o que 

designamos até então como “atitude revisional”, expressão que por si mesma aponta para uma 

visão cujo movimento é “para trás”, para o passado. Nesse sentido, a atitude revisional é uma 

forma de se aproximar de si mesmo para contemplar a própria imagem, de buscar a companhia 

de uma versão mnêmica de si atualizada no presente ao modo do texto. 

Ao final, Starobinski (2018, p. 26) diz que é chegada a hora de o ensaio ser considerado 

uma “obra”, ainda que seja trêmula e instável sua autoridade diante de outros gêneros já 

consolidados. Mas é justamente por conta da sua ambiguidade e de sua maneira livre de transitar 

entre arte e ciência que o ensaio irá tomar para si sua plena autonomia diante dos saberes e 

diante das formas belas da linguagem. 

E da mesma forma que Starobinski faz, o ensaio “Essai, essay, ensaio”, de John 

Jeremiah Sullivan, começa apresentando uma “curiosidade etimológica” entre a concepção 

lexical francesa e inglesa que, apesar de dicotômica tanto no sentido dado ao texto quanto o seu 

estilo, guarda relação de cunho biográfico. 

O que a sustenta é uma hipótese em relação à publicação da obra Essayes of a Prentise 

(Ensaios de um aprendiz), do rei da Inglaterra James I. Sullivan data a obra em 1584, quatro 

anos após a publicação de Essais, de Montaigne. Sabemos, portanto, que a data da publicação 
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da obra de James I na Inglaterra está entre a segunda e a terceira edições dos ensaios de 

Montaigne, 1582 e 1587 respectivamente, e sabemos também que desde sua primeira edição, 

de 1580, Montaigne havia publicado os volumes I e II. Apesar disso, Sullivan diz: “A bem 

dizer, quando James publicou seus Essayes of a Prentice, Montaigne ainda estava publicando 

os seus Essais (o francês, estava entre os volumes I e II)” (2018, p. 33). Dadas estas datas, 

Sullivan levanta uma curiosa e ousada hipótese que nos salta aos olhos e coloca seu ensaio, “a 

bem dizer”, no brilhantismo de uma mente imaginativa, que provoca o leitor diante do que está 

estabelecido historicamente — eis as prerrogativas do gênero ensaio. 

Ele pergunta ao leitor: “seria possível que James quisesse dizer algo próximo ao que 

Montaigne pretendia? Diante dos fatos, a ideia parece improvável. Uma tradução em inglês só 

apareceria dali a 20 anos” (2018, p. 34) — os fatos, constata-se, estão escritos pela história 

corrente. Mas Sullivan segue a construção de sua hipótese: 

 

Sem dúvida alguns homens e mulheres da Inglaterra tinham ouvido falar do livro [de 
Montaigne], talvez até o tivessem visto, mas qual a probabilidade de uma dessas 
pessoas ser o jovem rei da Escócia aos 18 anos? Uma probabilidade alta, acredite ou 
não. O tutor de James na década de 1570, período que Montaigne se dedicava ao 
primeiro volume de seus escritos, por acaso era um homem chamado George 
Buchanan, classicista escocês e um dos gigantes da Renascença que passou parte de 
sua vida na França, onde sua poesia era admirada [...]. Acontece que James não foi o 
único aluno de Buchanan a jamais esquecê-lo. Houve outro antes dele, na França, 
entre os anos de 1530 e 1540 [...] um jovem interno a quem também deu aulas 
particulares, era um menino da cidade chamado Michel Eyquem (SULLIVAN, 2018, 
p. 34). 

 

Hipótese lançada, James I e Michel Eyquem, senhor de Montaigne, tiveram o mesmo 

professor a quem admiravam: “Seria a aparição de dois livros intitulados Ensaios [...] mera 

coincidência?” (2018, p. 35). Sullivan defende que não. O desaparecimento deste detalhe 

biográfico que une os dois autores se dá pelo fato de a maior parte da obra de James I ser 

composta de poesia, sendo apenas o texto incluído e intitulado Reulis and Cautelis classificado 

como ensaio: “E este texto tornou-se de longe a parte mais conhecida do livro — [...] dada a 

qualidade, sofrível, da poesia do rei [...], em algum momento posterior do século 16, parece que 

a obra foi publicada (ou reeditada) não mais como Essayes of a Prentice, mas como Reulis and 

Cautelis” (2018, p. 35). Esta relação entre Essayes e Essais funda a dicotomia de sentido e de 

estilo entre a Inglaterra e a França: 

 

Eu gostaria de argumentar — ou deveria dizer, sendo isto um ensaio, lançar a sugestão 
— que não foi por coincidência ou apropriação que James usou a palavra como título. 
Trata-se, isto sim, de uma interpretação equivocada. Ou talvez seja mais correto dizer 
uma única interpretação. [...] o rei parece ter insistido em enfatizar um sentido em 
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detrimento de todos os outros quando escolheu a palavra como título, recorrendo a um 
uso ligeiramente diferente daquele pretendido por Montaigne. Essa escolha, como se 
sabe, teve um efeito invisível, porém crucial, no desenvolvimento da concepção 
inglesa do ensaio (SULLIVAN, 2018, p. 36). 

 

Sullivan demonstra como surge a primeira classificação do ensaio pelos ingleses, que 

apresenta divergência em relação aos franceses. Essa divergência está relacionada ao que o 

ensaísta norte-americano chama de “acepção mais frouxa” preconizada pelos ingleses e a 

“acepção mais estrita” dada pelos franceses. Mas dicotomia em si é coisa dos ingleses: 

 

Na verdade, a primeira tentativa inglesa de classificar o ensaio, essa nova e estranha 
criatura — William Cornwallis em “Sobre ensaios e livros”, que faz parte dos 
Discursos sobre Sêneca, publicado em 1601 (ano em que Robert Johnson define seus 
próprios Essais como “oferendas imperfeitas”) —, o autor argumenta, com humor 
voluntário ou não, que Montaigne tinha na verdade usado equivocadamente o termo. 
Enquanto isso, os ingleses o utilizam corretamente, é claro (SULLIVAN, 2018, p. 40, 
grifos do autor). 

 

Ao citar William Cornwallis como o primeiro a defender a distinção entre o “ensaio 

francês” e o “ensaio inglês”, diz que o autor menciona que os ensaios franceses, sobretudo os 

de Montaigne, não podem ser considerados ensaios, pois são “fortes e capazes de sobreviver ao 

exame mais minucioso”, seriam mais “nobres”, enquanto que seus ensaios, representando os 

ingleses, “sim, são ensaios, afinal não passo de um novato aprendiz”, uma referência direta ao 

gesto inaugural do “ensaio” na Inglaterra, ou seja, a obra de James I; a este respeito Sullivan 

diz: “Cornwallis parece piscar para nós aí, mostrando que ele sabe que todo problema da palavra 

é um ouróboro linguístico” (2018, p. 41, nota 6). Sullivan conclui mencionando que apesar do 

nascimento infeliz da palavra “ensaísta”, atribuída a Jack Daw pela seguinte frase: “Meros 

ensaístas, de umas poucas frases soltas e só”, o ensaio continua a nascer nos dias de hoje, ainda 

coberto pela “placenta da ambiguidade” (2018, p. 42). 

Dados os conceitos do ensaio a partir das compreensões etimológicas, com Starobinski 

investigando as fontes clássicas e Sullivan explicando por que se diz que o francês inventou o 

ensaio e o inglês o ensaísmo — no sentido pejorativo dado a palavras de sufixo -ismos, usado 

para identificar patologias, doutrinas e ou ideologias —, voltamo-nos agora para dois ensaios 

da parte “variações” da antologia Doze ensaios sobre o ensaio (2018), a começar por “O ensaio 

e seu tema” (2017), de César Aira, que, no primeiro momento, diferencia o ensaio do romance 

pela posição que o tema ocupa no interior destas formas. 

O reconhecimento do literário no romance se dá pela “postergação do tema e na 

alteração das intenções” (AIRA, 2018, p. 235), enquanto que no ensaio acontece o contrário, 

“o tema vem antes, e é esse lugar que garante o tom literário do resultado” (2018, p. 235). Aira 
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lança a interessante ideia de que o ensaio “já está escrito antes de ser escrito”, ou seja, que o 

seu tema surge em primeiro lugar e surge mediante a junção de dois temas. A hipótese do autor 

é que o tema do ensaio são sempre dois temas: “Fosse qual fosse o tema sobre o qual se quisesse 

discorrer, era necessário remetê-lo imediatamente a outro [...], era isto: a passagem de um termo 

para o outro, por obra de uma conjunção audaz” (2018, p. 236). A ideia do prévio também está 

atrelada à união de dois temas: “o ensaio é a obra literária que se escreve antes de ser escrita, 

quando se encontra o tema. E esse encontro se dá no interior de uma combinatória: não é o 

encontro de um autor com um tema, mas de dois temas em si” (2018, p. 237). Mesmo que 

aparentemente seja identificado apenas um tema, o outro tema sempre é o “eu” do ensaísta: “A 

forma A e B, ainda que não esteja no título, é onipresente, porque, para que algo seja um ensaio, 

sempre tem que se tratar disso ou daquilo... e eu” (2018, p. 238). 

Mas como se identifica essa arte combinatória atrelada ao prévio, onde o “eu” é muitas 

vezes um dos temas? César Aira propõe uma resposta interessante da genealogia do tema que 

subsume o “eu” do ensaísta, através de uma imagem e de uma metáfora. Vejamos como se dá: 

 

É como se cada ensaio tivesse como premissa tácita um episódio anulado, que poderia 
se formular nestes termos: “Acabei de assassinar a minha esposa. Não suportava mais 
o seu mau gênio e suas exigências desmedidas. Eu a estrangulei, num acesso de raiva. 
Depois que passou a comoção do crime, fui tomado por uma estranha calma e uma 
lucidez singular, graças à qual pude decidir que é inútil tentar fugir do castigo que 
mereço. Para que embarcar nos tediosos procedimentos convencionais de esconder o 
cadáver, arranjar um álibi, mentir, representar, se o sagaz detetive vai descobrir no 
final? Também se pode ser feliz na prisão, com bons livros e tempo livre para lê-los. 
Portanto, chamei a polícia e me sentei para esperá-los. Enquanto não chegam, comecei 
a pensar na relação conflituosa entre marxismo e psicanálise...” (AIRA, 2018, p. 239). 

 

Nessa narrativa entre aspas também se delineia a diferença entre o romance e o ensaio. 

A forma do romance se dá através do alongamento da narrativa prévia, ou seja, o literário é 

instantâneo através da ação e desenvolvimento do personagem, sendo que seu tema vai ser 

descoberto no final. O ensaio solapa previamente a narrativa e extirpa o seu personagem, dando 

seu tema logo de início, cujo efeito literário aparecerá somente no final. Além do tema ser 

sempre dois e subsumir o eu do ensaísta, o ensaio é construído a partir de duas premissas: 

inteligência e elegância. Tais premissas têm relação direta com a posição do tema no interior 

do ensaio e com a subjetividade do ensaísta, diferenciando-a de outras subjetividades literárias:  

 

O contista deve conhecer o seu ofício, o poeta deve ser original, o romancista deve 
transmudar a experiência... e o ensaísta deve ser inteligente [...]. A subjetividade direta 
se justifica como inteligência, e esta se encontra na espontaneidade a única forma de 
não se tornar ofensiva [...]. Na verdade, o ensaio sempre funcionou no sistema literário 
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como um paradigma ou pedra de toque, não tanto da inteligência, mas de sua elegância 
(2018, p. 239). 

 

No fim de seu ensaio, César Aira traz o crítico literário como essencialmente um 

ensaísta, porque a crítica literária sempre tem de lidar com o prévio de uma obra de ficção, ou 

seja, de retroceder à sociedade que o produziu e ao seu contexto histórico: “E a regra que 

obedece a felicidade de nosso ofício quer que, toda vez que se volta ao prévio na literatura, seja 

escrevendo ensaios” (2018, p. 241). 

“Retroceder à sociedade” está no âmago da relação que Christy Wampole (2018) traça 

entre ensaísta e sociedade. Sua reflexão sobre o ensaio propõe uma autonomia radical em forma 

de resistência. O ensaio deve ter um propósito específico nos dias de hoje, que é ao mesmo 

tempo a justificação do título “A ensaificação de tudo”. Ela escreve: “Na verdade, eu defendo 

uma aplicação consciente e mais reflexiva do espírito do ensaio a todos os aspectos da vida 

como resistência à zelosa limitação das cabeças fechadas. A essa aplicação, chamarei 

‘ensaificação de tudo’” (2018, p. 243). O motivo para sua empreitada é “o pensamento 

dogmático que domina grande parte da vida política e social na América contemporânea” (2018, 

p. 243), portanto, dado esse motivo, entendemos que sua aplicação é de cunho pedagógico e 

social, além de esperançosa. 

Antes de consolidar o ensaio em sua aplicabilidade, Wampole irá, assim como fez 

Starobinski, retomar o gesto inaugural do gênero, opondo Michel de Montaigne a Francis 

Bacon. Ela se identifica, ou melhor, torce com o “time de Michel” por questões estilísticas, ou 

seja, é tributária do tipo de ensaio menos empertigado que vingou na França e foi mantida pelos 

franceses (2018, p. 244). Mas para além das diferenças estilísticas do que se produziu na 

Inglaterra, há uma característica aglutinadora que atravessa o Canal da Mancha: a hesitação em 

relação ao que pode ou não ser considerado um ensaio. A esta hesitação Wampole irá chamar 

“indecidibilidade crônica” e “ambivalência” e, apesar de serem consideradas juntas uma força 

inerente ao ensaio, ela também dará sua própria definição: “Quando digo ‘ensaio’, falo de uma 

prosa de não ficção curta, com um tema meditativo em seu centro e uma tendência a se afastar 

da certeza” (2018, p. 244-245). 

Não devemos tomar a definição de Wampole de maneira taxativa, já que seu próprio 

texto é um ensaio. Ela é ensaísta nos dias atuais e sua “ensaística” estende-se além das fronteiras 

da página em branco, “transbordando da prosa curta para outros formatos, como, por exemplo, 
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o romance ensaístico, o filme-ensaio, a fotografia-ensaio e até mesmo para a vida em si” (2018, 

p. 245)24. 

Após definir o ensaio, Wampole caracteriza o ensaísta como “possibilitário”. Nas 

palavras dela: “Este comportamento é definido pela contingência e pela digressão, seguindo 

este ou aquele que se bifurca, vivendo a vida sem uma ambição específica: não se trata de 

descobrir, conquistar ou provar alguma coisa, mas simplesmente experimentar” (2018, p. 245). 

Na contramão desta ideia de ensaio e ensaísta, Wampole vê a prática do ensaísmo 

contemporâneo por pensamentos mais fechados do que abertos, com receio da crítica: “na 

América de hoje, cultivamos esta inclinação para o ensaísmo sob diversos disfarces, mas 

sempre no espírito de uma cabeça fechada e com sérias reservas em se comprometer, seja lá 

com o que for” (2018, p. 246). Ela insiste na característica tateante com a qual Adorno já 

ressaltou do ensaio, e também no aspecto individual que preconiza a opinião própria: “O 

ensaísta está interessado em pensar sobre si mesmo pensando sobre as coisas” (2018, p. 246). 

Diferente de Starobinski e Sullivan que circunscreveram as etimologias das palavras 

essai e essay, Wampole irá pensar a etimologia da palavra italiana saggio, “e tem a mesma raiz 

do termo assagiare, que significa provar, experimentar, ou beliscar comida” (2018, p. 246), no 

que ela pode explicar o contexto do ensaio sem comprometimento na contemporaneidade. 

Vejamos como se dá suas analogias com o comportamento “pós-moderno”: 

 

Hoje nós gostamos de provar, experimentar ou beliscar comida: encontros amorosos 
marcados na internet, encontros de speed dating, comprar online e consumo “buy-
and-try”, mash-ups e samples digitais, a garantia do dinheiro de volta, a tatuagem 
temporária, o test-drive, o shareware. Se você não estiver satisfeito com seu produto, 
sua escrita, seu marido, você pode devolvê-lo/deletá-lo/divorciar-se. O ensaio, como 
muitos de nós, é notoriamente avesso a se comprometer [...] Quando imaginado como 
uma visão construtiva da existência, o ensaísmo é uma espécie de capa 
conscientemente atada sobre o mundo (WAMPOLE, 2018, p. 247). 

 

Podemos perceber que o ensaio está atrelado ao que o comportamento pós-moderno tem 

de instabilidade social, tornando-se instável de maneira negativa, por conta da dinâmica social 

que ela caracteriza como volátil, “impulsionada pela atual instabilidade econômica” (2018, p. 

248). Essa concepção corrobora, como foi visto, com o que Starobinski (2018, p. 23) pensa 

sobre a história contemporânea do ensaio, escassa de “liberdade do espírito”. Segundo 

 
24 Em uma rápida consulta ao endereço eletrônico pessoal na internet (http://www.christywampole.com), pudemos 
constatar que Wampole “ensaia tudo”. Sua página é dividida em seções, dentre elas read, eye, ear (ler, olho, 
ouvido) onde podemos encontrar ensaios na forma escrita, videoensaios, e audioensaios em forma de podcast 
(transmissão) e soundscapes — sem equivalência vocabular em língua portuguesa, traduzimos livremente para 
“captação sonora ambiente” pelo que pode ser ouvido e pela legenda para esta seção: I’ve been recording the 
sounds of places where I go” (Eu tenho gravado os sons dos lugares onde vou). 
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Wampole, diante da instabilidade existencial o ensaio contemporâneo acaba por expressá-la 

através do egoísmo vazio e da incapacidade de comprometimento. Falta-lhe, portanto, seu 

caráter meditativo, presente em épocas anteriores (WAMPOLE, 2018, p. 248). E contra esta 

tendência contemporânea, Wampole (2018, p. 249) afirma que “O verdadeiro ensaísta prefere 

uma abordagem mais cumulativa; [...] A ensaificação de tudo significa transformar a vida em 

si em uma prolongada tentativa”. 

Também Wampole irá concluir seu ensaio de maneira autorreflexiva, que em nossa 

abordagem teórica já se tornou recorrente. No último parágrafo do texto, ela escreve: “O ensaio, 

como este aqui, é uma forma de experimentar o que até agora não foi tentado [...]. E o mais 

importante, é um ensaio imaginativo daquilo que não é, mas poderia ser” (218, p. 249). Veremos 

como estas concepções de Starobinski e de Wampole corroboram com a atitude ensaística de 

Italo Calvino que sempre demonstrou, do início ao fim de sua produção ensaística, o colocar-

se em risco com uma opinião aberta, variável, livre e feliz: “Sem temer o vento e a vertigem” 

— títulos de um dos microrromances que compõe Se um viajante numa noite de inverno. 

 

2.4 A ensaística de Italo Calvino 
 

Esta seção propõe lançar uma luz sobre o que estamos considerando como “ensaística 

de Italo Calvino”. Há dois focos na abordagem das obras, um sobre a paratextualidade e outro 

sobre a textualidade. Em outras palavras, interessam-nos os aspectos editoriais e o texto. As 

imagens especulares e fantasmáticas da subjetividade surgirão do cruzamento dessas duas 

abordagens, pois além de demonstrarmos que os temas do espelho e do fantasma muitas vezes 

aparecem no texto de Calvino, seu fazer editorial e literário são especulares e fantasmagóricos, 

ou seja, procuram juntos revelar esses tipos de imagens; e para percebemos como Calvino 

mostra-se ao espelho e se fantasmagoriza, devemos nos atentar para o tipo de discurso que 

aponta para si mesmo, seja através da autorreferência, seja através da opinião sobre sua 

experiência literária e das diferenças entre maturidade e juventude literárias; ou seja, sobre a 

passagem do tempo, a duração de suas ideias criativas e críticas. 

Portanto, uma heterogeneidade de textos (romances, ensaios, conferências, artigos, 

respostas a enquetes, entrevistas, prefácios etc.) de Italo Calvino apresenta as imagens que ele 

tinha de si como escritor. Por se tratar de diferentes estatutos genéricos, devemos nos perguntar: 

esta heterogeneidade de escritos dão um caráter de “reunião de ensaios”? 

Para responder a tal questão, é preciso entender o ensaio levando em consideração sua 

heterogeneidade implícita, exposta anteriormente quando discorremos sobre a teoria do ensaio. 
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Nossa primeira observação é que os três ensaios abordados apresentam um estatuto genérico 

ambíguo: Lukács publica seu ensaio em formato de “carta”, Adorno em formato de “nota” e 

Starobinski em formato de “conferência”. Lembremo-nos que no ensaio “É possível definir o 

ensaio?” (1982), Jean Starobinski constata que desde a publicação de Ensaios, de Montaigne, 

este gênero literário é caracterizado pela pluralidade e pela multiplicidade de conteúdo e de 

forma. E não só estas duas características, mas todas aquelas que o definem: o movimento 

editorial ou a atitude revisional, o problema da unidade, a reflexão sobre tempo e sobre a criação 

literária, propostas pelo gesto inaugural do gênero com Montaigne (2016) e, séculos depois, a 

reflexão de Lukács (2018) sobre a relação que o ensaio mantém com arte, com a ciência e com 

a ciência da arte aproximando-o da obra de arte através da destinação comum; a combinação 

de conhecimento e imaginação em argumento porfiado, dando ao ensaio uma potência 

reveladora da subjetividade, como disse Max Bense (2018); a expropriação dos conceitos 

científicos e a execração do cientificismo pelo ensaísta que cria um texto especificamente 

descontínuo e fragmentário, revelando não só o seu objeto “vivo”, em sua plenitude, mas 

também — ou por conta desta relação sujeito-objeto —, revelando a si mesmo de maneira aberta 

e pondo-se em risco, com felicidade e liberdade, como explicou Adorno (2003); o jogo entre a 

vertente objetiva e subjetiva no interior do ensaio explicado por Starobinski (2018); o tema 

duplo, sendo um deles o próprio “eu” do ensaísta, que César Aira (2018) afirma ser inerente a 

todos os ensaios; e, finalmente, o caráter meditativo, escasso na contemporaneidade e nos 

movimentos pós-modernos como entende Wampole (2018).  

Essas características são observadas de forma global na proposição estética e teórica de 

Italo Calvino — é o que demonstraremos ao longo das análises dos ensaios do autor. A 

característica mais importante no fazer ensaístico calviniano é sua relação com o fazer ficcional: 

“Seus ensaios apresentam uma crítica aberta, nunca preocupada em fixar-se em uma forma ou 

em fechar-se em uma posição pré-concebida, e isso explica seu experimentalismo e o fato de 

ele ter buscado continuamente novas escolhas narrativas” (KLEIN, 2013, p. 13). Ou seja, a 

ficção de Calvino atravessa diferentes estéticas devido, entre outras razões, à sua atitude 

intelectual — mais afastada da cátedra universitária, ou seja, dos rigores científicos, e próxima 

da comunicação social — de refletir nos ensaios sobre a teoria literária ou de fundamentar sua 

produção literária. 

Os ensaios paratextuais sobre sua própria criação literária contemplam todas as grandes 

etapas de sua produção ficcional. Calvino inicia-se na estética neorrealista: A trilha dos ninhos 

de aranha, escrito em 1947, cujo “Prefácio à segunda edição” é de 1964; passa pelo fantástico: 

Os nossos antepassados, prefácio de 1960 para a trilogia de romances anteriormente publicados 
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na década de 1950, e avança para os imbricamentos da literatura combinatória e da 

metaliteratura: O castelo dos destinos cruzados com o posfácio de 1973 explicando os 

processos de criação literária, e outro posfácio autoral póstumo, de 1979, na edição brasileira 

de Se um viajante numa noite de inverno pela Companhia das Letras. 

Já as publicações conjuntas de sua produção ensaística são o resultado de seu 

amadurecimento ficcional, etapa inaugurada com a atitude revisional e autorreflexiva em 

Assunto encerrado de 1980. Calvino continua sua produção ensaística e conferencial, escreve 

vários ensaios durante a primeira metade da década de 1980, como o célebre “Por que ler os 

clássicos” de 1981, alguns deles reunidos por Mario Barenghi na coletânea póstuma Mundo 

escrito e mundo não escrito, de onde damos destaque a “Os últimos fogos” e “Mundo escrito e 

mundo não escrito” ambos de 1983, e a conferência “O livro, os livros” de 1984. Também em 

1984, Calvino publicou outra reunião de ensaios intitulada Coleção de areia, composta por 23 

textos heterogêneos, escrituras “centradas em impressões de viagens feitas por Calvino a vários 

países do mundo” (KLEIN, 2013, p. 21). Por fim, as Seis propostas para o próximo milênio, 

conferências para as famosas Charles Eliot Norton Lectures, a serem proferidas em Harvard, 

escritas em 1985, mas publicadas postumamente em 1988. 

A respeito das publicações originais Assunto encerrado, Coleção de areia e da póstuma 

Seis propostas para o próximo milênio, Adriana Klein (2013, p. 22) diz: “Com a ‘trilogia’ 

ensaística, Calvino parece defender a capacidade de invenção do discurso crítico, sua 

especificidade em relação à criação poética e a fecundidade que reside na mútua aprendizagem 

entre teoria e prática literária”. Estamos de acordo com a predicação singularizada para estas 

três coletâneas, mas elas são muito diferentes tanto do ponto de vista formal quanto de conteúdo 

para podermos agregá-las em uma trilogia — as aspas no texto da intérprete deixam ver o 

cuidado com a terminologia. A proposta de Assunto encerrado é tratar do passado, Coleção de 

areia realiza sua criação ensaística no presente e trata de suas impressões sobre o mundo — “o 

aspecto que mais chama atenção na referida coletânea é a radical diferença em relação ao 

primeiro volume de ensaios” (2013, p. 21) —, e Seis propostas para o próximo milênio trata de 

sua criação literária e de seus conceitos e demonstra as expectativas de futuro da literatura. 

Contudo, entre a publicação de Assunto encerrado e Coleção de areia, ou seja, entre 

1980 e 1984, há diversos ensaios e conferências publicados, mas não reunidos por Calvino em 

um volume. Defendemos que é preciso incluí-los para compreender “a fecundidade que reside 

na mútua aprendizagem entre teoria e prática literária”, como Klein afirmou. Portanto, o que 

estamos aqui chamando de “a ensaística de Italo Calvino” compreende parte dos textos das 

publicações supramencionadas, excetuando-se apenas Coleção de areia, já que esta é uma 
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reunião de textos cujos temas são os objetos, as coleções, os museus, as exposições e a 

arqueologia dos lugares visitados, e não a duração crítico-literária. 

Nos quadros apresentados nesta seção estão dispostos os textos, doravante chamados 

“ensaios”, selecionados para a revelação das imagens especulares e fantasmáticas de Italo 

Calvino. Para melhor visualizá-los, cada quadro apresenta os conjuntos reunidos de acordo com 

alguns índices. No Quadro 1 estão os paratextos editoriais reunidos, trata-se dos “ensaios 

paratextuais sobre a experiência de criação literária”. Os índices são o título da obra, o ano, o 

título dado ao paratexto e os paratextos abordados: 

 

Quadro 1 – Paratextos editoriais reunidos. 

Título da obra Ano Título do paratexto Paratextos abordados 

Os nossos antepassados 1960 Prefácio 
Título temático e metafórico; Prefácio 

original posterior 
A trilha dos ninhos de 

aranha 
1964 Prefácio à segunda edição Prefácio original tardio 

O castelo dos destinos 
cruzados 

1973 Nota Posfácio original 

Se um viajante numa noite 
de inverno 

1979 
 

Apêndice 
“Se um narrador numa noite 

de inverno” 
Posfácio autoral póstumo 

Assunto encerrado 1980 Apresentação 
Título temático e metafórico; Prefácio 

original 

 

Estas obras selecionadas serão analisadas a partir de seus paratextos, cujos conceitos 

estão contidos em Paratextos Editoriais (2009), do crítico literário e teórico da literatura Gérard 

Genette. Para nós, os tipos de paratexto que importam na abordagem são o título e as instâncias 

prefaciais (prefácios, nota, apêndice, apresentação), pois julgamos que suas circunstâncias e 

aspectos além de ajudarem a entender melhor a obra literária, dão pistas para visualizar a prática 

editorial e construir os perfis do escritor25. 

Paratextos Editoriais é parte de um grande projeto teórico de Genette e envolve outras 

obras. Trata-se de um projeto que está dentro do que se convencionou chamar de 

“estruturalismo”, cujo principal aspecto na abordagem do texto literário é a sua formalização 

em classificações e conceitos dentro de um sistema26. O conceito aglutinador de Genette, ou 

seja, aquele que engloba outras abordagens relacionais do texto é a transtextualidade, “ou 

 
25 Não colocamos no Quadro 1 as instâncias prefaciais de Seis propostas para o próximo milênio porque Calvino 
não escreve sobre a duração de suas ideias críticas e criativas, apenas apresenta-se como “o primeiro escritor 
italiano” a participar das Norton Lectures, e explica o título. Mas não deixaremos de abordá-las mais à frente. 
26 Ponto de vista epistemológico que “parte da observação de que todo conceito num dado sistema é determinado 
por todos os outros conceitos do mesmo sistema, e nada significa por si próprio” (HRABÁK, 1964, p. 8 apud 
CÂMARA JUNIOR, 1967, p. 43). 
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transcendência textual do texto, que definiria já, grosso modo, como ‘tudo que o coloca em 

relação, manifesta ou secreta, com outros textos’” (GENETTE, 2010, p. 13). 

Genette chama transtextualidade o objeto da poética e a divide em cinco tipos de acordo 

com as relações que se faz entre os textos: (1) intertextualidade: presença efetiva de um texto 

em um outro, cujas práticas são a citação, o plágio e a alusão; (2) paratextualidade: aquilo por 

meio do qual um texto se torna livro; (3) metatextualidade: relação do comentário que une um 

texto ao texto do qual ele fala; (4) hipertextualidade: relação pela qual um texto pode derivar 

de um texto anterior sob a forma de paródia, pastiche, charge, travestimento burlesco, 

transposição, falsificação etc.; e (5) arquitextualidade: onde se determina o estatuto genérico do 

texto (GENETTE, 2010, 2009). Esta estrutura classificatória permite resolver as ambiguidades 

inerentes às definições de cada um dos meios pelos quais os textos literários se relacionam, e 

ajuda o pesquisador de literatura a pensar, ou melhor, a nutrir um pensamento sistematicamente 

organizado sobre o objeto da poética e, portanto, aprofundar sua reflexão. 

A principal contribuição de Genette no estudo da paratextualidade é o entendimento do 

fato de que os paratextos comandam a leitura (GENETTE, 2009). O comando é gerado a partir 

da força ilocutória de sua mensagem: 

 

Uma última característica pragmática do paratexto é aquilo que chamo, tomando 
emprestado livremente este adjetivo aos filósofos da linguagem, de força ilocutória 
de sua mensagem. Trata-se aqui também de uma gradação de estados. Um elemento 
de paratexto pode comunicar uma mera informação [...], uma intenção ou uma 
interpretação autoral e/ou editorial (GENETTE, 2009, p. 17, grifos do autor). 

 

A essa força ilocutória remete-se o aspecto funcional dos paratextos, e os termos dessa 

função são o elemento de paratexto e o texto: “um elemento de paratexto está sempre 

subordinado a ‘seu’ texto, e essa funcionalidade determina o essencial de sua conduta e de sua 

existência” (2009, p. 18). Nesse sentido, a primeira distinção é o “lugar”, ou seja, a proximidade 

em relação ao próprio texto: peritexto, quando avizinha-se do texto; e epitexto público ou 

privado, quando há uma distância maior (suporte midiático dado ao texto como entrevistas, 

correspondências e ou diários). Daí surge uma extensa classificação que dá ao texto de Genette 

uma organização peculiar cujas seções para cada elemento de paratexto estão em grande parte 

divididas por sua pragmática, “definido pelas características de sua instância ou situação de 

comunicação” (2009, p. 15). Além de “lugar”, em “definições” (público, privado, oficial, 

oficioso etc.), “momento” (anterior, original, posterior, tardio, ântumo ou póstumo), 

“destinadores” (editorial, autoral ou alógrafo), “destinatários” (o leitor, o público etc.), 

“funções” (interpretativa, sugestiva, genética, remática, temática, metafórica, especular etc.). 
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As seções que nos interessam, para a abordagem dos paratextos das obras de Calvino, são “Os 

títulos”, “A instância prefacial”, “As funções do prefácio original”, “Outros prefácios, outras 

funções” e “Notas”. Além da força ilocutória, é imprescindível a função especular da instância 

prefacial. 

Vamos brevemente abordar a primeira obra no Quadro 1 em relação a seu movimento 

editorial: Os nossos antepassados. Trata-se da republicação de três romances fantásticos; 

sugestão do próprio autor, quando já haviam sido publicados e afirmados pela crítica e pelo 

público. O título e o prefácio também estão relacionados à ideia que motivou Calvino a fazer 

esta republicação conjunta. Nas edições originais italianas seguem-se os romances fantásticos 

em ordem de publicação: O visconde partido ao meio de 1952, O barão nas árvores de 1957 e 

O cavaleiro inexistente de 1959. A edição original italiana de Os nossos antepassados é de 

1960, apenas um ano após a publicação do último romance do ciclo completo. Todas estas obras 

têm publicação individual em edição corrente e em edição de bolso no Brasil pela Companhia 

das Letras. As edições correntes estão na seguinte ordem: O barão nas árvores, 1991; O 

cavaleiro inexistente, 1993; e O visconde partido ao meio, 1996. A primeira publicação de Os 

nossos antepassados é de 1997, também edição corrente — coincidentemente ou não, um ano 

após à publicação dos romances separados. As edições de bolso são O cavaleiro inexistente, 

2005; O barão nas árvores, 2009; O visconde partido ao meio, 2011; e finalmente nossa edição 

de bolso de Os nossos antepassados de 2014. Genette afirma que há duas significações 

especiais que tornam uma publicação de bolso algo positivo: “uma é puramente econômica, é 

a garantia (variável e por vezes ilusória) de um preço mais vantajoso; a outra é ‘cultural’ e, no 

que diz respeito, paratextual: é a garantia de uma seleção baseada na reprise, isto é, na reedição” 

(2009, p. 25, grifo do autor). Além dessas garantias, a edição de bolso representa a consagração 

da obra e do escritor e Genette arremata: “Somente por isso, é em si mesma uma formidável 

(embora ambígua, ou porque ambígua) mensagem paratextual” (2009, p. 25). 

Segundo a definição de Genette, o título é um tipo de paratexto que é “mais do que um 

verdadeiro elemento, um conjunto um pouco complexo — e de uma complexidade que não se 

deve exatamente a seu comprimento” (2009, p. 55). Há títulos longos que têm um estatuto 

simples e títulos curtos que formam um enunciado complexo. O surgimento do título se dá por 

uma redução do aparato paratextual da capa e da folha de rosto ao longo da história: “uma vez 

postos de lado o nome do autor, o do dedicatário, o do editor, seu endereço, a data de impressão 

e outras informações preliminares, estabeleceu-se progressivamente o costume de manter como 

título um conjunto mais restrito” (2009, p. 56). 
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O título na capa do nosso volume é “Os nossos antepassados”, apenas. Já na folha de 

rosto e no índice catalográfico, ele aparece na sua forma mais longa: “Os nossos antepassados: 

O visconde partido ao meio, O barão nas árvores, O cavaleiro inexistente”; ou seja, o título da 

obra tem duas formas, (1) o título dado ao ciclo seguido dos títulos de cada obra que o compõe 

ou (2) o título dado ao ciclo somente. A sequência dos títulos das obras que compõe a forma 

mais longa varia entre a ordem cronológica das edições e aquela dada por Calvino no prefácio, 

ao explicar a posição de O cavaleiro inexistente: “na trilogia pode ocupar tanto o último quanto 

o primeiro lugar, em homenagem à prioridade cronológica dos paladinos de Carlos Magno e 

ainda porque, em relação às outras duas narrativas, pode ser considerada mais uma introdução 

que um epílogo” (CALVINO, 2014, p. 15). Entre todas formas que podemos encontrar tanto 

nas edições italianas quanto nas edições brasileiras, a variação sempre será apenas entre a forma 

curta e a forma longa; ou entre a posição de O cavaleiro inexistente dentro do ciclo. 

O primeiro golpe de vista em leitores e não leitores de Calvino dá a impressão de que 

se trata de uma nova obra. Essa impressão permanece apenas até o momento em que nos 

dispomos a abrir o livro. Quando os títulos das obras que compõe o ciclo aparecem, remete-nos 

automaticamente à ideia de republicação ou reedição das obras, mas a curiosidade se mantém 

pois há um novo título. “Os nossos antepassados” é um título temático, nas palavras de Genette 

“adotados com base no ‘conteúdo’ do texto” (GENETTE, 2009, p. 77). Ou melhor, é um título 

temático de tipo metafórico (2009, p. 78). O antepassado no título refere-se a “uma trilogia das 

experiências da realização como ser humano” (CALVINO, 2014, p. 18). A metáfora do título 

encontra-se explicada no prefácio quando Calvino diz: “Gostaria que pudessem ser vistas como 

uma árvore genealógica dos antepassados do homem contemporâneo, em que cada rosto oculta 

algum traço das pessoas que estão a nossa volta, de vocês, de mim mesmo” (2014, p. 18), cada 

antepassado representado por cada uma das narrativas fantásticas. Mas se refere também ao 

passado criativo de Italo Calvino, dado o testemunho prefacial sobre a gênese dos romances 

fantásticos, por isso a atitude especular na expressão “de mim mesmo”. Tantas são as 

informações que encontramos no prefácio, que partiremos para uma breve introdução das 

reflexões contidas nele acerca das obras e de sua unidade. 

No “Prefácio” (2014, p. 7-18), Calvino pergunta-se sobre o seu passado criativo: “É 

uma boa ocasião que se me apresenta para voltar a lê-las e tratar de responder a questões que 

tenho evitado toda vez que as formulo: por que escrevi tais histórias? [...] que sentido tem esse 

tipo de narrativa no quadro da literatura hoje?” (2014, p. 7). A republicação das três obras 

fantásticas surgiu, portanto, para expor suas reflexões sobre o fazer literário através do prefácio 

autoral original e posterior, assim como do título temático. 
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Para definir o prefácio, Genette escreve as primeiras linhas: “texto liminar (preliminar 

ou pós-liminar), autoral ou alógrafo, que consiste em um discurso produzido a propósito do 

texto que segue ou que antecede” (GENETTE, 2009, p. 145). Na tipologia de prefácios de 

Genette, o prefácio de Os nossos antepassados é autoral, ou seja, escrito pelo próprio Calvino, 

de uma obra “original posterior”, aquelas cujos textos apareceram primeiro separadamente e 

depois em conjunto: 

 

Mas certas edições originais podem ser posteriores à primeira aparição pública de um 
texto: é o caso das peças de teatro encenadas antes de serem impressas; de romances 
primeiro pré-publicados em folhetins (jornal ou revista); das coletâneas de ensaios, de 
poemas, de novelas, cujos elementos apareceram primeiro em periódicos. Em todos 
os casos, a edição original pode ser, paradoxalmente, a ocasião de um prefácio 
tipicamente posterior (GENETTE, 2009, p. 156). 

 

O prefácio em questão é multifuncional. Tem função de unidade das três obras 

fantásticas publicadas anteriormente, nas palavras de Genette: “consiste em mostrar a unidade, 

formal ou frequentemente temática” (2009, p. 179); função de gênese: “sobre a origem da obra, 

sobre as circunstâncias de sua redação, sobre as etapas de sua gênese”(2009, p. 187); função de 

escolha do público, pois o prefácio dialoga com o leitor das obras fantásticas, propondo-lhe 

uma releitura; função de comentário do título, já que encontramos no prefácio “o comentário 

justificativo do título, tanto mais necessário quanto o título, longo ou curto, é mais alusivo e 

mesmo enigmático” (2009, p. 190); função de ordem de leitura, pois como vimos anteriormente, 

Calvino sugere que O cavaleiro inexistente seja como um curinga, podendo aparecer no início 

ou no fim do ciclo, a depender do critério de ordem utilizado. 

A “declaração de intenção” é considerada por Genette a função mais importante do 

prefácio original e consiste numa interpretação do texto pelo autor. Esse tipo de prefácio está 

na origem do prefácio moderno (2009, p. 196). Já no prefácio original posterior, o destaque 

recai sobre a relação com o leitor, que é de sugestão para uma abordagem interpretativa, pois a 

principal função do prefácio é valorizar o texto e a matéria de que trata a obra, não o autor 

(2009, p. 177). No entanto, esse tipo de prefácio acaba se tornando um instrumento de controle 

autoral. Genette fala da imposição de uma teoria particular definida pela intenção do autor, 

“apresentada como chave interpretativa mais segura” (2009, p. 196) que nem sempre é sincera 

ou lúdica, mas está presente como declarações de intenção paratextual. Italo Calvino toma 

alguns cuidados em relação ao estigma do controle autoral: 

 

Mas se querem acreditar que significa, sei lá, a inteligência interiorizadora e a 
vitalidade extrovertida que devem constituir uma totalidade, vocês estão livres para 
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fazê-lo. Assim como estão igualmente livres para interpretar como quiserem estas três 
histórias, e nem precisam sentir-se vinculados ao testemunho que agora lhes ofereci 
sobre sua gênese (CALVINO, 2014, p. 18). 

 

Calvino mostra-se consciente sobre a liberdade interpretativa do leitor diante de O 

cavaleiro inexistente, ao mencionar as personagens irmã Teodora e a guerreira Bradamante 

como mesma pessoa, e das outras duas histórias; e, tornando a lê-las ele mesmo algum tempo 

depois, decide expor suas opiniões a respeito sem hierarquizá-las. 

A maneira como Calvino relaciona o passado e o futuro da literatura nos interessa aqui 

porque implica para o estudo do paratexto. No prefácio, ele diz que anteriormente tinha escrito 

um romance neorrealista “[...] em que trabalhava duro e direto com a brutalidade neorrealista, 

mas os críticos começaram a dizer que eu era ‘dado as fábulas’” (2014, p. 8), isso porque este 

romance, A trilha nos ninhos de aranha, mesmo que seja classificado como “neorrealista” é 

permeado de uma atmosfera própria da literatura fantástica, ou pelo “tom fabular” — seu 

estatuto estético é ambíguo e gerou controvérsias. 

Calvino não se encaixava na aura de seriedade e preocupação que habitava o clima 

daqueles tempos e que o neorrealismo soube muito bem expressar: “Assim, tentei escrever 

outros romances neorrealistas, sobre temas da vida popular daqueles anos, mas não me saía 

bem e deixava os manuscritos na gaveta” (2014, p. 8). A atmosfera da época não o ajudava a 

escrever: “Se usasse um tom mais reflexivo e preocupado, tudo se dissolvia no cinzento, no 

triste, eu perdia o timbre que era meu [...]. Era a música das coisas que havia mudado” (2014, 

p. 8). Para a superação dessa tensão entre a atmosfera austera daqueles dias e o impulso criador, 

ele se lança na seara do fantástico, dividido entre o dever de representar as tensões da época 

através da estética neorrealista e o sentimento de inaptidão: “Assim, zangado comigo e com 

tudo, dediquei-me, espécie de passatempo, a escrever O visconde partido ao meio, em 1951. 

Não tinha nenhum propósito de defender uma poética contra outra nem intenções de alegoria 

moralista ou, menos ainda, política em sentido estrito” (2014, p. 8-9). 

A partir de então, surgem três imagens que representam sua angústia de criação literária. 

A primeira imagem que lhe passa a existir na mente é de um homem cindido ao meio no sentido 

longitudinal, sendo que cada uma das partes andava por conta própria. A segunda, a de “um 

jovem que sobe numa árvore [...]; pronto: sobe, e de árvore em árvore viaja dias e mais dias ou 

melhor, não desce mais, recusa-se a descer para o chão, passa o resto da vida nas árvores” 

(2014, p. 13); a terceira a de “uma armadura que caminha e está vazia por dentro” (2014, p. 15). 

Estas histórias fantásticas representam também três “completudes”: para além das mutilações 
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sociais; para a autodeterminação individual, mas não individualista; e para figurar 

emblematicamente a conquista do ser (2014, p. 18).  

Em todo caso, os paratextos de Calvino são uma chave importante para abordar sua 

poética. Voltaremos ao prefácio de Os nossos antepassados; nosso intuito aqui foi apresentar 

como a tipologia de Genette (2009) nos estudos do paratexto ajuda a visualizar as funções de 

comentário do título, unidade, gênese, declaração de intenção do prefácio etc.; e brevemente 

sobre a literatura fantástica, pois é notável que o fantástico com o qual Calvino caracteriza sua 

escrita aparece justamente nessa época de tensões políticas e austeridades econômicas, 

sugerindo a ideia do fantástico como a estética do equacionamento dessas tensões através das 

imagens literárias que produz, nas palavras do escritor: “E aconteceu que, ao escrever uma 

história de todo fantástica, sem me dar conta acabei exprimindo não só o sofrimento daquele 

período particular como também o impulso para sair dele” (2014, p. 9). Além desse 

equacionamento entre criação literária e realidade social, damos destaque ao movimento 

editorial: sua escolha das obras para a revisão é aquele conjunto de narrativas do fantástico em 

detrimento de outros contos e romances neorrealistas ou de exploração de temas sociais.  

Podemos dar continuidade à autorreflexividade no “Prefácio à segunda edição” de 1964 

sobre seu primeiro romance A trilha dos ninhos de aranha — escrito no contexto da “resistência 

italiana” em 1947 —, onde, dezessete anos após sua primeira publicação, Calvino faz uma 

reflexão sobre a “literatura de resistência”: 

 

Este romance é o primeiro que escrevi; quase posso dizer: a primeira coisa que escrevi, 
se excetuarmos alguns contos. Que impressão me causa, ao retomá-lo agora? Mais do 
que como uma obra minha, leio como um livro que surgiu anonimamente do clima 
geral de uma época, de uma tensão moral, de um gosto literário, que era aquele em 
que nossa geração se reconhecia depois do fim da Segunda Guerra Mundial 
(CALVINO, 2004a, p. 5). 

 

Este prefácio contém algumas inflexões, destacadas entre parênteses, algumas vezes 

demonstrando uma voz ensimesmada que tenta se afastar dos perfis que produziram aquela 

“outra”, a voz autoral desse período; em outras palavras, é onde Calvino traz o discurso sobre 

sua experiencia de criação literária, comparando o autor de antigamente, em 1947, com o autor 

de hoje, em 1964, como podemos comprovar na passagem seguinte: “(talvez o fato de ter 

começado este prefácio evocando um estado de ânimo coletivo me faça esquecer que estou 

falando de um livro, coisa escrita, linhas de palavras na página branca)” (2004a, p. 6). Trata-se 

de uma aposiopese do eu autoral (TROIANO, 2015, p. 35), que corresponde à ideia de duração, 

como expressão de uma reflexão sobre o tempo e do aspecto revisional: “ele permanece 
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reticente ao lidar com seu próprio livro, frequentemente acompanhado por prefácios ou 

posfácios relutantes, hesitantes, nos limites da desorientação”. A mais emblemática passagem 

a respeito de sua cisma e hesitações em relação a produção do prefácio em questão talvez seja 

a que segue: 

 

(Continuo falando no plural, como se me referisse a um movimento organizado e 
consciente, mesmo agora, quando explico que era exatamente o contrário. Como é 
fácil, ao falar de literatura, mesmo em meio à conversa mais séria, mais fundamentada 
nos fatos, passar inadvertidamente a contar histórias… Por isso, as conversas sobre 
literatura me incomodam cada vez mais, tanto as dos outros como as minhas) 
(CALVINO, 2004a, p. 8). 

 

Outro aspecto importante que gostaríamos de apresentar, antes de nos aprofundarmos 

nos prefácios, é que a hesitação em relação ao Calvino de 1947 faz com que o Calvino de 1964 

reinicie seu prefácio algumas vezes. A repetição do incipit prefacial é dada pela frase: “Este 

romance é o primeiro que escrevi” nas páginas 5, 11, 12 e 23; mas há também outras 

interrupções que apresentam uma reflexão sobre o processo de escrita do prefácio: “Ainda tenho 

de recomeçar o prefácio, desde o início” (2004a, p. 15); ou “Interrompo. Todo discurso baseado 

numa motivação puramente literária, se for verdadeiro, acaba neste xeque, neste malogro que 

escrever sempre é” (2004a, p. 18), num tom ensimesmado. 

Ambos os prefácios apresentados até o momento são um olhar para o início de sua 

produção ficcional, em que Calvino comenta sua experiência de criação literária dando-lhe um 

sentido hesitante. Estes são prefácios nos quais abundam os aspectos da especularidade e da 

fantasmagoria (Autorreflexividade Criadora, Imagens da Alteridade, Imagens da Literatura, 

Imagens da Ensaística), que analisaremos integralmente na seção 4 “Os espelhos e os fantasmas 

de Italo Calvino”. 

No posfácio original, intitulado “Nota” em O castelo dos destinos cruzados, Calvino 

traz um verdadeiro testemunho dos processos de criação literária e explica como utilizou “o 

tarô como máquina narrativa combinatória” (1991, p. 152). O castelo dos destinos cruzados é 

dividido em duas partes: “O castelo dos destinos cruzados” e “A taberna dos destinos cruzados”. 

A primeira parte foi publicada incialmente em 1969 numa edição intitulada Il mazzo visconteo 

di Bergamo e New York. A edição de 1973 é republicação da primeira parte e publicação 

original da segunda parte, junto com o posfácio. O posfácio é, portanto, uma atitude revisional 

da primeira parte publicada quatro anos antes, mas é também original em relação à segunda 

parte. No entanto, por se tratar de uma retomada criativa, não se trata de uma releitura de sua 
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obra como nos prefácios mencionados anteriormente, mas da deliberada decisão de publicá-la 

já expondo esses processos: 

 

Comecei pelos tarôs de Marselha, procurando colocar as cartas de modo que se 
apresentassem como cenas sucessivas de um conto pictográfico. Quando as cartas 
enfileiradas ao acaso me davam uma história na qual reconhecia um sentido, punha-
me logo a escrevê-la; acumulei assim um vasto material; posso dizer que grande parte 
da “Taverna dos destinos cruzados” foi escrita nessa fase; mas não conseguia dispor 
as cartas numa ordem que contivesse e comandasse a pluralidade dos contos; mudava 
constantemente as regras do jogo, a estrutura geral, as soluções narrativas. Estava para 
desistir, quando o editor Franco Maria Ricci convidou-me a escrever um texto para 
um livro em que reproduzia os tarôs dos duques de Milão (CALVINO, 1991, p. 153). 

 

Aqui nos distanciamos noves anos (1964-1973) e já estamos noutra fase, onde Italo 

Calvino demonstra ser um escritor preocupado com o debate entre a teoria e prática literária, 

revelando sua “intimidade criativa” para o leitor contemporâneo. A rigor, não seria com este 

tom subjetivo que Calvino entendeu e pretendeu explicar sua relação com a literatura, cuja fase 

é bastante dada ao racionalismo e à arte combinatória. 

Mas justamente aqui nossa pesquisa contribui para ampliar o entendimento de sua 

literatura, do paratexto ao texto, pois não deixamos de perceber os espelhos da subjetividade 

em jogo, onde afeções são demonstradas. O pequeno excerto acima apresenta um pouco da 

angústia de criação literária que perpassa o projeto da literatura de arte combinatória que estava 

em voga durante toda a década de 1970. 

É a partir das concepções estéticas do grupo OuLiPo27 que Calvino irá desenvolver seu 

próprio modo de arte combinatória como é o caso de As cidades invisíveis de 1972 e este O 

castelo dos destinos cruzados de 1973; e, posteriormente, da metaliteratura através da 

construção de narrativas que combinam em sua trama os processos de escritura e de leitura. O 

ápice desse desenvolvimento é o hiper-romance Se um viajante numa noite de inverno, 

publicado em 1979: “no Calvino maduro predomina uma prática que se volta para as 

possibilidades infinitas ou múltiplas da literatura, num campo de ação que focaliza realidades 

fragmentárias e descontínuas” (KLEIN, 2013, p. 21). 

Seguindo o Quadro 1, o paratexto de Se um viajante numa noite de inverno é um ensaio 

intitulado “Se um narrador numa noite de inverno” publicado para a revista italiana Alfabeta 

 
27 Sigla para Ouvroir de Littérature Potencialle (Oficina de Literatura Potencial). Grupo de escritores e 
matemáticos que propuseram a criação literária através da técnica de limitações (ou constrangimento literário), na 
qual o escritor está limitado a qualquer regra ou padrão de criação pré-estabelecidos. Os nomes mais conhecidos 
do grupo são Claude Berge, Marcel Duchamp, Georges Perec e Raymond Queneau, além do próprio Italo Calvino. 
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logo após a publicação do romance, anexado à edição brasileira como “Apêndice”. Na nota 

editorial do apêndice lemos as informações abaixo: 

 

A primeira edição de Se um viajante numa noite de inverno saiu em junho de 1979 
pela Einaudi. Na época, Calvino falou do livro em diversas entrevistas à imprensa. 
Entretanto, a melhor ocasião para refletir e discutir sobre a estrutura e o significado 
da obra lhe foi oferecida por uma resenha do crítico Angelo Guglielmi, à qual Calvino 
respondeu com o seguinte comentário, intitulado “Se um narrador numa noite de 
inverno” e publicado em dezembro do mesmo ano na revista mensal Alfabeta 
(CALVINO, 1999, p. 265). 

 

Com a nota acima, percebemos que a recepção do hiper-romance no Brasil através da 

Companhia das Letras preservou o ímpeto de Calvino em publicar suas obras junto ao 

comentário sobre sua própria obra, desta vez em forma de debate sobre os processos de criação 

e recepção com o crítico Angelo Guglielmi. Este “Apêndice” é, segundo a nomenclatura de 

Genette (2009), um posfácio autoral póstumo (epitexto assinado pelo autor, mas publicado 

como peritexto após sua morte). 

Tanto a partir dos ensaios quanto da obra e de seu apêndice, iremos adentrar na teoria 

da especularidade, pois relacionaremos o conceito de hiper-romance a esta teoria. Nesse 

sentido, o “Apêndice” anexado à obra multiplica em mais uma instância o efeito especular: há 

uma duplicação interior do livro e do autor ou uma autorreferência diegética, e há a voz 

epitextual do autor. 

Muitas reflexões de autoimagens do escritor são possíveis em várias obras de Calvino, 

por exemplo, em obras ficcionais e originais como Os amores difíceis de 1963 e Palomar de 

1983; ou em obras póstumas, sobre sua juventude em O caminho de San Giovanni de 1990 e 

na coletânea póstuma de 1994, intitulada Eremita em Paris: páginas autobiográficas (2006). 

Um estudo completo da autorreflexividade — deste escritor que sempre preconizou uma 

literatura da “Visibilidade” e da “Multiplicidade” e revelou uma profusão imagética de si 

mesmo dizendo o contrário — requer uma pesquisa em outras proporções. Mas não nos 

impediremos de justificar a omissão destas obras, especialmente de Eremita em Paris, cuja 

“Nota da tradutora” (BARNI, 2006, p. 7) diz: “Privilegiar o aspecto de testemunho, assim como 

o autor pensou anos depois, também significa ler esses ‘instantâneos fotográficos’ tal como 

saíram, sem muita pose, como se fôssemos espectadores indiscretos e apanhássemos em 

flagrante o autor” — poderíamos dizer “apanhássemos de chinelos” numa alusão aos Ensaios 

de Montaigne; e no mesmo tom, o paratexto editorial “Nota à edição italiana de 1996” (2006, 

p. 9) diz: “Mesmo assim, preferimos [os editores] oferecer ao leitor um ‘retrato sob medida’, 

escrito por Calvino em 1980 e publicado na revista Gran Bazar”. O apelo ao retrato e à 
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autobiografia a que esta obra é relacionada está também justificado na “Nota introdutória”, 

assinada por Esther Calvino: “Anos depois encontrei uma pasta intitulada ‘Páginas 

autobiográficas’ [...]. Existia, portanto, outro projeto de autobiografia, totalmente diferente 

daquele mencionado em O caminho de San Giovanni” (CALVINO, E., 2006, p. 13-14). 

Por que então não incluir estas páginas autobiográficas no corpus da pesquisa? Ou 

melhor, não seriam o campo conceitual e teórico da autobiografia imprescindíveis para o estudo 

da ensaística especular e fantasmática de Italo Calvino? Sim, concordamos que seriam; mas o 

nosso foco é uma escrita de si sub-reptícia e não autoproclamada. Ademais, veremos na seção 

3.1 “As escritas de si: autorretrato, autobiografia, autoficção” que o que estamos a tratar é de 

“autorretrato” e não de “autobiografia”, já que o autorretrato liga-se apropriadamente à 

ensaística e só é possível reconhecê-lo deforma indireta ou oblíqua. 

As páginas autobiográficas apresentam, da forma como foram propostas, imagens 

saturadas da subjetividade, ou seja, onde aparecem um Calvino mais concreto e cuidadoso do 

que gostaríamos para a produção de seus fantasmas — por isso os textos selecionados não são 

“autobiográficos”, ou melhor, não apresentam este estatuto genérico, mas ainda assim 

apresentam uma peculiar autorreflexividade. Optamos pela reunião de outros ensaios cuja força 

ilocutória é gerada a partir da reflexão sobre a duração das ideias críticas e criativas atrelada ao 

movimento editorial, à fantasmagoria, ou seja, à duração das imagens de si — o que 

supostamente passou em Assunto encerrado e o tempo que virá em Seis propostas para o 

próximo milênio. É sobretudo a partir da virtualização das reflexões sobre o tempo que podemos 

revelar as imagens especulares e fantasmáticas. 

O romance Os nossos antepassados fecha sua relação com o seu debute literário, 

equacionando questões entre literatura e sociedade e entre as estéticas neorrealista (ou realista) 

e fantástica. Se um viajante..., por sua vez, fecha seu impulso criador combinatório e 

metaliterário e sua relação com a experiência vivida na França desde 1967. Nosso objetivo, no 

entanto, é demonstrar as ressonâncias desses temas mesmo após esses “fechamentos”, 

caracterizando-os como fantasmas em sua produção ensaística: o romanesco como proposição 

genérica e o fantástico e o combinatório como proposições estéticas. 

Seguiremos com a apresentação mais detalhada dos paratextos de Assunto encerrado. 

O título “Assunto encerrado: discursos sobre literatura e sociedade” é a versão da tradutora 

Roberta Barni para Una pietra sopra: discorsi di letteratura e società. Una pietra sopra é a 

redução da expressão idiomática mettiamoci una pietra sopra, que pode ser traduzida por 

“coloquemos uma pedra sobre”. Este é também um título temático de tipo metafórico. Vejamos 

como se dá o entendimento do tema e da metáfora no último parágrafo da “Apresentação”: 
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É colocando-se como experiência finalizada que a sequência destas páginas começa a 
tomar forma, a tornar-se uma história que tem seu sentido no desenho de conjunto. 
Sendo assim, posso agora reunir estes ensaios em volume, ou seja, posso aceitar relê-
los e levá-los a ser relidos. Para fixá-los em seu lugar no tempo e no espaço. Para dar-
lhes aquele afastamento necessário para que possam ser observados na justa luz e 
perspectiva. Para reencontrar ali o andamento das transformações subjetivas e 
objetivas, e das continuidades. Para compreender o ponto em que estou. Para pôr um 
ponto-final. Para encerrar o assunto (CALVINO, 2006, p. 8). 

 

Nesse sentido, Klein afirma: “[...] mostra a intenção do escritor, claramente explicitada 

na escolha do título e reafirmada na apresentação do livro, de ‘colocar uma pedra sobre’ numa 

experiência política e literária que ele julga concluída e superada” (KLEIN, 2013, p. 14). Apesar 

de se tratar de “experiência finalizada”, o destaque para nós é a duração das imagens de si, nos 

autorreflexos que surgem a partir de “Para reencontrar ali o andamento das transformações 

subjetivas e objetivas, e das continuidades. Para compreender o ponto em que estou”. Ou seja, 

para retomar o passado afim de entender o presente e projetar-se ao futuro. 

O subtítulo que acompanha a edição brasileira de Assunto encerrado é “discursos sobre 

literatura e sociedade” e de Mundo escrito e mundo não escrito é “artigos, conferências e 

entrevistas”. No caso de Seis propostas para o próximo milênio é, em oposição à edição original 

italiana, “lições americanas”. Observamos que os termos nos subtítulos como “discursos”, 

“conferências”, “artigos”, “propostas” ou como algumas designações genéricas separadas por 

vírgula dão melhor conta da heterogeneidade dos textos reunidos nestes volumes. A indicação 

genérica anexada ao título é 

 

[...] por definição remática, pois se destina a dar a conhecer o estatuto genérico 
intencional que o autor e o editor querem atribuir ao texto, atribuição cuja legitimidade 
nenhum leitor pode ignorar ou negligenciar, mesmo que não se considere obrigado a 
aprová-la [...]. Mas aqui deixaremos de lado esse caráter, no fim sempre contestável, 
do estatuto genérico oficial [...] (GENETTE, 2009, p. 88). 

 

Calvino escreve na “Apresentação” de Assunto encerrado que reuniu “[...] escritos que 

contêm declarações poéticas, planejamentos de rotas a seguir, balanços críticos, organizações 

de conjunto do passado e presente e futuro, assim como os fui elaborando e guardando nos 

últimos 25 anos” (CALVINO, 2006, p. 7, grifos nossos). Estas “organizações de conjunto do 

passado presente e futuro” foram divididas de acordo com a classificação expressamente dada 

por Calvino nas notas editoriais. Além dos títulos temáticos, para cada ensaio há uma nota 

introdutória e remissiva do próprio Calvino que define o estatuto genérico e explica o contexto 

de publicação. 
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Nessas notas, Calvino explica os locais e as datas de circulação de cada ensaio 

correspondente. As notas são autorais assuntivas posteriores, segundo a classificação de 

Genette (2009), e com forte expressão prefacial. Foram escritas no presente de 1980, na ocasião 

da publicação de Assunto encerrado, e juntamos a elas apenas a “Apresentação”. A este respeito 

Genette diz: “o prefácio posterior ou tardio comenta globalmente o texto, e as notas de mesma 

data prolongam e detalham esse prefácio comentando os detalhes do texto; e, por essa função 

de comentário, vinculam-se claramente ao paratexto” (GENETTE, 2009, p. 289). Portanto, 

trata-se de obra que tem a característica de “combinar” temporalidades diferentes. Por exemplo, 

na nota para o ensaio “Natureza e história do romance” (1958), Calvino explica seu movimento 

editorial: 

 

Inédito. Conferência com leituras de páginas de romances famosos, proferida pela 
primeira vez em Sanremo, no dia 24 de março de 1958, e depois replicada em diversas 
cidades italianas. O texto, que em parte reelabora escritos anteriores meus, passou, de 
uma leitura para outra, por diversos ajustes, e nas últimas redações antecipa, na 
conclusão, os temas de meu ensaio imediatamente seguinte, “O mar da objetividade”. 
Apresento aqui, no arranjo mais orgânico possível, os vários materiais (que, 
diversamente ordenados e desenvolvidos, também me serviram para outra 
conferência: “A literatura da violência”) na medida em que representam uma fase de 
recapitulação do horizonte literário de minha formação, fortemente ancorada na 
tradição oitocentista, e ao mesmo tempo de transição para o horizonte que será o 
dominante nos anos 60 (CALVINO, 2006, p. 27). 

 

Seu estatuto genérico é “conferência”. Mas algumas notas não apresentam uma 

designação genérica para o escrito em questão, deixando seu tipo como “não especificado”. 

Dos 42 escritos reunidos, onze não são especificados; oito são conferências lidas; duas 

homenagens; sete respostas a enquetes; três ensaios; duas cartas; dois artigos; três intervenções; 

uma proposta de publicação, um prefácio alógrafo (de livro editado por Calvino) e uma 

comunicação em congresso, conforme atestamos no quadro que segue: 

 

Quadro 2 – Ensaios selecionados em Assunto encerrado. 

Título do ensaio Ano Tipo 
O miolo do leão 1955 Conferência lida 

Natureza e história do romance 1958 Conferência lida 
O mar da objetividade 1960 Não especificado 

Três correntes do romance italiano de hoje 1959/1960 Conferência lida 
Pavese: ser e fazer 1960 Homenagem 
Diálogo de dois escritores em crise 1961 Conferência lida 

A “belle époque” inesperada 1961 Resposta a enquete 
Os beatniks e o “sistema” 1962 Conferência lida 
O desafio ao labirinto 1962 Ensaio 

Uma serenidade amarga 1964 Não especificado 
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A antítese operária 1964 Ensaio 
Não vou mais botar a boca no trombone 1965 Carta 

Italiano, uma língua entre outras línguas 1965 Artigo 
A antilíngua 1965 Artigo 
Vittorini: planejamento e literatura 1967 Ensaio 

Filosofia e literatura 1967 Não especificado 
Definições de territórios: o cômico 1967 Resposta a enquete 
Para quem se escreve? (A prateleira hipotética) 1967 Resposta a enquete 

Cibernética e fantasma (Notas sobre narrativa como processo 
combinatório) 

1967 Conferência lida 

A relação com a Lua 1967 Carta 

Duas entrevistas sobre ciência e literatura 1968 Resposta a enquete 
Por uma literatura que peça mais (Vittorini e 68) 1968 Intervenção 

A literatura como projeção do desejo (Para a Anatomia da crítica, de 
Northrop Frye) 

1969 Não especificado 

A máquina espasmódica 1970 Não especificado 
O mundo às avessas  1970 Não especificado 

Definições de territórios: o erótico (O sexo e o riso) 1969/1970 Não especificado 
Definições de territórios: o fantástico 1970 Resposta a enquete 

O romance como espetáculo 1970 Intervenção 
Para Fourier 1. A sociedade amorosa 1971 Não especificado 
Para Fourier 2. O ordenador dos desejos 1971 Prefácio alógrafo 

Para Fourier 3. Despedida. A utopia pulviscular 1973 Não especificado 
O extremismo 1973 Resposta a enquete 

O olhar do arqueólogo 1972 
Proposta de 
publicação 

Os noivos: o romance das relações de força 1973 Congresso 
Um projeto de público 1974 Polêmica 

Os deuses da cidade 1975 Intervenção 
Usos políticos certos e errados da literatura  1976 Conferência lida 
Apenas em primeira pessoa (para os desenhos de Saul Steinberg) 1977 Não especificado 

O charuto de Groucho 1977 Homenagem 
Os palavrões 1978 Não especificado 
Notas sobre a linguagem política 1976/1978 Resposta a enquetes 

Os níveis de realidade em literatura 1978 Conferência lida 

 

Nem todos os ensaios da coletânea são relevantes para demonstrar as imagens 

especulares e fantasmáticas de Italo Calvino. Portanto, fizemos uma seleção destacada pelo 

sombreamento no quadro. Apesar desta seleção, entendemos que Assunto encerrado, em sua 

completude, representa uma reflexão do passado literário, retomado por Calvino, com fins para 

o futuro da literatura ou para os livros por vir, como podemos ler na “Apresentação”: “Diria 

que meu objetivo talvez fosse estabelecer algumas linhas gerais que servissem de pressuposto 

a meu trabalho e ao dos outros; postular uma cultura como contexto em que situar as obras 

ainda a escrever” (CALVINO, 2006, p. 7). Calvino busca a imagem de si que o persegue (seu 

próprio fantasma) e apresenta o “personagem do escritor” inserido também no contexto de 

produção dos anos 1950 sob alcunha de “intelectual engajado”; coloca-se em frente ao espelho 



80 

literário, virtualiza a si mesmo nestes textos e produz seu fantasma: “Acompanhando seus 

movimentos no palco, observaremos como nele, visivelmente, embora sem viradas bruscas, a 

identificação com o papel começa a falhar aos poucos, com a dissolução da pretensão de 

interpretar e guiar um processo histórico” (CALVINO, 2006, p. 8). 

A respeito de Assunto encerrado, Adriana Klein diz que essa reunião de ensaios pode 

ser lida “como uma ‘autobiografia intelectual’, como ‘testemunho’ do itinerário, nem sempre 

retilíneo, percorrido por Calvino no papel de intelectual e escritor” (2013, p. 14). Klein afirma 

que os ensaios da década de 1950 até o final da década 1960 pautam o engajamento político do 

escritor, ligado que estava aos grandes problemas da sociedade italiana do pós-guerra, ao 

avanço industrial e tecnológico e à precarização do trabalho. Já os primeiros ensaios do fim da 

década de 1960, até o último da coletânea, de 1978, “delineavam uma poética ligada aos 

diversos ‘níveis da realidade’ e à reflexão sobre a autoconsciência e a autorreferencialidade da 

literatura” (2013, p. 14). Klein explica a transição das concepções de literatura de Calvino e as 

relaciona com o seu próprio fazer criador, mencionando especificamente quatro ensaios: “O 

miolo do leão” (1955), “O mar da objetividade” (1960), “O desafio ao labirinto” (1962) e 

“Cibernética e fantasmas: apontamentos sobre a narrativa como processo combinatório” (1967). 

Segundo Klein (2013), em “O miolo do leão” (1955) Calvino mostrou-se um jovem 

comunista politicamente engajado, que opôs um projeto fundado no marxismo e na luta de 

classes com fins para interpretar e guiar o processo histórico à crise da razão burguesa e à 

literatura da irracionalidade e do individualismo de falsas pretensões universais: “A literatura 

deveria participar da luta ideológica a fim de eliminar a influência da ideologia conservadora 

da classe dominante e alcançar uma visão crítica das relações humanas na sociedade burguesa, 

restituindo ao homem o controle da história” (2013, p. 16). 

Mas como a literatura fantástica produzida na década de 1950 se encaixa nesse perfil 

literário? Lemos nos prefácios de 1960 e 1964 o testemunho de uma inaptidão com a atmosfera 

neorrealista, cuja válvula de escape foi o fantástico. Acontece que nessa mesma época ele 

escreve alguns contos, dentre eles “A formiga argentina” (1952) e “A nuvem de smog” (1958), 

e o romance A especulação imobiliária (1957)28 — data de seu afastamento do Partido 

Comunista Italiano —, onde “retrata a condição do intelectual impossibilitado de intervir 

significativamente diante dos aspectos negativos da sociedade capitalista” (2013, p. 17). Esta 

 
28 Os contos foram traduzidos por Raquel Ramalhete e publicados na edição de Os amores difíceis (1992), pela 
Companhia das Letras. Já o romance foi publicado com tradução de Mauricio Santana também pela Companhia 
das Letras em 2011. 
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impossibilidade de intervenção numa realidade economicamente austera coaduna-se com a 

resposta dada por Calvino para o mau acabamento do gênero romanesco na Itália, pois 

 

[...] o escritor crê que a literatura pode ou deve encontrar soluções para representar 
poeticamente formas de atuação do homem a fim de mudar suas condições de vida. A 
solução estaria na criação de histórias fantásticas, nas quais seria possível reproduzir, 
por meio de um estilo “épico-lírico”, a unidade substancial entre a natureza e o 
homem, unidade destruída pela força das relações econômicas capitalistas. Nessa 
ideia reside a tomada de posição original de Calvino no quadro da literatura italiana 
do século XX, sua resposta ao problema da crise do romance (KLEIN, 2013, p. 17). 

 

Em “O mar da objetividade” (1960), Klein afirma que para Calvino “Fica evidente o 

fim das paixões civis e dos impulsos idealistas que haviam marcado a era do pós-guerra e do 

engajamento” (2013, p. 18). Este “mar” é justamente o de uma sociedade mergulhada na 

disponibilidade de recursos e desenvolvimento tecnológico que limita ou dificulta a 

possibilidade de análise e intervenção por parte dos escritores de ficção. Mas a crença na função 

ativa e crítica da literatura não desaparece, ganhando outros contornos, visualizados em “O 

desafio ao labirinto” (1962). Vejamos o que Klein diz a respeito: 

 

Neste escrito, ao desenvolver uma análise do livro O labirinto, de Robbe-Grillet, 
Calvino restringe o espaço da intervenção da literatura a um âmbito especificamente 
moral, colocando a questão da escrita como conflito e tensão entre um subjetivismo 
interior e uma linha matemático-geometrizante, que toma a figura do labirinto em 
várias experiências literárias modernas, como as de Robbe-Grillet, Michel Butor e 
Jorge Luis Borges. Para o autor, é necessário um determinado comportamento diante 
do fascínio exercido pelo labirinto, ou pelo “perder-se no labirinto”, que representa a 
ausência de saídas como verdadeira condição do homem contemporâneo (KLEIN, 
2013, p. 18). 

 

Klein também está atenta à linha que une os ensaios até agora mencionados, ou melhor, 

que vão de 1955 a 1965. Neste intervalo, os perfis de Calvino podem ser divididos em dois 

segmentos: há um Calvino atento às transformações da sociedade no pós-guerra, um período 

onde se consolida a sociedade de produção e de consumo de massa, fenômenos que para o 

escritor são difíceis de serem avaliados do ponto de vista racional; e outro Calvino que escreve 

sobre os sistemas literários vigentes: o nouveau roman, a beat generation e a nova vanguarda 

italiana (KLEIN, 2013, p. 19). 

Aos poucos, Calvino abandona o primeiro perfil, pautado principalmente por dar uma 

função moral à literatura e, portanto, de interpretar e guiar um processo histórico — fato já 

esperado pelo leitor, pois é antecipado pelo próprio Calvino na “Apresentação”. O declínio 

desta aspiração e o fortalecimento do segundo perfil, mais atento aos sistemas literários, ocorre 

ao mudar-se para Paris e publicar “Cibernética e fantasmas” (1967). Isso acontece porque, na 
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passagem entre as décadas de 1960 e 1970, Calvino entra em contato pessoal com o grupo de 

escritores franceses da revista Tel Quel, assiste a conferências de Roland Barthes, Jacques 

Lacan e Jacques Derrida, frequenta as aulas de Lévi-Strauss e se interessa pela Semiótica 

Narrativa do linguista lituano A. J. Greimas (2013, p. 20). Segundo Klein, dentre todos estes 

nomes e da efervescência cultural na qual se imiscuiu, “Calvino sente-se, sem dúvida, mais 

próximo do grupo OuLiPo [...], que propunha a elaboração de modelos de automatização da 

criação literária por meio de jogos matemático-combinatórios” (2013, p. 20). Em “Cibernética 

e Fantasmas”, Calvino leva até as últimas consequências a reflexão sobre a “máquina literária” 

que surge como resposta à crise que o estruturalismo implantou a fim de dirimir a importância 

do autor na teoria literária, fato que teve seu ápice com a sentença de morte ao autor, dada por 

Roland Barthes no final da década de 1960. A esse respeito, destacamos o seguinte excerto: 

 

A máquina literária pode efetuar todas as trocas possíveis num determinado material; 
mas o resultado poético será o efeito particular de uma dessas trocas no homem dotado 
de uma consciência e de um inconsciente, isto é, no homem empírico e histórico; será 
o choque que se verifica só na medida em que, ao redor da máquina de escrita, existam 
os fantasmas ocultos do indivíduo e da sociedade (CALVINO, 2006, p. 211). 

 

Estas concepções de “significado inesperado”, “resultado poético”, “choque” são o que 

animam nossas perguntas de pesquisa para consecução do resultado; ou seja, “na medida em 

que, ao redor da máquina de escrita, existam os fantasmas ocultos”. A máquina literária, última 

consequência de uma escrita que solapa o autor, produz o seu fantasma. Não queremos antecipar 

o debate sobre esses temas, pois retornaremos a eles e, inclusive, a uma análise mais detalhada 

de “Cibernética e fantasmas”. Importa frisar agora que eles serão retomados no último ensaio 

intitulado “Os níveis de realidade em literatura” (1978) e especialmente, como veremos, na 

especularidade de Se um viajante numa noite de inverno (1979). 

Já a edição de Mundo escrito e mundo não escrito reproduz 43 textos que Calvino 

publicou em vários locais, sem coletá-los em um volume. Todos os textos foram anteriormente 

publicados em Saggi 1945-1985 (Mondadori, Milão, 1995), mas reorganizados numa nova 

edição por Mario Barenghi. Trazemos a voz do organizador da edição original italiana a fim de 

entender o contexto de publicação da coletânea e demonstrar como as instâncias prefaciais, 

autorais ou alógrafas, revelam uma preocupação com o tempo e ajudam a compor perfis e 

imagens do autor. No prefácio “Nota al testo” (2002)29, Barenghi escreve que há uma relação 

intrínseca entre Assunto encerrado e esta coletânea póstuma, pois “[...] a maioria [dos textos] 

 
29 Mondo scritto e mondo non scritto (Milano, Mondadori, 2002). Não publicado na versão brasileira. 
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aparece na seção da segunda parte [de Saggi 1945-1985] que, ecoando o subtítulo de Una pietra 

sopra, parecia legítimo intitular [esta coleção] de Outros discursos sobre literatura e 

sociedade”30 (BARENGHI, 2002, grifos do autor).  

Barenghi (2002) também justifica o título da coletânea em termos de mudança e reflexão 

sobre o tempo: “O horizonte de Calvino, com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais 

amplo”, referindo-se à passagem no interior do discurso de “vínculo problemático entre cultura 

literária e contexto social” para a “antinomia (por assim dizer) cosmográfico-antropológica 

entre universo da escrita [...] e o resto do mundo”31 — essa passagem temporal está 

representada, portanto, pela conferência “Mundo escrito e mundo não escrito”, escolhida pelo 

editor para ser o título da coletânea póstuma. É importante ressaltar que “Mundo escrito e 

mundo não escrito” é também título de uma “Conferência lida na Universidade de Nova York 

como ‘James Lecture’, no Institute for the Humanities, em 30 de março de 1983” (CALVINO, 

2015, p. 105) cujo texto fora publicado no mesmo ano, tanto em italiano quanto em inglês. 

 Para a escolha do título de cada ensaio, Barenghi (2002) mostra o cuidado: “Dada a 

intolerância revelada em particular por Calvino a titulações gratuitas demais, considerou-se 

apropriado nomear uma série de artigos dos anos oitenta com a simples indicação dos volumes 

revisados”32. Barenghi dá outras justificativas para sua seleção de textos, levantando hipóteses 

sobre a prática editorial do Calvino maduro (autor de Coleções de areia, 1984): 

 

Além disso, os ensaios mais antigos de meados da década de 1940 ao início da década 
de 1950 não estão documentados aqui, na esperança de que mais cedo ou mais tarde 
seja possível dedicar um volume especial à intensa publicidade, atividade política e 
literária, do militante Calvino, que no pós-guerra falou alternando com ousadia a 
primeira pessoa do singular e do plural. Afinal, ao publicar Una pietra sopra — que 
começa com um texto de 1955, o famoso “O miolo do leão” —, o mesmo autor 
mencionou a possibilidade de coletar os escritos da juventude em outro volume, “uma 
‘pedra sobre’, de uma camada geológica mais antiga” (BARENGHI, 2002)33. 

 

 
30 As citações de obras de língua estrangeira foram traduzidas livremente por nós, inserimos o texto original no 
rodapé. No original: “La maggior parte compaiono nella sezione della Parte seconda che, riecheggiando il 
sottotitolo di Una pietra sopra, era parso legittimo intitolare Altri discorsi di letteratura e società”. 
31 “L’orizzonte di Calvino, con il passare degli anni, si era fatto sempre più ampio […] un nesso problematico fra 
cultura letteraria e contesto sociale […] un’antinomia (per di così) cosmografico-antropologica fra l’universo 
della scrittura […] e il resto del mondo”. 
32 “Data l’insofferenza palesata in privato da Calvino per le titolazioni troppo libere, si è ritenuto opportuno 
denominare una serie di articoli degli anni Ottanta con la semplice indicazione dei volumi recensiti”. 
33 “Inoltre non vengono documentati qui gli interventi saggistici più remoti, della metà degli anni Quaranta 
all’inizio degli anni Cinquanta, nella speranza che prima o poi sia possibile dedicare un apposito volume 
all’intensa attività pubblicistica, politica e letteraria insieme, del Calvino militante, che nell’immediato 
dopoguerra poteva parlare alternando con baldanzosa disinvoltura la prima persona singolare e plurale. Del 
resto, nel pubblicare Una pietra sopra — che si apre con uno scritto del 1955, il famoso Midollo del leone — lo 
stesso autore accennava all’eventualità di raccogliere gli scritti giovanili in un altro volume, ‘una ‘pietra sopra’ 
d’uno strato geologico più remoto’ (cfr. Sotto quella pietra, in Saggi, cit, p. 402)”. 
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Visualizamos os ensaios selecionados da primeira seção, “Ler, escrever, traduzir”, no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Ensaios selecionados de Mundo escrito e mundo não escrito. 

Título 
Ano de 

produção 
Tipo 

As boas intenções 1952 Não especificado; 
Personagens e nomes 1952 Respostas a uma enquete; 

A fortuna frustrada do romance 
italiano 

1953 
Inédito. Resposta a uma questão radiofônica da RAI 
que nunca foi transmitida; 

Os destinos do romance 1956 Não especificado; 
Questões sobre o realismo 1957 Respostas a um questionário de Franco Matacotta; 

Respostas a nove perguntas sobre o 
romance 

1959 Respostas a uma enquete; 

A “temática industrial” 1962 Não especificado; 

Correspondência com Angelo 
Guglielmi a propósito do Desafio 

ao labirinto 
1963 Cartas de 1963; 

Sobre a tradução 1963 Não especificado; 

Carta de um escritor menor 1968 
Carta a Guido Fink, de 24 jun. 1968. Publicada em out. 
1985; 

Literatura sentada 1970 Resposta à Guido Ceronetti; 

Furtos com arte (conversa com 
Tullio Pericoli) 

1980 
Conversa por ocasião da mostra de Tullio Pericoli 
Rubare a Klee; 

Traduzir é o verdadeiro modo de ler 
um texto 

1982 Conferência. Publicado em 1985; 

Literatura e poder (sobre um ensaio 
de Alberto Asor Rosa) 

1983 Não especificado; 

Os últimos fogos 1983 Não especificado; 

Gian Carlo Ferreti, O best-seller à 
italiana 

1983 Não especificado; 

Mundo escrito e mundo não escrito 1983 
Conferência lida na Universidade de Nova York como 
“James Lecture” Publicado em inglês em 12 maio 
1983; em italiano em 1985; 

O livro, os livros 1984 
Conferência proferida na Feira do Livro de Buenos 
Aires; 

Por que vocês escrevem? 1984 
Reelaboração da resposta dada à enquete. Publicado em 
mar. 1985. 

 

Entre as justificativas de Barenghi para a seleção desses textos, frisamos que os ensaios 

destacados no Quadro 3 são os que mais nos interessam para a composição das imagens 

especulares e fantasmáticas, escolha que reúne textos que vão de 1953 a 1963, e de 1983 a 1984, 

excetuando-se apenas um texto em ambos intervalos. Isto se deve ao fato de que alguns ensaios 

em “Ler, escrever, traduzir” são complementares a outros em Assunto encerrado, 

explicitamente como é o caso de “Correspondência com Angelo Guglielmi a propósito do 
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Desafio ao labirinto (1963)” — um dos ensaios em Assunto encerrado — ou analogamente, 

pois demonstraremos que quatro dos seus primeiros ensaios, “A fortuna frustrada do romance 

italiano (1953)”, “Os destinos do romance (1956)”, “Questões sobre o realismo (1957)” e 

“Respostas a nove perguntas sobre o romance (1959)”, têm o mesmo tema dos quatro primeiros 

ensaios de Assunto encerrado: “O miolo do leão” (1955), “Natureza e história do romance” 

(1958), “O mar da objetividade” (1960) e “Três correntes do romance italiano hoje” 

(1959/1960), além da possiblidade de demonstrar as imagens enquanto escritor e crítico 

literário; se deve também ao fato de que os ensaios de 1980 a 1984 ampliam os ensaios escritos 

entre Assunto encerrado e Seis propostas para o próximo milênio, preenchendo parcialmente 

este período. 

O prefácio de Mario Barenghi (2002) revela também como se dão as escolhas dos textos 

pelo crítico, contemplando todas as partes: 

 

São páginas de extraordinário interesse, fundamentais tanto para reconstruir o 
horizonte intelectual do último Calvino quanto para iluminar todo o seu itinerário de 
pesquisa, que, no entanto, dificilmente poderia ter sido um volume independente [...] 
optou-se, contudo, por propor algumas hipóteses de agrupamento temático [...] com a 
intenção de fornecer alguma orientação geral sobre os principais núcleos em torno dos 
quais gravita sua reflexão. As ligações entre a atividade de escrever e a de ler; 
maneiras de ler; as razões para escrever em um mundo em rápida mudança; a 
importância da tradução, tanto como exercício estilístico quanto como veículo para a 
circulação de experiências literárias; o valor cultural das estratégias editoriais; 
desenvolvimentos modernos em prosa narrativa; o gênero fantástico na variedade de 
suas manifestações históricas (BARENGHI, 2002)34. 

 

Pelo que foi dito por Barenghi, compreendemos que essa primeira parte de Mundo 

escrito e mundo não escrito reúne textos que ajudam a compor a imagem do passado de 

Calvino. Através dos prefácios, de Assunto encerrado e da seleção de Barenghi, temos, 

portanto, uma “orientação geral sobre os principais núcleos em torno dos quais gravita a 

reflexão” de Italo Calvino, cujo destaque é o passado criativo. Nesses textos também 

encontramos as expectativas do futuro da literatura e verificaremos a coerência entre uma 

prática literária e sua própria criação, com os livros por vir. 

 
34 “Si tratta di pagine di straordinario interesse, fondamentali sia per ricostruire l’orizzonte intellettuale 
dell’ultimo Calvino, sia per illuminare l’intero suo itinerario di ricerca, le quali tuttavia difficilmente avrebbero 
potuto costituire un volume autonomo […] si è comunque scelto de proporre qualche ipotesi di raggruppamento 
tematico […] bensì nell’intento di fornire qualche orientamento di massima circa i principali nuclei attorno cui 
gravita la sua riflessione. I legami fra l’attività della scrittura e quella della lettura; i modi di leggere; le ragioni 
dello scrivere, in un mondo in rapida trasformazione; l’importanza della traduzione, sia come esercizio stilistico, 
sia come veicolo di circolazione delle esperienze letterarie; il valore culturale delle strategie editoriali; i moderni 
sviluppi della prosa narrativa; il genere fantastico, nella varietà delle sue manifestazioni storiche”. 
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Mas a coletânea de ensaios que melhor nos dá suas expectativas de futuro são as célebres 

Seis propostas para o próximo milênio (1990). A edição que temos em mãos apresenta quatro 

instâncias prefaciais, organizadas da seguinte forma: (1) prefácio de Esther Calvino explicando 

o contexto em que foram escritas e deixadas para publicação por Calvino, a escolha do título 

etc.; (2) uma fotografia da lista das propostas manuscrita em inglês do próprio Calvino; (3) e 

(4) são notas prefaciais autorais sobre as conferências e seus temas. As propostas são cinco: 

Leveza, Rapidez, Exatidão, Visibilidade, Multiplicidade; e, segundo Esther Calvino, “No 

momento em que devia partir para os Estados Unidos, já havia escrito cinco das seis propostas. 

Falta a sexta, ‘Consistency’, sobre a qual só sei que devia fazer referências ao Bartebly, de 

Herman Melville’. Sua intenção era escrevê-la em Harvard” (CALVINO, E., 1990, p. 6). 

Calvino não chegou a dar as conferências e, portanto, a escrever a sexta, pois faleceu 

subitamente no fim do verão de 1985. 

As propostas para este milênio foram baseadas em duas certezas, escritas por Calvino 

no prefácio, frente ao caos que o mundo contemporâneo implanta afim de dirimir a importância 

da arte literária; a primeira delas é que “[o] futuro da literatura consiste em saber que há coisas 

que só a literatura com seus meios específicos nos pode dar”, e a segunda é de situar “alguns 

valores ou qualidades ou especificidades da literatura” (CALVINO, 1990, p. 11). Em cada 

proposta, Calvino expõe uma imagem da literatura do passado para o futuro. Portanto, as 

propostas americanas também se voltam para o passado literário a fim de redimir a literatura de 

um futuro incerto. 

A relação conferencial dos textos, emitidos para um público universitário específico, 

implica para a imagem especular que queremos revelar de Italo Calvino. A reflexão sobre o 

presente literário nos ensaios de 1980 a 1984, especialmente em “Mundo escrito e mundo não 

escrito” e em “O livro, os livros”, impulsionará o autor para uma reflexão sobre o futuro literário 

com as Seis propostas para o próximo milênio. Sugerimos que as conferências sejam imagens 

autorreflexivas onde podemos ver o escritor e o leitor Calvino, pois trazem uma ponderação 

sobre seu fazer literário, e nelas poderemos verificar que peso as imagens fantásticas têm para 

descrever o futuro da literatura.  
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3 IMAGENS ESTÁTICAS E EXTÁTICAS PARA UMA ESTÉTICA DE SI 
 

Nesta seção apresentamos ao leitor os principais conceitos inerentes à nossa pesquisa: o 

espelho e o fantasma, e também a relação que esses conceitos têm com as teorias das “escritas 

de si” que incluem gêneros como o autorretrato literário, a autobiografia e a autoficção. Tornou-

se necessário delimitar nossa pesquisa dentro desse campo teórico, tendo em foco o ensaio, 

gênero híbrido (e livre), que sempre traz elementos de outros gêneros. 

O paradigma fundamental que aqui lançamos é a imagem ensaística especular que se 

transforma, ou seja, que ganha movimento e nesse movimento torna-se fantasmática. O 

fantasma é a forma-figura movente e afetiva, produto do que chamamos movimento editorial. 

Os títulos das seções representam essa dinâmica: as imagens estáticas são as imagens do 

ensaísta que visualizamos em cada ensaio ou conjunto de ensaios relacionados entre si e 

mostram o “Calvino escritor-ensaísta”, e as imagem extáticas são o produto da dinamização de 

um ser literário, uma imagem central, que congrega tantas outras imagens de si, chamado por 

nós de “Calvino editor”. 

Na seção anterior, demonstramos que o ensaio reflete a imagem do seu autor ao 

considerar a materialidade discursiva porfiada entre criação e convicção (BENSE, 2018). Nesse 

sentido, a imagem composta a partir dos ensaios selecionados de Italo Calvino será chamada 

de estática no momento em que congelamos seu movimento e observamos seu perfil. A reunião 

de ensaios poderia constitui-se um “álbum de fotografia”, como quis Andre Scoralick (2016, p. 

25) ao analisar Ensaios, de Montaigne: o texto é um espelho e a imagem refletida é a do 

fragmento de uma subjetividade que coincide com o autor. Pode-se imaginar um “álbum” 

porque há uma multiplicidade de imagens de si mesmo em jogo: as imagens da juventude 

literária, como a do “crítico engajado”, a do “escritor fabulista”, a do “escritor combinatório” e 

a do “escritor metaliterário”, a do crítico que defende uma literatura social e a do crítico dos 

sistemas literários; todas elas ganham movimento e amadurecem, dadas por uma imagem 

discursiva central: a do “Calvino editor”.  

No entanto, apesar de considerarmos 25 ensaios, não podemos afirmar que há uma 

correspondência imediata e vetorial entre um ensaio e uma imagem para concluir daí que há 25 

“poses”, “frames” ou “ângulos diferentes” de Calvino. Talvez “álbum de fotografia” não seja a 

metáfora mais apropriada para representar as imagens ensaísticas de Calvino, sendo melhor 

associarmos à “presença do sujeito” identificada por Birchal (2007), ou ao mecanismo 

cinematográfico, cujo suporte agrega tantas imagens que o efeito produzido é a ilusão de 

movimento: cada um dos ensaios representa parte do itinerário intelectual de Calvino, dar-lhes 
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movimento é papel de uma dessas imagens. Essa analogia com o cinema será explicada a partir 

da comparação entre imagem literária e cinemática (GUERREIRO, 2011). 

O editor nos entrega a atitude revisional de suas próprias ideias críticas e criativas, e 

também um jogo de fazer aparecer e desaparecer o eu autoral, consequentemente produzindo 

um efeito fantasmático, onde as imagens perseguem umas às outras dentro desse jogo. A 

metodologia de Calvino é constante em apresentar suas ideias sobre a literatura sempre falando 

do passado da literatura (e de suas primeiras obras, ou seja, de seu passado literário) e do futuro 

da literatura (do desejo de escrever e do desejo de mudar a escrita), criando expectativas. 

O editor une temporalidades diferentes, estendidas através de prefácios, posfácios, notas 

introdutórias, produzidas tanto pelo esforço de expansão da memória (BERGSON, 2006a) 

quanto por fazer sobreviver as imagens de si através da atitude revisional e por lançá-las ao 

futuro através de propostas criativas. Dessa forma, as imagens ensaísticas especulares e 

estáticas tornam-se fantasmáticas e extáticas. Devemos, para observar esse movimento, 

compreender as ideias consolidadas em torno da especularidade enquanto fenômeno imagético 

e do fantasma em suas dimensões mnêmica e coletiva. 

 

 3.1 As escritas de si: autorretrato, autobiografia, autoficção 
 

Apesar da dificuldade de o autorretrato constituir um gênero literário, podemos afirmar 

de antemão que não se trata de autobiografia — dissipamos com isso a ideia preliminar de que 

o autorretrato seria um equivalente pictórico da autobiografia, ou uma variação desta. O 

autorretrato pictórico guarda relações com a produção literária: aparece junto à produção 

livresca e amadurece no mesmo período estético do autorretrato literário. No entanto, para 

chegarmos a esse tipo específico35, representado pela metáfora do “pintar a si mesmo” nos 

Ensaios de Montaigne, devemos primeiramente nos remeter brevemente ao começo do 

autorretrato na pintura; nesta, o autorretrato refere-se a um retrato, imagem ou representação 

que o artista faz de si mesmo tanto no interior da obra, constituindo-se um elemento, quanto 

sendo a obra mesma a representação do artista.  

Segundo James Hall, em Self-portrait: a cultural history (2014), a prática de retratar-se 

nas artes visuais é muito antiga, remonta à Antiguidade Clássica, mas tem também uma origem 

ou ressurgimento mais recente, medieval, na produção conjunta de pintores e escribas 

 
35 Os termos envolvidos nos estudos das escritas de si são numerosos, dispostos em quadros analíticos, listas de 
tipos etc. Há aqui um forte apelo do estruturalismo francês na distinção entre estatutos genéricos, semelhante ao 
que vimos em Gérard Genette (2009). 
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monasteriais. Em muitos casos o escriba era o pintor, e com a caligrafia desempenhando um 

papel central na produção dos livros, não havia àquela época uma distinção clara entre palavra 

e imagem (HALL, 2014). Em todo caso, o autorretrato significa, desde a ilustração do monge 

escriba Rufillus de Weissenau, conhecida como Self-Portrait Illuminating the Initial R, do 

século XII, a inserção do artista na obra e sua perspicácia em fazê-lo: “Há uma sensação 

poderosa nessa inicial de autorretrato de que o artista individual vive dentro de sua própria obra 

de arte e é o único responsável por ela”36 (HALL, 2014). Era a tentativa de Rufillus de dar valor 

ao próprio trabalho e a si mesmo numa época em que não se valorizava o artista e considerava 

a arte na perspectiva autoral uma vaidade, na contramão da salvação da alma. 

James Hall refere-se à primeira representação de um artista no ato de pintar um 

autorretrato num manuscrito francês, datado de 1402, do catálogo de biografias de figuras 

femininas da Antiguidade Clássica intitulado Sobre as mulheres famosas (1361-1362), de 

Giovanni Boccaccio: “Mostra a antiga artista romana ‘Marcia’ sentada à mesa de sua oficina 

luxuosa, olhando o reflexo do rosto em um pequeno espelho convexo”37 (HALL, 2014). 

Entretanto, o autorretrato ganha notoriedade com os avanços que a pintura a óleo proporcionou 

no Renascimento, e desde então também é associado à especularidade, ou seja, à presença não 

só do artista no interior da obra como do espelho e da imagem especular: 

 

Os espelhos são cruciais para o desenvolvimento do autorretrato, mas é mais a ideia 
do espelho do que a natureza exata da imagem no espelho que importava. Isso fica 
claro desde a primeira referência literária pós-clássica à pintura de um autorretrato de 
um artista usando um espelho — ou, nesse caso, espelhos. O autorretrato é quase 
certamente fictício, mas a passagem demonstra a importância da posse de espelhos 
para a credibilidade do artista. Demonstra sua virtude e intelecto, e garante sua fama 
(HALL, 2014, grifos do autor)38. 

 

O autorretrato e a especularidade aparecem juntos num mesmo contexto artístico 

renascentista, situação histórica de Montaigne. Importa-nos frisar que é no humanismo 

renascentista onde o autorretrato e o espelho ganham notoriedade, que Montaigne irá dizer 

“porquanto é a mim mesmo que pinto”. 

 
36 “There is a powerful sense in this self-portrait initial that the individual artist lives inside his own artwork, and 
is solely responsible for it”. 
37 “It shows the ancient Roman artist ‘Marcia’ sitting at a table in her luxuriously appointed workshop gazing at 
the reflection of her head in a small convex mirror”. 
38 “Mirrors are nonetheless crucial to the development of self-portraiture, but it is more the idea of the mirror than 
the precise nature of the mirror image that mattered. This is clear from the first post-classical literary reference 
to the painting of a self-portrait by an artist using a mirror – or, in this case, mirrors. The self-portrait is almost 
certainly fictitious, but the passage demonstrates how important the possession of mirrors had become to the 
credibility of the artist. It demonstrates their virtue and intellect, and ensures their fame”. 
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Michel Beaujour, em Miroirs d’encre: réthorique de l’autoportrait (1980), irá nos 

assegurar que há uma distinção entre autorretrato literário e autobiografia: “O autorretrato se 

distingue da autobiografia pela ausência de uma narrativa ordenada. E pela subordinação da 

narração a um desdobramento lógico, a uma montagem ou bricolagem de elementos sob títulos 

que chamaremos provisoriamente de ‘temáticos’”39 (BEAUJOUR, 1980, p. 8, grifos do autor). 

Essa distinção torna o autorretrato um outro gênero, mas apesar dela, o autorretrato realiza “o 

projeto secreto de qualquer autobiografia”40 (1980, p. 8), por isso, o “autorretrato permanece 

um discurso externo, que historiadores e teóricos ainda tendem a designar de maneira restritiva 

ou negativa: o que não é inteiramente uma autobiografia”41 (1980, p. 8). Diferente desses 

historiadores e teóricos, Beaujour procura definir o autorretrato: “A fórmula operacional do 

autorretrato é portanto: ‘Eu não direi o que fiz, mas direi quem sou’”42 (1980, p. 9), e nesse 

ínterim há muitas maneiras de se dizer quem é. 

Ao distinguir autorretrato (autoportrait) e autobiografia (autobiographie), Beaujour 

reivindica o sentido de autorretrato presente nos ensaios de Montaigne, tanto como 

procedimento quanto como assunto. Ele diz que na literatura o autorretrato “permanece 

obstinadamente metafórico”, pois “embora autorretratistas frequentemente escrevam que ‘se 

pintam’, essa metáfora não se deixa fiar indefinidamente para gerar uma descrição de seus 

textos”43 (1980, p. 7). A palavra “autorretrato” é a única palavra possível. Beaujour diz que 

qualquer outro termo que ampliasse o significado dos termos que os autores em questão 

arriscaram para designar seu gênero seria inadequado — incluindo termos genéricos como 

“essai, méditation, promenade, antimémoires, bio-graphie, autoabstraction”, já que “[...] nossa 

hesitação terminológica apenas duplica a dos autores. Uma característica distintiva dos textos 

em questão é justamente o fato de eles não saberem se designar”44 (1980, p. 7). 

Beaujour diz ainda que aceita a “definição negativa” de autorretrato que Philippe 

Lejeune esboçou em conexão com os Ensaios, de Montaigne, em O pacto autobiográfico: “Está 

claro que o texto dos Ensaios não se relaciona com a autobiografia como a definimos; não há 

 
39 “L’autoportrait se distingue de l’autobiographie par l’absence d’un récit suivi. Et par subordination de la 
narration à un déploiement logique, assemblage ou bricolage d’éléments sous des rubrique que nous appellerons 
provisoirement ‘thématiques’”. 
40 “le projet secret de toute autobiographie”. 
41 “L'autoportrait reste donc un discours en dehors, que les historiens et les théoriciens tendent encore à désigner 
sur le mode restrictif ou négatif : ce qui n'est pas tout à fait une autobiographie”. 
42 “La formule opératoire de l’autoportrait est donc : ‘Je ne vous raconterai pas ce que j’ai fait, mais je vais vous 
dire qui je suis’”. 
43 “[…] reste obstinément métaphorique ; et bien que les autoportraitistes écrivent souvent qu’ils « se peignent », 
cette métaphore ne se laisse pas filer indéfiniment pour engendrer une description de leurs textes”. 
44 “[...] notre terminologique ne fait que redoubler celle des auteurs. Un trait distinctif des textes en question est 
précisément qu’ils ne savent pas comment se désigner eux-mêmes”. 
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narrativa ordenada ou história sistemática da personalidade”45 (LEJEUNE, 1975 apud 

BEAUJOUR, 1980, p. 7). Lejeune (2014), na versão mais recente de O pacto autobiográfico 

(2014)46, comenta as críticas de Beaujour aceitando-as e aproximando “autobiografia” de 

“autorretrato”: “Mas a maior parte dos textos autobiográficos (regidos por um pacto 

autobiográfico) comporta, em proporções e hierarquizações diferentes, uma parte de 

autobiografia (narrativa) e uma parte de autorretrato (organização temática)” (LEJEUNE, 2014, 

p. 64). Seguiremos com as reflexões de Beaujour a fim de explanar o que é essa “organização 

temática” que define e distingue o autorretrato da narrativa autobiográfica. 

A “ausência de narrativa sustentada” é chave importante para a distinção entre 

autorretrato e autobiografia. Segundo Beaujour, essa ausência de narrativa se dá pela 

subordinação da narração a uma implantação lógica, montagem de elementos sob títulos que 

ele chama de temáticos: 

 

Essa oposição entre a narrativa, por um lado, e o analógico, metafórico ou poético, 
por outro, já lança luz sobre uma característica marcante do autorretrato. Este tenta 
constituir sua coerência graças a um sistema de lembretes, repetições, sobreposições 
ou correspondências entre elementos homólogos e substituíveis, de modo que sua 
aparência principal seja a do descontínuo, da justaposição anacrônica, da edição, que 
se opõe à sintagmática de uma narrativa, mesmo que muito embaralhada, pois o 
embaralhamento da narrativa sempre nos convida a “construir” a cronologia. A 
totalização do autorretrato não é dada antecipadamente, pois podemos adicionar 
elementos homólogos ao paradigma, enquanto o fechamento temporal da 
autobiografia já está implícito na escolha do curriculum vitae (BEAUJOUR, 1980, p. 
9, grifos do autor)47. 

 

A descrição do autorretrato dada por Beaujour como “organização temática” de 

elementos homólogos e substituíveis é análoga a que damos quando explicamos o corpus a 

partir da fragmentação das edições para compor conjuntos homogêneos de ensaios de Italo 

Calvino, ou seja, observamos tanto o conjunto publicado quanto propomos a fragmentação 

desse conjunto, cujas partes irão compor com as partes de outro conjunto um autorretrato do 

 
45 “On voit bien que le texte des Essais n’a pas de rapport avec l’autobiographie telle que nous la définissons ; il 
n’y a pas de récit suivi, ni d’histoire systématique de la personnalité”. 
46 Há três revisões da definição de autobiografia feitas pelo próprio Lejeune: O pacto autobiográfico, escrito em 
1972 e publicado em 1975; O pacto autobiográfico (Bis), publicado em 1986 e O pacto autobiográfico 25 anos 
depois, fruto de um congresso sobre autobiografia na Espanha, em 2001. Todos esses textos estão reunidos na 
edição que temos em mãos, intitulada O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet (2014). 
47 “Cette opposition entre le narratif d’une part et de l’autre l’analogique, le métaphorique ou le poétique permet 
déjà de mettre en lumière un trait saillant de l’autoportrait. Celui-ci tente de constituer sa cohérence grâce à un 
système de rappels, de reprises, de superpositions ou de correspondances entre des éléments homologues et 
substituables, de telle sorte que sa principale apparence est celle du discontinu, de la juxtaposition anachronique, 
du montage, qui s’oppose à la syntagmatique d’une narration, fût-elle très brouillée, puisque le brouillage du récit 
invite toujours à en « construire » la chronologie. La totalisation de l’autoportrait n’est pas donée d’avance, 
puisqu’on peut ajouter au paradigme des éléments homologues, tandis que la clôture temporelle de 
l’autobiographie est déjà implicite dans le choix du curriculum vitae”.  
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autor. O autorretrato para nós envolve a atividade editorial, portanto, é constituído de 

paratextualidade, no mesmo sentido, como já dissemos, que quis Jacques Derrida (2014) ao 

apontar para uma “leitura atípica” que revela a experiência de si e a experiência do ensaio, ou 

seja, como assunto dos textos (nomeadamente carta, diálogo, entrevista, ensaio, polêmica, 

enquete etc.), e enquanto um “sistema de lembretes, repetições, superposições ou 

correspondência entre elementos homólogos e substituíveis” que ao ser montado e remontado 

revela uma imagem de si cuja “aparência principal seja a do descontínuo, da justaposição 

anacrônica”. 

Já sobre a autoficção, localizamo-la como matéria abordada na reunião intitulada 

Ensaios sobre a autoficção (2014), organizada por Jovita Noronha, que também inclui textos 

de Lejeune. O primeiro deles é “Autoficção & CIA: peça em cinco atos” (2014, p. 21-37), onde 

o autor francês narra os acontecimentos impulsionados a partir do advento do termo48, incluindo 

publicações e eventos e variações em obras de autores como Léon Bloy, André Gide, André 

Malraux, Michel Leiris, Roland Barthes, Serge Doubrovsky, Marguerite Duras e outros. 

Segundo Lejeune (2014, p. 26), autoficção é “uma obra literária através da qual um escritor 

inventa para si uma personalidade e uma existência, embora conservando sua identidade real 

(seu nome verdadeiro)”. Noronha (2014) já havia alertado na apresentação da coletânea que o 

“neologismo” autoficção surgiu como um estatuto genérico dado por Doubrovsky a sua obra 

Fils (1977), no entanto, “[...] veio nomear uma prática que, de fato, já existia” (NORONHA, 

2014, p. 7). 

Nessa reunião de ensaios, Vincent Colonna oferece uma “Tipologia da autoficção”, 

dividindo-a em quatro tipos: fantástica, biográfica, especular e intrusiva (autoral). Os tipos 

fantásticos e especulares são os que mais nos interessam para a descrição tantos dos ensaios 

quanto das obras ficcionais de Italo Calvino. 

Na autoficção fantástica se produz uma imagem do autor que está no centro do texto, 

“[...] mas transfigura sua existência e sua identidade, em uma história irreal, indiferentes à 

verossimilhança” (COLONNA, 2014, p. 39) — no caso de Se um viajante numa noite de 

inverno, a autorreferência diegética (Italo Calvino) não está no centro do texto, que tem como 

protagonista o Leitor, no entanto, é possível afirmar que o Leitor também seja uma autoimagem 

de Calvino; e na autoficção biográfica, ao contrário, o autor “fabula sua existência a partir de 

 
48 “Autoficção” aparece pela primeira vez em 1977 no romance de Doubrovsky: “Foi no peritexto que surgiu o 
neologismo, uma vez que a quarta capa do romance, em caracteres vermelhos e em itálico, propunha o termo, 
preferindo-o à autobiografia e em relação com uma ‘autofricção, pacientemente onanista’. Esse emprego muito 
lúdico foi justificado e teorizado pelo autor, em curto artigo de 1980 [...]” (LECARME, 2014, p. 67, grifo do 
autor). 
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dados reais, permanece mais próximo da verossimilhança e atribui a seu texto uma verdade ao 

menos subjetiva ou até mais que isso” (2014, p. 44). A autoficção especular, por sua vez, é 

“baseada em um reflexo do autor ou do livro dentro do livro, essa tendência da fabulação de si 

não deixa de lembrar a metáfora do espelho” (2014, p. 53), que é exatamente o que acontece 

nos ensaios paratextuais e sobretudo em Se um viajante numa noite de inverno. Notamos que 

Colonna diz “do autor ou do livro” e este fato lhe abre precedente a lembrar ao leitor do romance 

de Italo Calvino, quando diz que a metáfora especular 

 

[...] cochila no fundo das obras literárias e, sem aviso prévio, sua hibernação é 
interrompida por uma primavera imprevista, o escritor pode se tornar personagem, o 
personagem escritor, o leitor pode se ver no meio do complô maquinado pela ficção, 
transformado em sujeito da história, como Calvino demonstrou de maneira 
surpreendente em seu romance Se uma viajante numa noite de inverno (1979). 
(COLANNA, 2014, p. 54-55). 

 

Segundo Colonna, há uma diferença entre o reflexo do autor e o reflexo do livro, e essa 

diferença ocorre quando encontramos obras que refletem a si próprias, mas não refletem o seu 

autor, pois “uma mise en abyme não invoca necessariamente a fabulação de si”, e dá o exemplo 

de Hamlet (1599), de Shakespeare, que emula a peça teatral dentro da peça sem pôr o próprio 

Shakespeare em cena. Mas este não é o caso das ficções de Calvino que congregam a autoficção 

fantástica e autoficção especular, sobretudo aquelas editadas com os paratextos autorais da 

experiência de criação literária. 

Por fim, a autoficção intrusiva congrega as instâncias “narrador” e “autor” e aponta este 

último como uma voz intrusiva no discurso do narrador (os exemplos são de romancistas do 

século XIX que experimentaram esse efeito de diversas maneiras), o que a teoria literária 

distinguiu em fronteiras absolutas na década de 1960 com o desenvolvimento da narratologia. 

No entanto, hoje fica a cargo do leitor escolher entre as duas concepções concorrentes do 

narrador, se dissociativa (científica ou narratológica) ou se assimiladora: “Paradoxalmente, a 

concepção do senso comum permite compreender melhor a autoficção intrusiva, postura 

fabuladora que implica apenas a função do autor, com todas a suas consequências” (2014, p. 

65).  

 

3.2 Imagem “do espelho”, imagem especular e mise en abyme 
 

As fontes consultadas sobre a especularidade são: “A reflexão especular na pintura e na 

literatura recentes” (1975), de Valentina Anker e Lucien Dällenbach, e “Sobre os espelhos” 

(1989), de Umberto Eco. Os autores franceses explicam o que é a mise en abyme e quais são 
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seus tipos nas artes, e o ensaísta italiano foca estritamente na imagem “do espelho”, fenômeno 

assemiósico, mas, ao cabo da descrição dos usos cotidianos da imagem especular e da 

comparação entre imagem do espelho com a imagem fotográfica, cinematográfica e televisiva, 

Eco encontra a mise en abyme, ou seja, sua reprodução semiótica e estética. Levando isso em 

consideração, iniciaremos nossa abordagem com o ensaio de Eco por este terminar com o 

assunto que Anker e Dällenbach iniciam. 

No ensaio “Sobre os espelhos”, Umberto Eco tenta primeiro responder se a imagem 

refletida no espelho é um signo, ou qual é a relação entre o espelho e o signo. Encontra logo 

dois pontos de vista: o filogenético e o ontogenético, e a partir desses pontos de vista não pôde 

avançar muito em direção à resposta. Eco finaliza a primeira parte de seu ensaio mencionando 

o “estádio do espelho” da teoria lacaniana do sujeito, em que a percepção está amalgamada com 

a imagem própria; de qualquer forma, a experiência especular é algo difícil de se determinar a 

origem: “E eis que a percepção, pensamento, consciência da própria subjetividade, existência 

especular, semiose, surgem como momentos de um nó bastante inextrincável, como pontos de 

uma circunferência a que parece difícil atribuir um ponto inicial” (ECO, 1989, p. 12). 

Segundo Eco, a teoria do sujeito de Lacan é dividida em três fases: na primeira, a 

imagem do espelho é confundida com a própria realidade, ela é apenas mais uma imagem do 

real e não há nenhuma distinção nesse período, fase muito semelhante à indistinção entre corpo 

próprio e corpo materno. Na segunda fase, distingue-se as imagens do mundo e percebe-se que 

a imagem do espelho é uma imagem diferente das outras, e na terceira fase compreende-se que 

a imagem do espelho é imagem própria. A experiência do espelho surge no imaginário, no 

entanto, “o domínio imaginário do próprio corpo que a experiência do espelho permite é 

prematuro em relação ao domínio do real” (1989, p. 13). É a integração ao sistema simbólico 

que permite amadurecer o domínio real do próprio corpo: “No assumir jubilatório da imagem 

especular, manifesta-se uma matriz simbólica em que o eu se precipita em forma primordial e 

é a linguagem o que deverá restituir-lhe a sua própria função de sujeito no universal” (1989, p. 

13, grifos do autor). Este lugar nomeado “universal” é exatamente a constituição do eu social, 

portanto, Eco chama a experiência especular de “encruzilhada estrutural” da passagem entre o 

eu especular para o eu social, um “fenômeno-limiar” e um momento preciso da teoria do sujeito 

de base psicanalítica. 

A terceira seção do ensaio, intitulada “Entrar pelo espelho”, é um preâmbulo em que 

Eco afirma que o problema da experiência do espelho em relação ao signo permanece nos 

estágios avançados de desenvolvimento da vida simbólica, ou seja, trata-se de saber “sobre o 

uso que os humanos adultos fazem dos espelhos [...] que já produzem signos, que já se assumem 
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como sujeitos e, sobretudo, que já têm familiaridade com as imagens especulares” (1989, p. 

14). O percurso de Eco para entender a experiência especular subtrai o ponto de vista 

filogenético (que se confunde com a origem da própria linguagem) e o ponto de vista 

ontogenético, representado no ensaio pelo “estádio do espelho” lacaniano, para dar foco à 

relação entre espelho e signo, tomando como ponto de partida um sistema simbólico 

amadurecido. 

Na quarta parte, intitulada “Fenomenologia do espelho: os espelhos não invertem”, Eco 

irá definir objeto espelho como uma superfície que reflete a radiação luminosa, e encontra 

inicialmente dois tipos: os planos e os curvos. A imagem produzida pelo espelho plano é “uma 

imagem virtual, direta, virada (ou simétrica), especular (de dimensões iguais às do objeto 

reflectido), sem quaisquer aberrações cromáticas” (1989, p. 14). As superfícies curvas alteram 

alguns atributos da imagem especular, são elas: convexa (imagem virtual, direta, virada e 

reduzida) e côncava (virtual ou real, direta ou invertida, aumentada ou reduzida a depender do 

caso).  

O primeiro atributo da imagem especular diz respeito ao fato de se produzir uma imagem 

virtual ou real. Um dos atributos da imagem do espelho côncavo é produzir uma imagem dita 

“real” em vez de virtual: “a imagem real dos espelhos côncavos é, do ponto de vista do senso 

comum, irreal, e se se lhe chama ‘real’ é não só porque o sujeito que a apreende a pode confundir 

com um objeto fisicamente consistente, mas também porque pode ser colhida por um ecrã” 

(1989, p. 15). A imagem virtual recebe esse atributo porque o observador entende que a imagem 

está dentro do espelho, “embora o espelho não tenha obviamente nenhum ‘dentro’” (1989, p. 

15). Esse entendimento é enganoso, segundo Eco, pois a imagem especular não é de fato 

invertida, é uma imagem virtual e direta. O problema da inversão dos eixos tridimensionais na 

imagem especular é do observador, ou seja, é um problema na sua percepção, pois entre o 

espelho e seu objeto refletido, que não tem percepção própria, não existe “qualquer relação de 

simetria invertida” (1989, p. 18). 

Apesar de nos enganarmos muitas vezes com a simetria invertida do espelho, sabemos 

de forma geral usá-los. Eco está atento ao uso do espelho no cotidiano e sua atenção aponta 

para uma pragmática especular, baseada na ideia de que o espelho diz a verdade: “o espelho 

[...] não ‘traduz’. Registra o que o atinge tal como o atinge. Diz a verdade de forma desumana, 

como bem todo aquele que — ao espelho — perde toda e qualquer ilusão sobre a própria 

frescura. O cérebro interpreta [...] o espelho não” (1989, p. 18-19). 

Fazem parte dessa pragmática o uso do espelho como prótese e como canal. A prótese 

é “qualquer aparelho que prolonga o raio de acção de um órgão”, que pode ter função de 
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aumentar ou reduzir o alcance da percepção e pode também ser extensiva e ou intrusiva. Nesse 

sentido, “o espelho [...] é uma prótese absolutamente neutra, e permite colher o estímulo visivo 

onde o olhar nunca o conseguiria (diante o próprio corpo, por trás de um ângulo, numa 

cavidade) com a mesma força e evidência” (1989, p. 19). A lente é uma prótese especular 

extensiva e alguns aparelhos médicos são próteses especulares intrusivas, assim como os 

espelhos de barbearia chamado por Eco de “espelho en abîme” — espelhos diante de espelhos 

cujas imagens são reproduzidas infinitamente. O diverso uso cotidiano dos espelhos, ou seja, 

sua extensividade e intrusividade, “não só permite ver o mundo mas também vermo-nos a nós 

próprios tal como nos vêem os outros; trata-se de uma experiência única, a espécie não conhece 

outras semelhantes” (1989, p. 20). Ao tomar a imagem especular como canal de conhecimento, 

elimina a possibilidade de usá-la como “sintoma de uma presença” como ocorre com o signo, 

“no entanto, todo e qualquer canal [...] é sintoma de uma fonte emissora de sinais” (1989, p. 

20). O espelho como prótese e canal não diz respeito aos atributos da imagem especular, mas 

aos usos extensivos e instrusivos da especularidade. 

Depois de tratar dos usos pragmáticos do espelho nas seções cinco e seis, a sétima irá 

discorrer sobre a relação complexa entre imagem especular e iconicidade. A experiência 

especular assevera que a reflexão é um ícone absoluto, um duplo, embora esse duplo não seja 

o duplo do objeto. O duplo da reflexão especular é “do campo estimulante a que se poderia 

aceder se se olhasse para o objeto em vez de se olhar para a sua imagem refletida” (1989, p. 

22). Ao refletir sobre a especularidade como duplo da percepção e não como ícone, Umberto 

Eco encontrou os motivos para que a especularidade tenha inspirado tanto a literatura: 

 

Que a imagem especular seja, entre os casos de duplos, o mais singular e exiba 
características e unicidade, explica precisamente porque é que os espelhos têm 
inspirado tanto literatura: esta virtual duplicação dos estímulos (que pode funcionar 
como se houvesse uma duplicação tanto do meu corpo objeto, quanto do meu corpo 
sujeito que se desdobra e se coloca diante de si próprio), este furto de imagem, esta 
tentação contínua de considerar-me um outro, tudo isto faz da experiência especular 
uma experiência absolutamente singular, no limiar entre percepção e significação. É 
justamente dessa experiência de iconismo absoluto que nasce o sonho de um signo 
que tenhas as mesmas características (ECO, 1989, p. 22). 

 

E ao mencionar a literatura, não devemos deixar de mencionar a correlação que Eco faz 

entre imagem especular e linguagem, tanto verbal quanto escrita: “Se se comparassem as 

imagens do espelho às palavras, elas seriam semelhantes aos pronomes pessoais: como o 

pronome eu que se for eu a pronunciá-lo quer dizer ‘eu’ e se for outro a pronunciá-lo quer dizer 

esse outro” (1989, p. 24). Apesar de Umberto Eco tratar do espelho como objeto e da “imagem 

especular” como aquela produzida por este objeto, ou seja, como imagem “do espelho”, é 
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também daqui que assimilamos a ideia de que o discurso onde aparece a marca do “eu” deva 

ser considerado como uma imagem especular do seu autor. 

Eco trata da imagem especular “do espelho”, cuja principal característica é a reflexão 

do objeto tal como ele é, ou seja, a de um “desenhador rígido do objeto”. No entanto, as imagens 

especulares da subjetividade são uma maneira de figurar nossa interpretação dos ensaios de 

Calvino, e para tanto seguimos no encalço da noção de ensaio como imagem do seu autor e nos 

deparamos recorrentemente à ideia de especularidade. Nossa metodologia tem várias 

implicações e só devemos assumi-la com algumas ressalvas. A primeira delas é que o tipo de 

discurso a que nos referimos está marcado pela opinião, pela valoração e pelo sentido de crítica 

e consequentemente uma imagem social. Nas palavras de Bense (2018) e Aira (2018) é um 

discurso “porfiado”, de dois ou mais temas, sendo que um deles é necessariamente o “eu”. É 

neste discurso que localizamos ou destacamos as marcas do “eu” que suscitam uma imagem 

refletida de si mesmo. No entanto, essa “imagem refletida de si mesmo” é constituída não 

apenas por determinado texto e sim por vários, portanto, não é uma imagem “do espelho”, mas 

interpretada de e atribuída ao conjunto heterogêneo ou homogêneo de textos cuja fonte é o 

mesmo nome próprio. Nesse sentido, além do pronome “eu”, Eco faz outra comparação entre 

“espelho” e “nome próprio”: 

 

[...] a imagem especular é nome próprio tal como é ícone absoluto. Noutros termos, o 
sonho semiótico de nomes próprios que se liguem de imediato ao seu referente (tal 
como o sonho semiótico de uma imagem que tenha todas as propriedades do objeto a 
que se refere) nasce precisamente de uma espécie de nostalgia catóptrica. Existe de 
facto uma teoria dos nomes próprios como desenhadores rígidos segundo a qual os 
nomes próprios não poderiam ser mediados por descrições definidas [...] nem 
submetidos a exercícios contrafactuais [...]: eles estariam ligados por uma cadeia de 
designação contínua, cadeia dita “causal”, a um objeto originário a que teriam sido 
conferidos por uma espécie de “batismo” inicial (ECO, 1989, p. 25, grifos do autor). 

 

Se para Eco o espelho não é um signo, entendemos que a imagem especular literária 

será uma espécie de “nostalgia catóptrica” — e por nostalgia podemos entender tanto a 

necessidade do autor em pôr essas imagens em movimento quanto a necessidade de o intérprete 

assimilar este movimento a fim de vislumbrar a imagem especular não de si próprio, mas do 

autor que as produz e movimenta. Há uma imagem especular da subjetividade em determinado 

ensaio de Calvino, mas a composição dessa imagem é dada também pelo movimento das 

imagens de vários ensaios, mediado pela leitura. 

No entanto, Eco está preocupado com o que pode ser garantido, operando dessa forma 

uma redução fenomenológica, por isso solapa os estádios do espelho na constituição do sujeito, 

“definidas conjecturalmente, com base em dados externos” (1989, p. 14) e também por isso ele 
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diz: “Não há qualquer artifício linguístico que possa fornecer as mesmas garantias [do espelho], 

nem mesmo um nome próprio, porque neste caso falhariam dois requisitos para que a 

designação fosse absolutamente rígida” (1989, p. 26). Um dos requisitos é a existência do 

próprio objeto e o outro seria a correspondência do mesmo objeto e não de “outro que possuísse 

características genéricas análogas” (1989, p. 26). Ora, não fazemos essa redução 

fenomenológica e corremos os riscos obrigatórios em admitir que um discurso produz a imagem 

especular do seu autor, sendo que “imagem especular” não diz respeito estritamente à imagem 

“do espelho”, mas a uma relação entre ensaio e imagem de si mesmo mediada pelo discurso de 

opinião, portanto, condicionada e interpretada a partir dele. Nas palavras de Eco: 

 

Com efeito não poderia nunca perguntar-me (sem violar os princípios pragmáticos 
que regulam minhas relações com os espelhos): “se o objeto cuja imagem apreendo 
tivesse propriedades diferentes das da imagem que apreendo, continuaria a ser o 
mesmo objeto?”. Mas esta garantia anticontrafactual é-me dada apenas por esse 
fenómeno-limiar que é justamente o espelho. A teoria dos desenhadores rígidos é 
vítima da magia dos espelhos (ECO, 1989, p. 27). 

 

Eco apresenta a definição de “signo incorporal” dada originalmente pelos estoicos para 

depois explicar que a imagem “do espelho” não poder ser compreendida como signo. Para tanto, 

ele cria uma lista dos sete requisitos do signo a partir do exemplo mais elementar: “onde há 

fumaça, há fogo”. (1) O signo estabelece uma relação entre antecedente e consequente em que 

o antecedente deve estar “potencialmente presente e perceptível, ao passo que o consequente 

deve estar necessariamente ausente”, já a imagem do espelho está presente e “em presença de 

um referente que não pode estar ausente” (1989, p. 29, grifos do autor), ou seja, o consequente 

tem de estar necessariamente presente para produzir-se; (2) no signo, “o consequente não 

subsiste nem nunca subsistiu” (1989, p. 28), já a imagem especular é causa do objeto e não pode 

ser produzida em sua ausência; (3) “o signo pode ser usado para mentir” já que não há uma 

relação causal entre “antecedente-expressão” e consequente: “o antecedente é 

pressupostamente causável do consequente, mas não é necessariamente causado por ele” (1989, 

p. 28), e a imagem especular contém em si o estatuto da verdade, como já vimos, justamente 

por conta da necessária relação direta entre antecedente e consequente; (4) o signo “está sempre 

e de alguma maneira correlacionado com um conteúdo mais ou menos geral, e não com o 

referente” (1989, p. 28, grifo do autor) enquanto que a imagem especular só pode ser 

correlacionável com um conteúdo “só porque mantém uma relação primária com referente” 

(1989, p. 30). O quinto requisito remete à ideia de incorporal, vejamos como Eco a explica: 
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O signo estoico é um incorporal, é a relação de implicação entre duas proposições 
(“não há fumo sem fogo”, que se poderia também traduzir em termos de lei: “todas as 
vezes que há fumo deve pensar-se que haja fogo”). A relação semiótica é, pois, uma 
lei que correlaciona um antecedente tipo a um consequente tipo. O signo não é dado 
pelo fato de este fumo me remeter para aquele fogo: a classe geral das ocorrências 
definíveis como fogo. A relação estabelece-se entre tipos e não entre ocorrências 
(ECO, 1989, p. 28, grifos do autor). 

 

A imagem especular, por sua vez, não pode ser incorporal porque ela não estabelece 

relação entre tipos, mas sim entre ocorrências, e o fato de o signo estabelecer relação entre tipos 

faz com que ele se torne independente do canal, já que a relação de sentido entre fumo e fogo 

se mantém independente dos meios em que foi produzido o fogo ou qual seja o tipo de fumo. 

Nesse sentido, “Torna-se óbvio que a imagem especular não é independente do médium ou 

canal em que é modulada e a que está vinculada. Pertence a um e único canal, o espelho” (1989, 

p. 30). Finalmente, o sétimo requisito do signo que não concatena com a imagem “do espelho” 

diz respeito ao fato de ser interpretável, enquanto o espelho apenas possibilita a interpretação 

do “campo estimulante de que ela [a imagem do espelho] constitui um duplo”, ou seja, uma 

imagem sem conteúdo, como é a do espelho, “é por definição não interpretável” (1989, p. 30). 

Na seção seguinte do ensaio, intitulada “Freaks: espelhos deformantes”, Eco explica 

que, independentemente da deformação provocada pelo espelho, toda semiose produzida a 

partir do espelho diz respeito ao próprio espelho e não à imagem especular: “Se tomo a imagem 

por boa, ajudo por assim dizer o espelho a mentir. O prazer que experimento neste jogo não é 

de ordem estritamente semiósica, é de ordem estética” (1989, p. 31). Da mesma forma, na 

“encenação pró-catóptrica”, por mais elaborado o jogo de espelhos que possa produzi-la, “o 

que permaneceria inalterado [...] seria a natureza a-semiósica das imagens especulares, sempre 

causalmente ancoradas ao seu referente” (1989, p. 35). 

Em “Teatros catóptricos”, Eco explica que quando o observador tem consciência do 

canal, ocorre a autorreflexividade, inerente a toda fruição estética: “aquele que frui focaliza a 

sua atenção não só na forma das mensagens mas também no modo como são transmitidas pelos 

canais” (1989, p. 38), mas as imagens especulares usadas no teatro de espelhos continuam em 

si verídicas e assemiósicas. E em “Espelhos que ‘congelam’ a imagem”, Eco imagina um 

espelho mágico que primeiro congela a imagem e depois faz com que a imagem se mova. Se a 

imagem do espelho “congela”, estabelece-se a relação de ausência entre o antecedente e o 

consequente, assimilando o primeiro atributo do signo, o que não teria “eliminado a ligação 

causal entre referente originário e imagem” (1989, p. 39). Esse espelho mágico que congela a 

imagem seria como uma câmera fotográfica que deveria dizer a verdade tal como o espelho a 

diz; a diferença real, portanto, entre a imagem fotográfica e a imagem especular é que a primeira 
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constitui uma marca ou vestígio, pode mentir e refere-se antes às características genéricas do 

que às específicas: “aqui já todos os requisitos do fenómeno semiósico se observam, a física da 

produção liga-se à pragmática da interpretação de modo radicalmente diverso do que acontece 

com a imagem especular” (1989, p. 41). Eco compara também a imagem especular com a 

imagem televisiva (quando é gravada ou transmitida ao vivo) e a imagem cinematográfica. 

Todas essas imagens constituem uma marca: “O modo de interpretar uma marca (que já é signo) 

é do mesmo tipo daquele que se interpreta uma imagem especular deformada ou de baixo nível 

de definição (que não é um signo) [...] As marcas não são imagens especulares mas, para as ler, 

procede-se quase como se o fossem” (ECO, 1989, p. 43, grifos do autor). 

O nosso procedimento metodológico na abordagem dos textos de Calvino assume e 

expande esse “quase como” das marcas em relação à imagem especular. Eco diz que é grande 

o apelo de homologação das imagens especulares como marcas e vestígios, e finaliza com o 

experimento crucial para solapar esse apelo e asseverar o paradigma de que a imagem especular 

não é um signo, e dentro de um sistema semiósico torna-se o “fantasma de si mesmo”: 

 

[...] reproduza-se um espelho numa fotografia, num enquadramento cinematográfico 
ou televisivo, num quadro. Estas imagens de imagens especulares não funcionam 
como imagens especulares. Do espelho não se produz marca ou ícone que não seja 
um outro espelho. O espelho, no mundo dos signos, torna-se o fantasma de si mesmo, 
caricatura, irrisão, memória. [...] O catóptrico, capaz de refletir (sem o modificar) o 
semiósico que existe fora dele, não pode ser “refletido” pelo semiósico. O semiósico 
só pode universalizá-lo, reduzi-lo a género, esquema, conceito, puro conteúdo. [...] O 
universo catóptrico é uma realidade capaz de dar a impressão da virtualidade. O 
universo semiósico é uma virtualidade capaz de dar a impressão de realidade (ECO, 
1989, p. 44).  

 

É possível afirmar que ambas imagens, tanto a imagem verdadeira do espelho quanto a 

imagem que a reproduz, literária, fotográfica ou fílmica, são imagens de um espelho. Mas a 

imagem especular é vazia, sem conteúdo. Quando é reproduzida por outro mecanismo deixa de 

ser imagem “do espelho” para fazer parte de um signo, já que não pode ser um signo por si 

mesma. Para Umberto Eco, confundir essas imagens é uma desatenção semiósica, porque a 

imagem reproduzida não guarda nenhum dos atributos fenomenológicos da imagem do espelho 

(ao menos daqueles que listou), portanto, “o espelho, no mundo dos signos, torna-se o fantasma 

de si mesmo, caricatura, irrisão, memória”. 

Não é possível “capturar” a imagem do espelho, mas podemos recriar a imagem 

especular de diversas formas porque somos “seres semiósicos”. A forma mais emblemática de 

reprodução especular é exatamente aquela que autorreflete a si mesma, fantasmagorizando-se: 

pintar, fotografar, filmar um espelho, ou colocá-lo diante de outro espelho, darão sempre o 
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resultado vertiginoso de múltiplas imagens que tendem ao infinito, efeito estético chamado de 

mise en abyme ou composição em abismo. 

O artigo “A reflexão especular na pintura e literatura recentes” (1975), de Valentina 

Anker e Lucien Dällenbach, trata justamente desse efeito estético. Aqui adentramos ao universo 

estético da reprodução da imagem especular. Anker e Dällenbach iniciam o ensaio 

reconhecendo que a arte contemporânea é permeada pela autorreflexão, pelo efeito de 

desdobrar-se e de artificializar-se, no sentido de revelar seu artifício: “romance do romance”, 

“pintura da pintura”, “teatro do teatro” etc. 

O foco do ensaio recai em apenas um aspecto da autorreflexão que é a composição em 

abismo. Para tanto, os autores apresentam a concepção do escritor francês André Gide (1869-

1951). Apesar de não haver exemplo na heráldica de uma composição em abismo, que duplica 

a figura inteira em miniatura do brasão dentro de si, é esse o exemplo de Gide para explicar o 

efeito ‘em abismo’, por isso Anker e Dällenbach perguntam ao leitor se “seria um mito apenas 

pelo narcisismo gideano?” (1975, p. 19). Narcisismo de Gide ou assimilação de termos, na 

heráldica, o centro do escudo é chamado de “abismo” e o exemplo mais comum é o Brasão de 

Armas do Reino Unido (1816-1837), cuja reprodução do brasão dentro de si mesmo contém 

algumas diferenças (não é uma reprodução cabal). Ora, o próprio Gide dará os exemplos 

canônicos da composição em abismo, autor dos romances Paludes (1895), Os moedeiros falsos 

(1925) e obras autorreferenciais sobre o processo de criação, como Diário dos moedeiros falsos 

(1926), tanto é assim que ficou realmente conhecido como o sintetizador formal do efeito 

estético, conhecido como 

 

[...] prática gidiana, que, segundo outros comentadores, consistiria menos em refletir 
a narrativa como tal, e mais em proporcionar a um romancista vicário as mesmas 
funções do autor: ao simular passar o bastão ao romancista Edouard, autor “visível” 
de um romance virtual intitulado Os Falsos Moedeiros, Gide, autor “invisível” de Os 
Falsos Moedeiros, instaura uma forma de oscilação entre o interior e o exterior de um 
dado livro, pelo artifício reversível, como em um anel de Mœbius (ANKER; 
DÄLLENBACH, 1975, p. 2). 

 

Nossa proposta, ao trazer as vozes de Anker e Dällenbach, é de uma ampla discussão de 

obras que recorram a caminhos em composição especular, seja no direcionamento de textos que 

apontem para outros textos (obras dentro de obras), mas especialmente, no caso de linguagens 

que se voltem para outras linguagens, desafiando a percepção e inovando as estéticas 

contemporâneas. 

Além dessas duas perspectivas podemos pensar também numa mise en abyme da 

subjetividade, em que o efeito de desdobramento e da oscilação entre o interior e o exterior 
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possam ser analisados a partir de textos que representam autoimagens textuais de um mesmo 

autor (embora representados de maneira diferentes), pondo em evidência o processo de criação 

literária. A composição em abismo neste caso teria outro foco: o “eu” numa vertigem do “si 

mesmo” através de uma “autocrítica” em que um mesmo indivíduo se replica e se diferencia, 

mesmo se replicando. Entretanto, a composição especular aqui fideliza o gosto de Gide por uma 

arte que retome no nível dos personagens o próprio assunto da obra, mas ao invés de uma 

interpretação para identificar o espelho dentro de uma narrativa, seria a identificação do “eu” 

numa autorreflexão crítica que se especulariza. 

O foco no “si mesmo” é uma discussão ensaisticamente abordada na primeira 

publicação de Gide sobre o assunto O tratado de Narciso (Teoria do Símbolo), de 1891, 

cabendo-nos também replicá-lo: “Nenhum sopro perturbava a nascente, onde, tranquilo e 

debruçado, contemplava, todos os dias, a própria imagem” (GIDE, 2013). A especularidade do 

si mesmo ou esta autorreflexividade, está, portanto, no âmago da literatura já que se refere ao 

mito e nos direciona aos princípios norteadores da criação literária ao discutir os limites e os 

desdobramentos especulares da imagem literária. 

Anker e Dällenbach apresentam-nos como a composição em abismo está estruturada e 

dão exemplos de cada tipo; são “três tipos de reflexão especular porque o ‘espelho’ que constitui 

o fragmento estrutural privilegiado pode refletir sucessivamente, segundo sua natureza e 

disposição na obra” (ANKER; DÄLLENBACH, 1975, p. 2): duplicação interior, oscilação 

interior e exterior, reflexão a perder de vista ou “reflexão ao infinito da realidade tomada entre 

as séries de reflexos” (1975, p. 2). A composição em abismo de duplicação interior pode ser 

dividida em mimética, transformadora, da narração, do código. Vamos acompanhar a 

explicação de cada um desses tipos porque serão importantes para classificar nosso corpus. 

Da pintura, dentre tantos exemplos do pintor francês René Magritte (1898-1967), o de 

maior destaque para nós em “Duplicação interior” é o quadro Retrato de Irène Hamoir, de 1936, 

reproduzido a seguir: 
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Figura 1 - Os fantasmas especulares em Retrato de Irène Hamoir, de René Magritte. 

 
Fonte: Endereço eletrônico do Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique49. 
 

Anker e Dällenbach explicam-no trazendo a figura do fantasma de si mesmo, da seguinte 

maneira: 

 

Um espelho poderia mentir? É talvez o que se pergunta Irène Hamoir ao se olhar em 
três espelhos [...]. Ela vê três reflexos diferentes: no espelho central, ela percebe seu 
aspecto físico, seu rosto; os dois outros espelhos lhe reenviam outros aspectos de sua 
personalidade [...]. O reflexo é aqui a projeção de um fantasma: o espelho serve de 
revelador de uma natureza interior. Se o cubismo queria destacar todos os aspectos da 
forma, a pintora se interroga sobre o espírito da forma, o que se esconder por trás da 
aparência (AKNER; DÄLLENBACH, 1975, p. 4). 

 

Mesma pergunta feita por Eco, com a clara resposta de que a imagem “do espelho” de 

fato não mente, constitui um paradigma da verdade. No entanto, a imagem especular na pintura 

de Magritte representa a verdade que escondemos e que estamos de acordo ou familiarizados, 

o fantasma de nós mesmos, para além do que a ocorrência, e não o signo, da imagem “do 

espelho” pode revelar: traços de nossa personalidade e do nosso comportamento que 

gostaríamos de manter ocultos, mas que vêm à tona. Na literatura, Anker e Dällenbach 

mencionam que praticamente todo o nouveau roman deu exemplos de duplicação interior, 

revitalizando o efeito sintetizado por Gide. A razão por trás dessa retomada é escapar à 

“doutrina sartreana do engajamento” colocando em voga a “especificidade da literatura” (1975, 

p. 12). 

 
49 Reproduzido de: https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/rene-magritte-portrait-d-irene-hamoir?artist 
=magritte-rene-1# 
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Tomando como exemplos alguns romances da década de 1950 e 1960 na França, a 

duplicação interior se divide em dois tipos: a mimética e a transformadora. A composição em 

abismo mimética fica a cargo de Robbe-Grillet, cujos romances “se dobram sobre si mesmos e 

se representam para não terem que achar sua legitimação última em uma Realidade que eles 

simplesmente transcreveriam” (1975, p. 12); os romances de Michel Butor são, por sua vez, 

exemplos de composição em abismo transformadora: “O fato essencial é mais uma tentativa de 

articular o livro sobre o real, do que uma afirmação de autonomia do mesmo” (1975, p. 12). 

Esta articulação do livro sobre o real acaba por solicitar a participação do leitor. A mise en 

abyme da narração, ou seja, da história e ou da estrutura formal da obra, constitui a maneira 

mais bem acabada de articular o leitor, de, “[...] através de um duplo reflexo, revelar este 

necessário pertencimento e, pela inserção de ‘modelos reduzidos’ e de ‘modos de uso’ auxiliar 

o leitor na decifração de um texto cuja novidade teria podido, sem o seu recurso, representar 

um empecilho forte” (1975, p. 13). Anker e Dällenbach não dão exemplos desse tipo de 

composição em abismo, afirmando apenas que “será encontrado em todos estes novos 

romancistas inúmeros exemplos” (1975, p. 13). 

Se um viajante numa noite de inverno, obra de Calvino de difícil taxação, só publicada 

em 1979, pertence também à composição em abismo da narração. A mise en abyme do “código” 

exibe a autoimagem da obra, revelando sua autocompreensão. Este é o incipit do romance: 

“Você vai começar a ler o novo romance de Italo Calvino, Se um viajante numa noite de 

inverno. Relaxe. Concentre-se. Afaste todos os outros pensamentos. Deixe que o mundo a sua 

volta se dissolva no indefinido” (CALVINO, 1999, p. 11). Em uma só frase, a primeira do 

romance, Calvino escreve seu nome próprio e o título da obra que temos em mãos — essa e 

outras autorreflexões serão mais bem expostas na análise do ensaio “Se um narrador numa noite 

de inverno”, ensaio que acompanha a publicação brasileira do romance (ver seção 4.1 “Imagens 

estáticas: os espelhos de Italo Calvino”). Anker e Dällenbach explicam que na mise en abyme 

do código se exibe a autoimagem do “estético, ideológico e metafísico da obra” (1975, p. 13). 

Embora os exemplos na literatura sejam sempre de obras oriundas do nouveau roman, 

ao explicar esses tipos de composição em abismo, Anker e Dällenbach remetem-nos sempre 

aos ensaios de Calvino (tanto os paratextuais quanto os textuais), como é o caso quando dizem 

que a oscilação entre exterior e interior traz as figuras do autor e do leitor para dentro das obras. 

Eles utilizam as palavras de Butor (1967, p. 25 apud 1975, p. 14) para explicar a composição: 

“um espelho no qual não somente podemos nos olhar e perceber a figura do autor, mas um 

espelho no qual vemos o que nos separa?”. O que os separa é o artifício, a obra, seu corpo ou 

materialidade, são autores e leitores feitos de palavras: “o que interessa ao romancista-jogador 
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é apenas manifestar por criações e destruições arbitrárias sua liberdade soberana e provar, até a 

completa saturação, as virtualidades insuspeitas de certas estruturas narrativas” (1975, p. 15). 

Ao introduzir o último tipo de mise en abyme, Anker e Dällenbach dizem que este efeito 

tende tanto a uma generalização, estendendo-se à obra como um todo, quanto ao infinitamente 

pequeno, mas independente do sentido, a reflexão será sempre “a perder de vista”. Neste 

momento, entrevemos um importante aspecto para nós: o romance teórico, que é como 

descrevemos Se um viajante numa noite de inverno; é “teórico” porque guarda em si uma 

ensaística autorreflexiva, pois podemos também chamá-lo “romance ensaístico”50. O que torna 

o romance um ensaio é que este romance fala sobre si mesmo colocando em pauta sua própria 

estrutura, a vontade de ler e a vontade de escrever: “sua prática reenvia à teoria de sua prática 

que reenvia ela mesma à sua prática modificada e assim indefinidamente” (1975, p. 17). 

Por fim, nessa miríade vertiginosa de composições abismais, Anker e Dällenbach 

afirmam que “os relatos de Narciso estão em passo de se realizar” (1975, p. 19). 

Apresentaremos as duas sínteses dos escritores franceses a respeito da teoria da especularidade. 

A primeira síntese é a contradição do autoconhecimento, pois “não chegaremos jamais a 

compreender o universo porque fazemos nós mesmos parte dele” (1975, p. 18) e a segunda 

síntese é que “há forçosamente divórcio entre espectador e obra. Neste caso o papel do espelho 

será a de tentar suprimir a barreira entre criador e obra, entre obra e espectador, entre criador e 

espectador” (1975, p. 18), ou seja, a autorreflexividade continua sendo a mesma do reflexo 

especular de Narciso: uma tendência entre o aparecer e o desaparecer. 

 

3.3 Duração, imagem, khorologia da memória e hantologia fantasmática 
 

O conjunto de textos reunidos em Henri Bergson: crítica do negativo e pensamento em 

duração (2009), organizado por Débora Cristina Morato Pinto e Silene Torres Marques, 

consolidou a relação entre a Société des Amis de Bergson e os estudos bergsonianos no Brasil. 

A publicação é o resultado de um amplo percurso de conferências realizadas desde 2007 em 

todo o mundo por essa sociedade, em virtude da celebração do centenário da obra A evolução 

criadora, finalizado no Colóquio Internacional Henri Bergson em 2008 na Universidade 

Federal de São Carlos (SP). Dentre os artigos dessa coleção, destacamos “Khorologia da 

 
50 A respeito do “romance teórico” ou do “romance ensaístico” produziu-se as teses O viajante, a dobra e o livro 
que não se lê: a questão do livro desdobrada a partir de Se um viajante numa noite de inverno, de Italo Calvino 
(2017), de Tiago Lanna Pissolati e Se um viajante no tempo do grande romance: entre a angústia da escritura e o 
prazer da leitura, em Italo Calvino (2014), de Isabel Corgosinho; as dissertações Se um viajante numa noite de 
inverno: o romanesco e o ensaísmo em Italo Calvino (2010), de Priscila Malfati Vieira e Incursões teóricas e 
ficcionais de Italo Calvino em Se um viajante numa noite de inverno (2016), de Isabella Capelli. 
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memória, ou como localizar o não localizável? Uma leitura de Matéria e Memória”, de Hisashi 

Fujita. Trata-se de um artigo fundamental para nós, porque o conceito de hantologia é crucial 

para a teoria do fantasma. 

Hantologia é uma palavra que se distingue de “ontologia”, pois em vez do tradicional 

ontos, refere-se ao verbo francês hanter (em francês, hantologie), que significa assombrar, 

obsedar, perseguir; numa tradução mais aproximada seria “assombrologia”. A questão no 

centro da distinção entre “ontologia da matéria” e “hantologia da memória” não é uma questão 

de substância, mas de ordem topológica ou, mais precisamente, khorológica. 

Fujita (2009) concebe a literatura como horizonte de experimentação da hantologia 

espectral a partir do romance Nadja (1928), de André Breton: “Diz muito mais do que quer 

dizer, me faz desempenhar em minha vida o papel de fantasma, alude evidentemente ao que eu 

deveria deixar de ser, para ser quem eu sou” (BRETON, 2007, p. 21, grifos nossos). Através 

desse “papel de fantasma”, Fujita explica como se dá o processo de sobrevivência das imagens 

atrelado à memória: “é precisamente esse gênero de fenomenologia fantasmática ou de 

hantologia espectral que encontramos no capítulo III de Matéria e Memória de Henri Bergson” 

(FUJITA, 2009, p. 137). Seguiremos a orientação de Fujita pela leitura e faremos uma 

comparação entre a natureza fantasmática da memória e os processos da escritura e edição 

ensaísticas de Italo Calvino, pois as autoimagens colhidas serão compostas pela relação de 

quem lê com quem narra e pela relação de quem escreve com o mundo. 

Mas antes de abordarmos o artigo de Fujita e avançarmos para outras teorias do 

fantasma, devemos compreender a ideia de duração que está no âmago da filosofia da memória 

e da sobrevivência das imagens. Nos escritos de Bergson, a duração aparece pela primeira vez 

na obra intitulada Ensaio sobre os dados imediatos da consciência (1889), especialmente no 

capítulo “A multiplicidade dos estados de consciência: a ideia de duração” (1988, p. 57-97). 

Vamos concentrar nossa abordagem neste capítulo do ensaio apontando para a 

instrumentalização de suas ideias na nossa investigação. 

É sobre os fatos da consciência que se sustenta a ideia de duração, que não pode ser 

quantificada. Bergson (1988) diz que a quantificação do tempo é um hábito que adquirimos 

pela vida prática através de sua espacialização, e tal é a dificuldade de entender o “verdadeiro 

tempo” ou a “duração pura”, não espacializados e não quantificados, que Bergson divide a 

duração em dois tipos, para depois solapar aquele atrelado ao espaço: 

 

[...] há duas concepções possíveis da duração, uma pura de toda a mistura, a outra em 
que, sub-repticiamente, intervém a ideia de espaço. A duração totalmente pura é a 
forma que a sucessão dos nossos estados de consciência adquire quando o nosso eu se 
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deixa viver, quando não estabelece uma separação entre o estado presente e os 
anteriores (BERGSON, 1988, p. 72). 

 

Bergson aprofunda a duração dos estados de consciência. A essência da consciência é 

um movimento incessante, por isso são moventes e não “estados” e suprimi-la em “estados” ou 

“instantes” significa ignorar esse movimento, que é sua natureza real. Bergson fala em uma 

“unidade múltipla” na interioridade subjetiva e a amplia para a materialidade sobre a qual 

recortamos os objetos e fixamos os campos de ação. Na multiplicidade virtual de momentos 

heterogêneos existe o movimento de duração. Delineia-se aqui uma teoria das multiplicidades. 

A duração da consciência apresentada neste primeiro ensaio é, portanto, uma 

organização homogênea e dinâmica que liga passado e presente. Os estados de consciência 

devem ser compreendidos através de uma heterogeneidade porque há diferença entre eles. 

Entretanto, temos uma grande dificuldade de exprimir a distinção na multiplicidade 

homogênea, dada pelo eu profundo constantemente em mudança, em detrimento da 

multiplicidade heterogênea, dada pelo eu convencional. A linguagem ou o eu convencional é o 

mecanismo que exterioriza o eu profundo, afastando-nos dele, tornando-nos convencionais e 

práticos ao misturarmos o tempo interior ao tempo espacializado. 

Para desvelar o eu profundo, a duração do real, é necessário, pois, dissipar a linguagem 

que nos torna capazes de exprimir a vida prática e de fixá-las diante de sua duração ininterrupta. 

Na passagem a seguir, Bergson toma como exemplo a literatura, produto da linguagem que se 

volta para si mesma, em relação à duração real, pois a experiência literária proporciona o 

contato com o nosso eu profundo, com a duração mesma. Para nossa investigação, essa é a 

principal lição deste ensaio: 

 

Se agora um romancista audacioso, rasgando o véu habilmente tecido do nosso eu 
convencional, nos mostrar sob esta lógica aparente uma absurdidade fundamental, sob 
esta justaposição de estados simples uma penetração infinita de mil impressões 
diversas que já deixaram de o ser na altura em que o nomeámos, louvamo-lo por nos 
conhecer melhor que nós próprios. Contudo, as coisas não se passam assim, e 
precisamente porque desenrola o nosso sentimento num tempo homogéneo e exprime 
os seus elementos com palavras, só nos proporcionaria, por seu turno, uma sombra: 
apenas dispôs esta sombra de modo a fazer-nos suspeitar da natureza extraordinária e 
ilógica do objeto que a projeta; convidou-nos a refletir pondo na expressão exterior 
algo da contradição, da penetração mútua, que constitui a própria essência dos 
elementos expressos. Encorajados por ele, afastámos por momentos o véu que 
interpúnhamos entre a nossa consciência e nós mesmos. Pôs-nos na presença de nós 
próprios (BERGSON, 1988, p. 93). 

 

A literatura nos proporciona o contato com o eu profundo, fazendo-nos refletir (no 

sentido especulativo e especular) “a sombra do nosso eu profundo” porque se trata de uma 
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linguagem que se volta para si mesma — linguagem que reflete a si própria. O que é a luz que 

projeta essa sombra e em que superfície ela é projetada? Bergson conclui da seguinte maneira: 

“A maior parte do tempo, vivemos exteriormente a nós mesmos, não percepcionamos do nosso 

eu senão o seu fantasma descolorido, sombra que a pura duração projeta no espaço homogéneo. 

[...] Agir livremente é retomar a posse de si, é situar-se na pura duração” (1988, p. 159). Rita 

Paiva (2005) comenta essa sombra do eu profundo na seção “O Eu indômito e a liberdade além 

do simulacro”, e diz que Bergson “[...] considera que a maioria de nós não deseja transpor a 

sombra do Eu que se projeta no espaço homogêneo, essa subjetividade passiva que atua muito 

mais como capacidade de reação, adaptação e não como atividade criadora que modifica a si 

mesma incessantemente” (PAIVA, 2005, p. 87, grifos nossos). O eu “indômito” responsável 

por essa atividade criadora que concatena intuitivamente a duração ininterrupta de si mesmo é 

aquele acessado pela literatura, nesse sentido, as subjetividades presentes na obra e na leitura 

coincidem. Bergson usou as expressões “sombra” e “fantasma descolorido” para representar a 

imagem do eu profundo e indômito; essas expressões acabam por estabelecer uma relação 

imagética, visiva com nossa subjetividade.  

Em Subjetividade e imagem: a literatura como horizonte da filosofia em Henri Bergson 

(2005), Rita Paiva trata justamente desse aspecto da filosofia bergsoniana que está ligado à 

criação artística. Essa conexão com o eu indômito, com o esquema criador, envolve diversos 

elementos da filosofia bergsoniana, tais como duração, subjetividade, inteligência, intuição e 

imagem; com esses elementos sendo pensados como movimentos subjetivos, surgem também 

outros como esforço imaginante, esforço criador, esforço intelectual51. 

Para Bergson (2006b), a obra de arte é um exemplo de intuição e da duração no 

momento da criação porque proporciona um contato direto com a realidade interior. A obra de 

arte literária é fruto de intuições vertidas em imagens verbais, portanto, essas imagens são a 

representação complexa do esforço imaginante. Esse movimento é orientado pela relação 

minimizada com a linguagem pragmática e pela maximização da imagética que caracterizam a 

criação artística e, dessa forma, assimila-se à dimensão processual da duração, de onde a 

intuição brota e coexiste com a imaginação literária: 

 

[...] é por um esforço da imaginação que nos inserirmos na intuição e, 
coextensivamente, na duração, torna-se plausível a assertiva segundo a qual uma 
inteligência transmudada pela franja de vida que a circunda é também um pensamento 
permeado pelo movimento criador da imaginação. Em sua impertinência, as imagens 

 
51 Esses conceitos foram trabalhos no artigo “Esforço imaginante e imagem seminal na criação literária”, publicado 
em 2017 nos Anais do IV Colóquio de Filosofia e Literatura: Poética, disponível em: https://gefelit.net/anais/Anais 
_IV_p195_Igor_Goncalves_Miranda.pdf. 
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engendradas pela imaginação sugerem a intuição, ainda que não a traduzam 
obliquamente ou por uma via indireta (PAIVA, 2005, p. 346). 

 

O ensaio literário orienta o esforço imaginante e intelectual, pois é um discurso porfiado, 

entre criação e convicção, a produzir uma imagem de si mesmo, uma imagem que se nutre tanto 

dos recursos imaginários fornecidos pela intuição quanto de imagens culturais, acumuladas em 

sua formação como ser social: “A inserção do esforço imaginante em que se atualizam virtuais 

em um incessante devir, constitui, enfim, a de apropriações simbólicas que contraditam 

substancialmente o caráter instrumental, como a prosa, a poesia, a obra literária em geral” 

(PAIVA, 2005, p. 375). 

A literatura não representa a duração de forma figurativa, pois esta é inexprimível 

simbolicamente. Mas a partir do momento em que nos dispomos a uma linguagem 

autorreflexiva, podemos desvelar nosso eu profundo e sua duração real como disse Bergson 

(1988, p. 93): “convidou-nos a refletir pondo na expressão exterior algo da contradição, da 

penetração mútua, que constitui a própria essência dos elementos expressos”. Esta ação da 

literatura acontece duplamente no ato da criação (escritura) e no ato da recepção (leitura); nestes 

dois atos “[...] afastamos o véu que interpúnhamos entre a nossa consciência e nós mesmos. 

Pôs-nos na presença de nós próprios” (1988, p. 93). Em o Pensamento e o movente (2006b), 

Bergson vai mais longe ao explicar que a atividade do artista gera o estado autorreflexivo 

necessário para revelar as afetividades latentes no estofo da memória: 

 

Com efeito, há séculos que surgem homens cuja função é justamente a de ver e de nos 
fazer ver o que não percebemos naturalmente. São os artistas. O que visa a arte, a não 
ser nos mostrar, na natureza e no espírito, fora de nós e em nós, coisas que não 
impressionavam explicitamente nossos sentidos e nossa consciência? O poeta e o 
romancista que exprimem um estado de alma decerto não a criam peça por peça [...]. 
À medida que nos falam, aparecem-nos matizes de emoção que podiam estar 
representados em nós há muito tempo, mas que permaneciam invisíveis: assim como 
a imagem fotográfica que ainda não foi mergulhada no banho no qual irá ser revelada. 
O poeta é esse revelador (BERGSON, 2006b, p. 155). 

 

Os matizes das afetividades latentes são revelados através da imaginação, da fantasia, 

condicionada pela linguagem autorreflexiva, coincidente porque são exatamente no bojo do que 

é programado para fantasiar, nas imagens apropriadas de uma linguagem figurativa, que 

encontramos a nós mesmos, daí o adágio: “Que essas leituras saibam ler você”. É uma certeza 

intuitiva que diante do texto literário coincidimos com sua matéria discursiva.  

Em Matéria e memória (2006a), Bergson lança uma teoria da imagem ou desenvolve o 

sistema de imagens, incluindo esquemas, e parte de uma premissa simples e do senso comum: 

as coisas são como as percebemos, são como a imagem que temos delas: “Chamo de matéria o 
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conjunto de imagens, e de percepção da matéria essas mesmas imagens relacionadas à ação 

possível de uma certa imagem determinada, meu corpo” (2006a, p. 17). Então, há dois sistemas 

de imagens distintos em que o universo é descrito: no primeiro, todas as imagens interagem 

sem uma imagem central, no segundo, há uma imagem central chamada “meu corpo” que faz 

uma seleção das outras imagens conforme seu próprio interesse. Essa imagem central chamada 

“meu corpo” é especial porque ela é capaz de guardar em si os reflexos das outras imagens, 

“[...] ele próprio imagem, é capaz de refletir em si mesmo as demais imagens dadas no plano 

da imanência, e que essa reflexão é a percepção mesma” (FUCHS, 1996, p. 26); o corpo guarda 

os reflexos e pondera se agirá e terá afecções. No entanto, Bergson nos alerta que a percepção 

da matéria não é uma redução da matéria à sua própria imagem, mas de uma existência entre a 

matéria e sua representação, e com isso surge também a virtualidade, dada por essa “existência 

entre” e também por tudo aquilo que não percebemos na imagem. Não se trata tão pouco de 

dizer que há uma virtualidade oculta na matéria, que lhe seja um atributo “[...] e aquilo mesmo 

que pode ainda nos ocultar existe nela como possibilidade, não como virtualidade; a matéria 

pode encerrar em si possibilidades com as quais jamais sonhamos, mas jamais ela nos revelará 

virtualidades insuspeitadas” (FUCHS, 1996, p. 32, grifos do autor). 

Em Matéria e memória, o virtual é gerado por conta da nossa condição chamada estado 

mental ou psicológico, cujo aspecto ultrapassa em muito a matéria, ou melhor, o cérebro: “nosso 

estado cerebral contém mais ou menos de nosso estado mental, conforme tendemos a 

exteriorizar nossa vida psicológica em ação ou interiorizá-la em conhecimento puro” (2006a, 

p. 7). Dada essa distância entre o virtual, ou seja, o estado psicológico e o cérebro, não é possível 

considerar a localização de determinados aspectos desse campo no cérebro e esta 

impossibilidade de localização tem implicâncias profundas e reverbera em diversas áreas dos 

saberes criativos. O cérebro está relacionado à matéria ou à realidade palpável, portanto, o que 

dissemos antes é o mesmo que dizer que o virtual não pode ser localizado no real, mas que estão 

ambos relacionados. A metáfora utilizada para ilustrar esta relação é a da “roupa pendurada por 

um prego”: 

 

Que haja solidariedade entre o estado de consciência e o cérebro, é incontestável. Mas 
há solidariedade entre a roupa e o prego onde ela está pendurada, pois, se retirarmos 
o prego, a roupa cai. Diremos com isso que a forma do prego indica a forma da roupa 
ou nos permite de algum modo pressenti-la? Assim, de que o fato psicológico esteja 
pendurado em um estado cerebral, não se pode concluir o “paralelismo” das duas 
séries psicológica e fisiológica (BERGSON, 2006a, p. 5). 
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A partir desse espaço estendido, cuja existência é virtual, levanta-se o problema da 

khora, ou seja, de localizar o não localizável — tema do artigo de Fujita (2009) que 

abordaremos na sequência. Onde está o virtual, como ele é construído? Bergson responde: “[...] 

é para o terreno da memória que nos vemos transportados. Isso era de esperar, pois a lembrança 

— conforme procuraremos mostrar na presente obra — representa precisamente o ponto de 

interseção entre o espírito e a matéria” (2006a, p. 5). 

Bergson traz a reflexão central do primeiro capítulo: a percepção está impregnada pela 

memória, confundindo-se. A distinção entre percepção e memória é em Bergson apenas 

didática, não se efetiva no real: 

 

Na verdade, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados 
imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de nossa 
experiência passada. Na maioria das vezes, essas lembranças deslocam nossas 
percepções reais, das quais não retemos então mais que algumas indicações, simples 
“signos” destinados a nos trazerem à memória antigas imagens. A comodidade e a 
rapidez da percepção têm esse preço; mas daí nascem também ilusões de toda espécie 
(BERGSON, 2006a, p. 30, grifos nossos). 

 

Há uma pregnância da memória sobre a percepção. A representação de um objeto é uma 

imagem neutralizada de seu campo de ação e diminuída de si mesma. Trata-se do 

enquadramento da imagem complexa que é a matéria. A percepção e a memória configuram a 

complexa “zona de indeterminação”, que consiste no futuro próximo ou nas possibilidades de 

reação. Interessa-nos neste primeiro capítulo exatamente a “pregnância da memória” para a 

zona de indeterminação, para o futuro, ou seja, como a memória constitui a percepção e como 

ela conduz a ação por vir. Podemos relacionar esta necessária condição da lembrança e do 

passado para a percepção pura com a figura do Calvino escritor e do Calvino editor. Lançar-se 

para o futuro requer necessariamente uma volta ao passado porque a percepção pura, ou seja, o 

presente, está impregnado do passado, da conservação das imagens: 

 

Poderíamos dizer que não temos poder sobre o futuro sem uma perspectiva igual e 
correspondente sobre o passado, que o impulso de nossa atividade para diante cria 
atrás de si um vazio onde as lembranças se precipitam, e que a memória é assim a 
repercussão, na esfera do conhecimento, da indeterminação da nossa vontade 
(BERGSON, 2006a, p. 68). 

 

No segundo capítulo “Do reconhecimento das imagens”, Bergson irá explicar duas 

formas de memória: a primeira memória ele chama de “lembrança da leitura” e a segunda forma 

chama de “lembrança da lição” (2006a, p. 85). Há uma diferença de natureza, e não apenas de 

grau, entre essas duas lembranças. A lembrança da lição Bergson diz ser um “hábito” e “a 
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lembrança de tal leitura particular, segunda ou terceira por exemplo, não tem nenhuma das 

características do hábito” (2006a, p. 86, grifo do autor). Ele nomeia cada tipo de memória como 

“imagem-lembrança” e “lembrança-hábito” e alonga-se em caracterizar cada um desses tipos e 

explicar sua relação: 

 

[...] ao mesmo tempo que se desenvolve esse processo de percepção e adaptação que 
resulta no registro do passado sob forma de hábitos motores, a consciência, como 
veremos, retém a imagem das situações pelas quais passou sucessivamente, e as alinha 
na ordem em que elas sucederam. Para que servirão essas imagens-lembranças? Ao 
se conservarem na memória, ao se reproduzirem na consciência, não irão elas 
desnaturar o caráter prático da vida, misturando o sonho à realidade? Seria assim, 
certamente, se nossa consciência atual, consciência que reflete justamente a exata 
adaptação de nosso sistema nervoso à situação presente, não descartasse todas aquelas 
imagens passadas que não são capazes de se coordenar à percepção atual e de formar 
com ela um conjunto útil. No máximo algumas lembranças confusas, sem relação com 
a situação presente, ultrapassam as imagens utilmente associadas, desenhando ao 
redor delas uma franja menos iluminada que irá se perder numa imensa zona obscura 
(BERGSON, 2006a, p. 92, grifo do autor). 

 

Bergson constata então que na operação pela qual se adquire a lembrança-hábito há uma 

intervenção direta da lembrança-imagem — essas “lembranças confusas sem relação com a 

situação presente”. A distinção entre esses dois tipos de memória faz surgir apropriadamente a 

conservação do passado “sob essas duas formas extremas, de um lado os mecanismos motores 

que o utilizam, de outro as lembranças-imagens pessoais que desenham todos os 

acontecimentos dele com seu contorno, sua cor e seu lugar no tempo” (2006a, p. 97). 

Bergson explica como as imagens-lembranças52 são agenciadas pelo movimento através 

do reconhecimento. Assim como há uma distinção teórica entre dois tipos de memória, também 

há dois tipos de reconhecimento: em um desses tipos nenhuma lembrança explícita intervém, 

pois consiste em uma ação reflexa de ordem motora: “Equivale a dizer que exercemos em geral 

nosso reconhecimento antes de pensá-lo. Nossa vida diária desenrola-se em meio a objetos cuja 

mera presença nos convida a desempenhar um papel: nisso consiste seu aspecto de 

familiaridade” (2006a, p. 106); o segundo tipo de reconhecimento é mais complexo, porque 

exige um esforço que nos distancia da familiaridade. Este é o tipo de reconhecimento que mais 

interessa para nossa investigação porque traça a relação entre passado, presente e futuro. 

Vejamos como Bergson o explica: 

 

Em geral, para remontar ao curso de nosso passado e descobrir a imagem-lembrança 
conhecida, localizada, pessoal, que se relacionaria ao presente, um esforço é 
necessário, pelo qual nos liberamos da ação a que nossa percepção nos inclina: esta 
nos lançaria para o futuro; é preciso que retrocedamos ao passado. Neste sentido, o 

 
52 Bergson usa indistintamente as duas expressões “lembrança-imagem” e “imagem-lembrança”. 
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movimento tenderia a afastar a imagem. Todavia, por um certo lado, ele contribui para 
prepara-la. Pois, se o conjunto de nossas imagens passadas nos permanece presente, 
também é preciso que a representação análoga à percepção atual seja escolhida entre 
todas as representações possíveis. Os movimentos efetuados ou simplesmente 
nascentes preparam essa seleção, ou pelo menos delimitam o campo das imagens onde 
iremos colher (BERGSON, 2006a, p. 107, grifo do autor). 

 

Podemos associar a relação entre imagem-lembrança e movimento à relação entre 

escritor e editor, quando Bergson diz: “para remontar ao curso de nosso passado e descobrir a 

imagem-lembrança conhecida, localizada, pessoal, que se relacionaria ao presente, um esforço 

é necessário, [...] é preciso retroceder ao passado”. Sabemos que não há aqui uma 

correspondência direta entre os conceitos de Bergson com a relação que queremos estabelecer 

entre o Calvino escritor e o Calvino editor, mas podemos instrumentalizar esses conceitos e 

suas relações, pois Bergson, ao nos explicar como se dá o mecanismo da memória, 

diferenciando seus tipos no interior do processo sensório-motor, nos dá as pistas para visualizar 

a relação que estabelecemos com o mecanismo operado por Calvino através da escrita e, 

sobretudo, através da sua edição, ou seja, do papel que exerce ao conduzir suas memórias 

literárias para si mesmo e para o leitor. 

Do mesmo modo que o movimento (a ação sensório-motora) naturalmente afasta-nos 

da profusão de imagens-lembranças e ao mesmo tempo nos conduz para sua seleção, efetivando 

o trânsito virtual da memória; desse mesmo modo, podemos compreender o movimento de 

Calvino editor em relação a essas imagens-lembranças literárias — não somente em sua forma 

virtual, mas também real que é o texto —, na condução de sua seleção. Arriscamos uma 

analogia: cada ensaio de Calvino representa, para ele e para nós, uma imagem-lembrança (ou 

seja, necessariamente o seu passado) quando este ensaio é reconduzido a uma publicação 

conjunta, a uma seleção. Esta é a analogia que estabelecemos entre imagens-lembranças e 

movimento de Bergson. Mas no interior de cada ensaio há também um impulso para o futuro. 

Na terceira parte deste capítulo, intitulada “Passagem gradual das lembranças aos 

movimentos. O reconhecimento e a atenção”, Bergson (2006a, p. 115) explica como a memória 

duplica a percepção da matéria através da imagem-lembrança — essa duplicata será nos 

próximos capítulos chamada de “percepção pura”, que na verdade é uma distinção didática, ou 

seja, não há percepção pura já que há pregnância da memória na percepção da matéria. Portanto, 

o virtual (a imagem-lembrança) preenche a percepção presente até cobrir todos os detalhes do 

real: “a memória fortalecendo e enriquecendo a percepção” (2006a, p. 115). A realidade, 

portanto, é uma composição virtual dada pela profusão de imagens-lembrança: “por trás dessas 

imagens idênticas ao objeto existem outras, armazenadas na memória, que têm apenas 
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semelhança com ele [...]. Todas elas se dirigem ao encontro da percepção e, alimentadas por 

esta, adquirem suficiente força e vida para se exteriorizarem com ela” (2006a, p. 116-117). 

Estabelecido o movimento do espírito ou o grau de atenção à vida, Bergson explica que 

a camada superior constitui a atividade sonhadora: “As imagens passadas, reproduzidas tais e 

quais com todos os seus detalhes, e inclusive com sua coloração afetiva, são as imagens do 

devaneio ou do sonho” (2006a, p. 121), e podemos acrescentar: as da literatura e as do fantasma. 

Ao explicar a teoria da memória através do movimento do espírito, entre tensão e distensão, o 

próximo passo no seu texto é a questão da khorologia da memória (região das imagens) ou onde 

localizar as lembranças, os devaneios ou sonho, o fantasma e a literatura. Qual é o espaço desse 

movimento? Quando nos desligamos da realidade, qual é a região que nossa consciência habita? 

A grande concretização do segundo capítulo “Do reconhecimento das imagens. A 

memória e o cérebro” é demonstrar que não há uma diferença de grau entre a realidade e a 

virtualidade, mas uma diferença de natureza e essa diferença é o que constitui a realidade do 

espírito. Em outras palavras, o nosso cérebro não é o depositário de nossas lembranças puras 

ou “dos objetos virtuais, assim como os órgãos dos sentidos não são depositários dos objetos 

reais” (2006a, p. 151). É exatamente essa conclusão do segundo capítulo que irá ser 

aprofundada no terceiro capítulo, o mais importante para nós. Se Bergson nos capítulos 

anteriores estabeleceu a relação entre memória e movimento sensório-motor, entre as imagens-

lembranças e sua relação com a atividade prática da vida, no terceiro capítulo ele irá aprofundar 

“a sobrevivência das imagens” ou, nas palavras de Fujita (2009), responder, como “localizar o 

não localizável”. Bergson irá, portanto, demonstrar a “realidade do espírito”. 

No terceiro capítulo, intitulado “Da sobrevivência das imagens. A memória e o espírito” 

— insistimos em expor os títulos dos capítulos porque são emblemáticos no que diz respeito à 

sistematização do conteúdo —, Bergson faz um resumo do que precede: foram explicadas o 

que são a lembrança pura, a lembrança-imagem e a percepção, todas entrelaçadas. A percepção 

não é o simples contato do espírito com o objeto, pois está inteiramente impregnada da 

lembrança-imagem, numa atualização constante. A lembrança-imagem “participa da 

lembrança-pura que ela começa a materializar”, portanto, pode ser considerada uma “percepção 

nascente”. Já a lembrança-pura “não se manifesta normalmente a não ser na imagem colorida e 

viva que a revela” (2006a, p. 156). 

Os primeiros momentos do capítulo revisam como se dá o retorno ao passado e como 

sua imagem se produz ao nos distanciarmos da vida prática, distendendo nosso grau de atenção 

à vida. Bergson faz uma analogia interessante desse processo, comparando-o ao foco de uma 

máquina fotográfica: “Temos consciência de um ato sui generis pelo qual deixamos o presente 
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para nos recolocar primeiramente no passado em geral, e depois numa certa região do passado: 

trabalho de tentativa, semelhante à busca do foco de uma máquina fotográfica” (2006a, p. 156). 

Segundo Bergson, o passado é essencialmente virtual e não há como atingi-lo, ou melhor, “não 

pode ser apreendido por nós como passado a menos que sigamos e adotemos o movimento pelo 

qual ele se manifesta em imagem presente, emergindo das trevas para a luz do dia” (2006a, p. 

158). Isso porque o progresso da lembrança tende sempre a se materializar, pois quando 

recordamos uma dor do passado, o corpo reage conforme essa dor, agenciando afecções 

pautadas pela virtualidade e transformando-as em materialidade. É também por essa razão de 

força que confundimos a lembrança com a percepção, que associamos a lembrança à percepção 

diferenciando ambas apenas por uma questão de grau. Mas a contribuição de Bergson é 

demonstrar que há uma diferença de natureza, e não de grau: 

 

Mas existe bem mais, entre o passado e o presente, que uma diferença de grau. Meu 
presente é aquilo que me interessa, o que vive para mim e, para dizer tudo, o que me 
impele à ação, enquanto meu passado é essencialmente impotente. Detenhamo-nos 
nesse ponto. Opondo-o à percepção presente, iremos compreender melhor a natureza 
daqui que chamamos “lembrança pura” (BERGSON, 2006a, p. 160). 

 

Na oposição da “lembrança pura” está a duração. Bergson também utiliza um esquema 

de cones invertidos sobre uma base plana para explicar como se dá o acesso ao passado ativado 

pela duração presente, através da verticalização de nossas lembranças sucessivas e escalonadas 

no tempo sobre a superfície horizontal de nossas percepções, que contém todos os objetos do 

espaço. O que chamamos de presente, ou seja, a duração, estende-se ao mesmo tempo sobre 

passado e futuro: “É preciso portanto que o estado psicológico que chamo ‘meu presente’ seja 

ao mesmo tempo uma percepção do passado imediato e uma determinação do futuro imediato” 

(2006a, p. 161). O futuro é o que nos salva do peso da memória. 

Impossível lembrarmos de tudo. O escritor argentino Jorge Luis Borges já nos 

presenteou com “Funes, o memorioso” (1969), um conto cujo personagem não se esquecia de 

nada. Funes não podia dormir nem era capaz de pensar: “(Repito que a menos importante 

lembrança de suas lembranças era a mais minuciosa e mais viva que nossa percepção de um 

prazer físico ou de um tormento físico)” (BORGES, 1969, p. 54). Bergson explica o peso da 

memória como peso morto e a lembrança do passado como um fantasma que aparece a nos 

perguntar por que ele está ali, ativado, recuperado, potente e impotente ao mesmo tempo: 

 

[...] nossas lembranças, enquanto passadas, são ao contrário pesos mortos que 
arrastamos conosco e dos quais gostaríamos de nos fingir desvencilhados. O mesmo 
instinto, em virtude do qual abrimos indefinidamente diante de nós o espaço, faz com 
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que fechemos atrás de nós o tempo à medida que ele passa. [...] Então, quando uma 
lembrança reaparece à consciência, ela nos dá a impressão de uma alma do outro 
mundo cuja aparição misteriosa precisaria ser explicada por causas especiais. Na 
realidade, a aderência dessa lembrança a nosso estado presente é inteiramente 
comparável à dos objetos não percebidos em relação aos que percebemos, e o 
inconsciente desempenha nos dois casos um papel do mesmo tipo (BERGSON, 
2006a, p. 169-170). 

 

Esse é um ponto importante para a nossa investigação. O fantasma é uma figura ambígua 

na teoria da memória de Bergson, pois representa o passado como existência real: “condiciona 

nosso estado presente, sem determiná-lo de uma maneira necessária [...] se revela em nosso 

caráter, embora nenhum dos estados passados se manifeste no caráter explicitamente” (2006a, 

p. 173). Bergson não explica a conservação do passado se valendo apropriadamente da figura 

do fantasma, mas esse é o modo como podemos e queremos demonstrá-la — análogo ao modo 

como ele utilizou outras figuras como “a central telefônica” (2006a, p. 26) para explicar a 

função do cérebro em transmitir e repartir o movimento, ou como “o foco da máquina 

fotográfica” (2006a, p. 156) para explicar como nos colocamos de saída no passado. 

Do mesmo modo que a figura fantasmática é ambígua, o espaço onde ela habita é “não 

localizável”. Podemos ver o fantasma, mas onde ele está? Seguramente ele não está “no” 

espaço, nesse sentido Bergson questiona: “Concebemos que fenômenos físico-químicos tenham 

lugar no cérebro, que o cérebro esteja no corpo, o corpo no ar que o circunda, etc.; mas o passado 

uma vez realizado, se ele se conserva, onde se encontra?” (2006a, p. 173-174, grifos do autor). 

Trata-se, portanto, de uma “khorologia da memória”, a khorologia é justamente a implicância 

topológica da memória. 

Fujita (2009) começa seu artigo com a leitura que Gilles Deleuze (1999) faz da filosofia 

de Henri Bergson, entendendo-a em “conceitos maiores” — duração, memória e elã vital. Mas 

não se trata de um “estruturalismo” dos conceitos, pois “cada obra de Bergson passa, sempre 

no momento crucial, por elementos pára-conceituais, tais como metáforas, imagens, figuras 

(excursus)” (2009, p. 132, grifos do autor). Então, o modo como Bergson conceitua ou a 

linguagem com a qual é produzida sua filosofia, é imagética, de uma imagética figurativa e 

literária — como temos visto —, e até mesmo, como já disse o próprio Deleuze, lírica53. À 

maneira ensaística de produzir filosofia por Bergson54 é dado o nome de “lógica menor” (2009, 

 
53 Bergson foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1927, como sabemos, pelo conjunto da obra, mas o 
trabalho digno de nota foi A evolução criadora (1907). A esse respeito, é interessante destacar um comentário de 
Deleuze (1999, p. 138): “Compreende-se que um tema lírico percorra toda a obra de Bergson: um verdadeiro canto 
em louvor ao novo, ao imprevisível, à invenção, à liberdade”. 
54 Do ponto de vista dos paratextos editoriais (Genette, 2009), os textos de Bergson apresentam os títulos de função 
remática e de designação genérica “ensaio” — temos o Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Matéria 
e memória é publicado no Brasil como “ensaio sobre a relação do corpo com o espírito”, O riso como “ensaio 
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p. 133), que Fujita também apresenta como método de leitura de Matéria e memória: “na 

perspectiva da ‘lógica menor’, gostaríamos de propor aqui uma leitura” (2009, p. 133). Então, 

são delineadas por Fujita duas leituras: de um lado, a leitura de “conceito maior”, realizada por 

Deleuze em Bergsonismo (1999) — que ele considera conter um “ar do tempo” estruturalista e 

se desdobra em “negação da psicologia”, “jubilação quase-heideggeriana do Ser” e “vigilância 

antifenomenológica” da percepção —, e outra que é duas: a forma como Bergson cria seus 

conceitos (ou a forma que esses conceitos aparecem) e o modo ensaístico-literário de ler seu 

texto. 

Antes de empreender sua leitura pautada pela “lógica menor”, Fujita (2009) expõe 

algumas distinções no interior do bergsonismo de Deleuze, são duas: entre “psicologia” 

(presente) e “ontologia” (passado) e entre “o Ser” e “o ser-presente”, e afirma que “Deleuze 

não deseja atribuir ser à percepção; ele não quer admitir que o ser-presente ou o ser-útil tenha 

uma ontologia, ontologia da presença, tal como Bento Prado Jr. descreve [...]” (2009, p. 134)55. 

Deleuze escolhe a “ontologia” e para estabelecê-la, ele usa o método do “paradoxo do salto” 

(salto na ontologia, salto para o passado), que tem o caráter de ser realizável “imediatamente” 

(DELEUZE, 1999, p. 47). Nesse sentido, Fujita (2009) diz: 

 

Questionamo-nos se Deleuze não aprofundou suficientemente sua análise do salto 
ontológico, se não há um outro salto ontológico que difere em natureza. Dito de outra 
forma, trata-se menos da palavra ‘imediatamente’ que da expressão ‘colocar-se em’, 
e é preciso distinguir ‘colocar-se na matéria’ de ‘colocar-se na memória’” (FUJITA, 
2009, p. 134, grifos do autor). 

 

O salto “imediato” de Deleuze para o passado a fim de vislumbrar uma virtualidade 

ontológica é explicado por Fujita como a tentativa de solapar a distinção entre “a memória” e 

“a percepção”, nestes termos, porque essa distinção é entendida como distinção entre dois 

inconscientes, o ontológico: “Este lembrança pura, virtual, inativa, em si”, e o psicológico: 

“representa o movimento da lembrança em vias de atualizar-se” (DELEUZE, 1999, p. 56); 

afastando, dessa forma, não só o Capítulo I sobre o papel do corpo, de Matéria e memória, 

como também a peculiar forma de percepção que permanece: 

 

 
sobre a significação do cômico”; fato que coloca alguns textos filosóficos de Bergson em diálogo formal com os 
Estudos Literários, mais especificamente com o gênero ensaístico. 
55 Trata-se de Presença e campo transcendental: consciência e negatividade na filosofia de Bergson, tese defendida 
em 1965 por Bento Prado Jr mas só publicada em 1988 pela Edusp. A diferença entre essas duas leituras que 
marcam a mesma geração é evidente: enquanto Prado Jr. fazia uma leitura dialética da filosofia bergsoniana, 
encontrando uma consciência negativa no interior de seu método, Deleuze encontrava apenas a diferença, 
escapando radicalmente dos pressupostos da filosofia hegeliana. 
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Deleuze certamente tem razão, na medida em que a percepção em Bergson perde já o 
que Merleau-Ponty denominaria espessura carnal. Ele não impede que ela exista, que 
ela permaneça. E é esse o modo de ser da percepção que é preciso examinar para 
compreender a diferença ontológica com o da memória. Digamos por enquanto que o 
ser-presente da percepção se expõe no modo de ser, na ontologia, enquanto o ser-
virtual da memória se impõe no modo de seguir ou de assombrar, no que 
denominamos hantologia (FUJITA, 2009, p. 135-136, grifos do autor). 

 

O exemplo que Fujita nos dá de hantologia encontra-se na arte literária. Citando Nadja 

(2007), de André Breton, Fujita traz a primeira frase do romance: “Quem sou eu? Se por 

exceção me reportasse a um adágio: com efeito, por que tudo não continuaria a saber que 

‘assombro’?”56. A ligação entre a pergunta e a expressão se dá pelo fato de que o protagonista 

do romance de Breton diz considerar que tudo que é manifestação objetiva de sua existência é 

uma atividade “cujo verdadeiro campo permanece inteiramente desconhecido para mim. A 

representação que tenho do fantasma [...] vale como imagem acabada de um tormento que pode 

ser eterno” (BRETON, 2007, p. 21); ou seja, seu estatuto ontológico é dado pelo “papel de um 

fantasma”, o modo de ser do personagem de Breton é o modo de perseguir ou de ser perseguido, 

nas palavras de Fujita (2009): 

 

“Sou” de “eu sou” pode ser “ser”, mas também “seguir”. O fantasma não existe, mas 
ele segue, ele obseda. Isso significa que ele não é presente nem atual, mas ele não é 
também completamente ineficaz, nem inativo, nem impotente. Simplesmente ele age 
diferentemente. É precisamente esse gênero de fenomenologia fantasmática ou de 
hantologia espectral que encontraremos no capítulo III de Matéria e memória 
(FUJITA, 2009, p. 137, grifos do autor). 

 

Não se trata de um novo tipo de ontologia, denominado hantologia, cujo modo de ser 

está no modo de permanecer, de se fazer presente e perseguir, mas de outra coisa além da 

ontologia que é confundida com esta, uma “duplicata” do inconsciente ontológico. O que está 

 
56 No original: “Qui suis-je? Si par exception je m’en rapportais à un adage: en effet pourquoi tout ne reviendrait-
il pas à savoir qui je ‘hante’?” (Gallimard, 1964). A tradução de Ivo Barroso que temos em mãos, publicada pela 
Cosac Naify (2007), para esta expressão é: “Quem sou? Se excepcionalmente recorresse a um adágio, tudo não se 
resumiria em saber ‘com quem ando’?”. A tradução correta para qui je hante, ou seja, hanter na sua forma 
pronominal, é “com quem ando”. No entanto, há duas acepções do verbo hanter, “perseguir” e “assombrar”, que 
podem ser assimiladas pelas aspas no verbo hanter, suprimidas pela tradução literal — “com quem ando” remete 
a uma ação conciliatória, ao contrário de “que assombro”. Outro detalhe ratifica a assimilação dos sentidos 
“perseguir” ou “assombrar” é a expressão Qui suis-je?, que pode ser traduzida por “Quem eu sigo?”, já que o 
verbo suivre (seguir, perseguir) tem a mesma conjugação na primeira pessoa do singular do verbo être (je suis 
pode ser tanto “eu sigo” quanto “eu sou”). O fato de Nadja ter a fantasmagoria e a memória como matéria 
romanesca deu a possibilidade a Fujita de optar por traduzir a expressão “qui je ‘hante’” para “que ‘assombro’”, 
no entanto, o intérprete não optou por “Quem eu sigo?” logo no começo — manter o par semântico “seguir” e 
depois “assombrar” poderia justificar a rasura na tradução de qui je hante para “que ‘assombro’”. Depois Fujita se 
ateve ao sentido do verbo suis-je como “seguir”. De qualquer forma, essas questões implicam para nossa 
abordagem porque preserva o verbo hanter no sentido não conciliatório e fantasmático (perseguir, obsedar, 
assombrar). A tradutora do artigo de Fujita, Silene T. Marques, opta por manter o neologismo “hantologia” que 
fará um par sonoro com a palavra de raiz semântica ontos, em vez de “assombrologia” ou “espectrologia”.  
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em jogo é algo que “assombra”, cujo campo de ação é dado por uma tensão ou extensão, que 

faz uso da figura do fantasma como sua imagem genética e sua figura discursiva — o fantasma 

é também a “lógica menor” presente no Capítulo III “Da sobrevivência das imagens. A memória 

e o espírito”, de Matéria e memória e nas passagens “entre” os capítulos. Então o fantasma é 

uma figura discursiva polivalente no âmbito da literatura, nesse campo imagético (e imaginário) 

da linguagem que faz refletir a si mesma. Ele pode estar ou não estar lá (ou ele sempre estará 

lá, é o que veremos a seguir em Teoria do fantasma, de Fernando Guerreiro), dependerá da 

maneira como recepcionamos o ensaio literário e também da maneira como conduzimos os 

jogos das autoimagens do autor. 

O Capítulo III trata de três termos: a “lembrança pura”, a “lembrança-imagem” e a 

“percepção”, mais precisamente da relação complexa entre esses elementos “[...] dos quais 

nenhum se reproduz, na realidade, isoladamente” (BERGSON, 2006a, p. 156). O fantasma 

gravita em torno da lembrança pura; portanto, não age ativamente nem é útil, mas é inaparente 

e eficaz. Nesse sentido, Fujita (2009, p. 137) afirma que não se contenta em dizer apenas que a 

imagem-lembrança é ativa porque é atualizada pela percepção do presente, mas também que 

“A lembrança pura está em atividade de maneira inativa” (2009, p. 137, grifos do autor); que 

não há “qualquer razão de ser do que é simplesmente ineficaz” e que é a “distinção do útil com 

o eficaz que apresentam os ‘dois sentidos da vida’” (2009, p. 137). No entanto, a identificação 

do fantasma não se dá tão somente pelo que é entendido por inativo ou inatual e inútil ou 

ineficaz, ou seja, pela maneira como age — apesar do termo em si reportar à ação hanter —, 

mas também por onde se movimenta. A pergunta paradigmática do que ou de quem persegue 

ou é perseguido é justamente “onde?”. 

Fujita (2009, p. 138) diz tratar-se de uma a “topologia da memória”, que em vez de se 

dar pela pergunta metafísica “o que é”, dar-se-á precisamente por “onde está”. Onde localizar 

a memória? Onde está o fantasma quando nos aparece? Essa memória fantasmagórica sobrepõe-

se ao espaço ou faz parte da extensão concreta? A pergunta “onde” é a que está no âmago de 

Matéria e memória e que difere, portanto, a ontologia da matéria (ou da presença) da hantologia 

da memória: trata-se de “se interrogar acerca da lógica desse local sui generis, ou como 

localizar o não-localizável” (2009, p. 138, grifos do autor). Trata-se ainda de uma descrição de 

Bergson acerca da natureza desse “local” como uma “superfície cada vez mais ampla”, onde a 

memória, num esforço de expansão do espírito, distingue “a lembrança que não encontrava seu 

lugar” (BERGON, 2006a, p. 201); ou seja, de um topos horizontalizado. 

Uma khorologia do hanter, segundo Fujita uma “gótica denominação” de gênese 

platônica: “Precisamente por que, como a khora de Platão no Timeu, nem o logos nem o mito 
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conseguem identificar esse local da memória; seria uma certa ‘imaginação metafísica’” (2009, 

p. 138, grifos do autor). Isto nos dá a ver que não há meio de acessar esta maneira de ser através 

do exercício da razão, nem através do mito. Entretanto, entendemos que a literatura é a única 

que se permite perguntar “onde”, por conta disso, dá um acesso direto ou transversal ao modo 

de ser do hanter, ou pelo menos admite de imediato que ele está lá, mas também admite não 

saber localizá-lo: “a khorologia, fundada sobre uma racionalidade diferente da do 

entendimento, racionalidade imaginativa de qualquer modo, interroga-se sobre o lugar da 

percepção e sobre o local da memória” (2009, p. 139). 

A khorologia da memória é particularmente interessante se instrumentalizarmos esta 

ideia do passado como lugar “entre as ideias”, pois a maneira como compomos as imagens 

especulares e fantasmáticas de Calvino nos dá a ver se tratar da observação de uma khorologia 

da memória no interior do movimento editorial calviniano: no que refere a imagens estáticas de 

si enquanto escritor, criador de obras ficcionais e crítico literário — pintadas como autorretrato 

— e no que se refere a imagens extáticas, ou à sutil percepção da mudança de si no discurso. 

A pergunta que a khorologia faz a si mesma é, na opinião de Fujita, uma questão de 

esquematismo. Outro momento da reflexão em que o khora aparece é quando Bergson explica 

a relação entre espaço e extensão concreta: “A extensão concreta, ou seja, a diversidade de 

qualidades sensíveis, não está nele [no espaço]; é ele que colocamos nela; o espaço não é o 

suporte sobre o qual o movimento real se põe; é o movimento real, ao contrário, que o põe 

abaixo de si” (BERGSON, 2006a, p. 256). A respeito desse “nós”, Fujita lança a reflexão: 

 

Quem é esse ‘nós’ que não está nem no espaço abstrato nem na extensão concreta, 
mas, como no Timeu, em uma espécie de khora? De fato, é necessário precisar que 
nessa fórmula ‘perceber significa imobilizar’ trata-se de uma percepção concreta e 
não de uma percepção pura, de uma percepção de fato e não de direito, acompanhada 
pela imaginação. É necessário distinguir os sentidos da imaginação. [...] Pois Bergson 
encontra ao mesmo tempo a origem vital e o aspecto positivo da imaginação 
transcendental (FUJITA, 2009, p. 150, grifos do autor). 

 

A distinção entre os sentidos e a imaginação é importante dentro do esquema dinâmico 

da memória, já que é conveniente para o espírito, tomado pelo imperativo da vida prática, 

confundi-los. Bergson diz que os sentidos estão entregues a si mesmos e apresentam o 

movimento como um todo insétil. O que divide o movimento real em partes é a imaginação, 

“[...] que tem por função fixar as imagens moventes de nossa experiência ordinária, como o 

relâmpago instantâneo que ilumina durante a noite uma cena de tempestade” (BERGSON, 

2006a, p. 221). 
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Devemos explicar, a partir de Bergson, outra qualidade da imagem que tem um papel 

fundamental e preciso: a fantasia e ou imaginação. Do ponto de vista khorológico, a fantasia se 

encontra em uma virtualidade deixada por uma certa margem, na qual o espírito humano “[...] 

lança-se a todo instante com a totalidade de sua memória de encontro à porta que o corpo lhe 

irá entreabrir: daí os jogos da fantasia e o trabalho da imaginação — liberdades que o espírito 

toma com a natureza” (BERGSON, 2006a, p. 210). A memória é de uma natureza que não 

poderia possuir uma regra inflexível para delimitar as representações, por isso deixa margem 

para a liberdade do espírito, ou seja, para a imaginação, ou é essa própria liberdade em 

detrimento da limitação que a percepção do corpo estabelece. A imaginação está em função do 

esquematismo sensório-motor e também em acordo com a inteligência e a intuição. A última 

seção do artigo de Fujita (2009), trata de apontar “Em direção à imaginação imanente” 

modelada pela inteligência. 

A imaginação metafísica de Bergson é em parte uma resposta negativa a todo 

esquematismo transcendental que veio e viera antes e depois dele — não se trata de uma 

realidade transcendental do espírito, uma sobrevivência do espírito além do limite da relação 

entre matéria e memória (espírito) cuja síntese é dada pelo conjunto da história da filosofia que 

contém o materialismo de um lado e o idealismo de outro. O esquematismo khorológico de 

Bergson é dado da seguinte forma: a seleção e o reconhecimento das imagens funcionam através 

da atividade sensório-motora e a sobrevivência das imagens é explicada por um esquema 

dinâmico envolvendo esforço de expansão, esforço criador e a fantasia ou imaginação nas 

categorias empírica, transcendental e metafísica: 

 

Não se trata de sair da imaginação, de libertar-nos da imaginação, mas de voltar a 
própria origem da imaginação e de seu esquematismo para compreender o que eles 
são além da virada da experiência [...]. Libertar e enfurecer a imaginação 
transcendental não é exultar a loucura da imaginação empírica, mas é todo um trabalho 
rigoroso da filosofia da intuição e de uma imaginação metafísica esquivando o estreito 
rochoso entre o logos e mito (FUJITA, 2009, p. 151, grifos do autor). 

 

A função da imaginação como aquela que opera uma divisão e consequentemente uma 

fixação das imagens moventes de nossa experiência é o âmago da cinemática presente na 

filosofia da imagem e da memória de Bergson. Embora o filósofo tenha lembrado do 

cinematógrafo para explicar que o que ele faz é apenas propor uma ilusão do movimento e não 

o movimento real, ou seja, o que se move não é o homem ou as árvores ao vento na tela, é a 

máquina cinematográfica, 
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[...] trata-se de alguma coisa que liga não somente os diversos ritmos de duração das 
coisas, nem somente nossos sentidos entre eles, mas que constitui, enquanto faculdade 
imaginativa em livre acordo com a inteligência, a ‘memória, ou seja, síntese do 
passado e do presente em vista do ‘futuro’ (FUJITA, 2009, p. 152). 

 

Acabamos de chegar ao ponto em que não só se trata de imagens, mas também de 

afecções e afetos. O papel da subjetividade é ligar “os diversos ritmos da duração das coisas”, 

mas essa ligação está carregada de afetividades. A respeito dessa ligação e, sobretudo, da 

religação dos sentidos carregados de afetividade, Fujita (2009, p. 153) diz: “Ele [o espírito] o 

faz do interior — é o que denominamos ‘a estética imanente’ ou a ‘medida do ritmo’”, ou seja, 

“a khorologia bergsoniana procura mostrar que ‘o movimento real é antes o transporte de um 

estado do que de uma coisa’” (2009, p. 153). 

A expressão “estética imanente” como o resultado do trabalho da subjetividade na 

seleção e sobrevivência das imagens aponta para a importância da fantasia ou da imaginação, 

trata-se da sua autoimagem e de seu desejo em relação a diferentes cenários socioculturais. É 

um investimento subjetivo nas afirmações e reafirmações, no encerramento de assuntos bem 

como nas expectativas de futuro. Nesse sentido, a fantasia não implica uma fuga do processo 

de subjetificação, mas na edição de autoimagens, em uma revisão de si mesmo, logo, uma 

subjetividade artística que aponta para o assunto da literatura e da cultura. 

A “mudança de si próprio” é uma atividade que se dá pela “sobrevivência das imagens”, 

desse modo, estamos nos reportando ao discurso de “maturidade” e de “juventude” literárias e 

como elas são evocadas ou localizadas no estofo desta superfície em expansão que é o da 

memória; e sobretudo como elas são ativadas pelo “Calvino editor” na atitude de reunir 

fragmentos ensaísticos. É justamente no ensaio e “entre” os ensaios, neste gênero ambíguo que 

deixa a teoria literária livre para realizar-se em uma linguagem parcialmente figurativa, que 

existe a possiblidade de acompanhar, nós leitores, o movimento das imagens de si enquanto 

escritor de ficção e crítico literário, ao seu modo e em variadas épocas. Trata-se, portanto, de 

observar um esforço de criação das imagens afetivas de si por parte de Calvino para poder 

compô-las a partir do movimento editorial que as revela. 

Esse é o princípio de nossa investigação estética, definida como teoria das qualidades 

do sentir, que aponta para o que Sigmund Freud (2010) chamou de “inquietante” ou “estranho” 

(unheimlich), ou seja, “uma espécie de coisa assustadora que remonta ao que é há muito 

conhecido, ao bastante familiar” (FREUD, 2010, p. 249) — essa coisa é o fantasma; veremos 

que Fernando Guerreiro utiliza do “estranho” de Freud para teorizar o fantasma. O significado 

inesperado de inquietante no texto de Freud (2010, p. 254) é o sentido que Schelling deu ao 
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termo: “que traz algo de inteiramente novo, para nós inesperado. Unheimlich seria tudo que 

deveria permanecer secreto, oculto, mas apareceu”. A atitude revisional do “Calvino editor” 

que decide rever seus papéis, seus ensaios escritos há 32 anos, revela imagens inesperadas e 

inquietantes de si — atitude traduzida como aposiopese do eu autoral (TROINANO, 2015), 

que discutiremos na seção 4 “Os espelhos e os fantasmas de Italo Calvino”. 

Mas antes, devemos abordar outra teoria do fantasma, encontrada nos aforismas e no 

“poema ensaio” de Fernando Guerreiro (2011), e estabelecer uma relação com os últimos 

aspectos: o fantasma de si não é uma imagem sem conteúdo como é a do espelho, porque ele 

traz consigo afecções, e para além das afecções também se estabelece a dimensão coletiva, ou 

seja, o movimento coletivo dessas imagens, sua publicação. 

A definição não de fantasma, mas de “teoria do fantasma” chama-nos atenção por “[...] 

procurar pela forma, a linguagem — tudo seres vivos de uma nova criação paradoxal, híbrida e 

impura —, fazer vir, facilitar a vinda (como second coming, segunda vida) de uma nova raça 

(criação) e realidades presentes futuras” (GUERREIRO, 2011, p. 11). Essa definição pode ser 

assimilada como uma definição das autoimagens de Italo Calvino, também criadoras “de 

realidades presentes futuras”. Dito dessa forma, as “autoimagens” fazem surgir a diferença entre 

“fantasma de Italo Calvino” e “os fantasmas de si mesmo de Italo Calvino”. Ambos são 

autoimagens do autor só possíveis no trânsito editorial e imagético literário, mas uma dessas 

imagens reflete imagens “coincidentes”, resguardadas pelo eu e pelo nome próprio. O fato de 

haver várias negações de Italo Calvino a respeito “das escritas de si” marca ainda mais o jogo 

de imagens da subjetividade, ou autoimagens, em que ele se faz aparecer e desaparecer. 

 

3.4 A dimensão coletiva do fantasma: a literatura, a morte e o corpo fantasmal 
 

A persistência da vida, depois que ela acaba, é capaz de criar aquém (ou além) uma vida 

falseada, um simulacro. O fantasma é a imagem da morte — talvez aquilo que na morte falta 

para ser vida, para continuar vivo —, uma duração da morte. “O ser que dura não se desintegra, 

inversamente, ousa perdurar, resiste à degeneração e à morte num processo de mutação 

incessante. Há nele continuidade, uma substância, uma unidade movente, ainda que a cada 

momento seja outro” (PAIVA, 2005, p. 20). 

Esse ser que dura, ou essa unidade movente é o fantasma, é a sua substância. Nós, ao 

vermos o fantasma, estamos analogamente adicionando à morte uma imagem do passado 

(imagem-lembrança), transformando-a de oculta e inaparente para evidente e opaca. O fantasma 
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é também uma escamoteação: é o “aparecimento do inaparente” 57 (DERRIDA, 1994, p. 169), 

um fenômeno de transubstanciação — quando algo muda de matéria, muda de substância. O 

fantasma funciona perfeitamente num contexto em que há a aproximação de uma subjetividade 

evidente aos fatos do cotidiano, é quando ele surge de forma inesperada.  

Continuamos a morrer apesar da morte nos revelar um não-corpo: o fantasma é um corpo 

que “não é”, que “não está ali”. O “não” que nega a morte consequentemente nega o corpo 

próprio, mas este corpo está presente; ou seja, o fantasma é um corpo paradoxal. A modelação 

do espectro corresponde, portanto, a uma incorporação, ou corporificação do inaparente: uma 

transubstanciação que adiciona a qualidade de opaco e aparente àquilo que é abstrato e 

inaparente – “é uma posição dialética do corpo fantasmal como corpo próprio” (DERRIDA, 

1994, p. 170). 

O fantasma nos lança seu aspecto (o espectro) à esfera do medo ou do inquietante. O 

medo é a característica de algo que regula determinada descrição de mundo, mas o aspecto do 

fantasma e o medo não são necessariamente equivalentes. O fantasma causa medo no interior 

de uma “determinada” descrição de mundo ou de um etos. É preciso estabelecer o modo de ser 

e ver o mundo e, no entanto, é preciso saltar para o mistério — mas o medo pode ou não 

acompanhar o salto, pelo medo podemos ou não descrever o fantasma: esta é uma opção que 

nos escapa. 

A consciência reflexa empenha-se sempre em fixar a duração para compreendê-la e em 

identificar movimento com fantasmagoria, mas na duração não há fixidez, há apenas a 

sobrevivência das imagens que passam, e se o movimento estiver identificado com o espaço, 

quantificado, então o fantasma não pode se mover aí. Apesar de vermos o fantasma, não 

sabemos onde ele está. Resumimos: o fantasma é parte de um afeto ou uma intuição; ele é não-

localizável. Se esse corpo surge diante de nossos olhos, condicionados por determinada 

descrição de mundo que sugere medo, é somente para anular nossa condição de corpo — 

condição que exigiremos de volta. Nas palavras de Derrida (1994): 

 

[...] não voltando ao corpo vivo de que são arrancadas as ideias ou os pensamentos, 
mas encarnando estes últimos em outro corpo artefatual, um corpo protético, um 
fantasma de espírito. Uma vez a ideia ou o pensamento destacado da realidade [de 

 
57 A pergunta central do livro “Espectros de Marx: o Estado da dívida, o trabalho do luto e a Nova Internacional” 
(1994) é “para onde vai o marxismo?”. De acordo com Derrida, essa é uma pergunta que traz em si a “experiência 
de um passado como porvir” (1994, p.12). O que se evidencia é a necessidade insistentemente apontada por esse 
filósofo de fazer justiça às gerações daqueles que não estão mais presentes, mas que devem ser lembrados em sua 
espectralidade, uma vez que “[...] nenhuma ética, nenhuma política, revolucionária ou não, parece possível, 
pensável e justa, sem reconhecer em seu princípio o respeito por esses outros que não estão mais ou por esses que 
ainda não estão aí, presentemente vivos’’ (DERRIDA, 1994, p. 11). 
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uma descrição de mundo], engendra-se o fantasma dando-lhe corpo (DERRIDA, 
1994, p. 170). 

 

Há um pedaço de realidade destacado dela mesma, uma duração, uma imagem que 

podemos chamar de memória, que pressupõe a experiência. Há outro pedaço de realidade, 

também uma duração, que supõe o futuro, que podemos chamar de criação (ou imaginação) e 

é nesse território que a realidade é tensionada a gerar o êxtase. É dessa matéria que se constitui 

o corpo fantasmal. Os fantasmas têm essas duas atribuições: memória e imaginação, 

incorporadas conduzindo o indivíduo ao êxtase, à visão do fantasma. O êxtase é o testemunho 

ou o efeito do fantasma. 

A teoria do monstro explanada em Pedagogia dos monstros: sete teses (2000), coletânea 

de ensaios organizada por Jeffrey Cohen, subjaz à teoria do fantasma. Este livro trata o conjunto 

de produção e efeitos dos monstros nas sociedades modernas, seus aspectos culturais e suas 

aparições estéticas, comentados sob a luz dos Estudos Culturais e, sobretudo, da Psicanálise. 

Da teratologia na Antiguidade Clássica e no medievo à ascensão dos monstros como amalgamas 

e limites de uma comunidade, seu objeto de estudo é justamente os exemplos na pintura, na 

literatura e, talvez como o último resquício de estranhamento embora não menos criativo, no 

cinema. Cohen (2000) mostra-nos claramente que nos familiarizamos com todos os monstros 

que criamos e até gostamos deles (lobisomens, vampiros, ciborgues). O fantasma é um desses 

monstros que atualiza o tabu em torno da morte como fim porque é a imagem da morte que 

insiste estar presente. O monstro surge para nos perguntar por que ele está presente, evidente, 

como uma dúvida tacitamente atribuída à certeza: estamos certos sobre a morte, sabemos dela 

como certeza única, mas ainda assim os fantasmas nos perguntam por que persistem diante da 

morte. Por que o fantasma é visto? Não é meramente para nos causar medo, mas para nos deixar 

em dúvida, em crise. Todo esse envolvimento condiciona o efeito de catarse. O monstro é uma 

atividade coletiva que, segundo Cohen (2000), regula a moral, é a sua manutenção: aparece 

para assustar e devolver ao humano a sua noção de tabu — a sua própria humanidade perdida 

—, a sua noção de comprometimento com certa descrição de mundo. 

O mundo religioso atribuído ao êxtase dá seu exemplo de monstrificação na experiência 

do corpo: seja no toque, na possessão, na clarividência etc. Dentro desse mundo, a imagem do 

fantasma constrói em volta de si uma realidade compartilhada e acompanhada quase sempre 

por um estado de êxtase, susto ou medo. Em contrapartida, suas narrativas criam uma atmosfera 

na qual, incorporado e inconsciente, paira transubstanciando-se. Por isso o fantasma tem uma 

dimensão coletiva plenamente desenvolvida pela literatura, sobretudo a fantástica, e em suas 

diversas narrativas torna-se constantemente escamoteado por uma realidade não-comum, 
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inaparente e misteriosa. O fantasma constitui jogo necessário e mordaz entre a ideia e sua 

imagem (“aparência”) (DERRIDA, 1994, p. 170). A diferença entre a ideia e sua aparência é 

justamente o que tende a desaparecer no fenômeno do fantasma: 

 

Uma reapropriação carnal e viva, mais vida (aí onde não haveria mais morte), [...] um 
acréscimo hiperbólico de espectralidade, mais morte (aí onde não haveria mais vida): 
posto que o corpo vivo, o meu, o único, não é senão o lugar-comum, o espaço em que 
se reúnem os pensamentos ou as entidades ideais autonomizadas, não é ele mesmo o 
“corpo dos fantasmas”? (DERRIDA, 1994, p. 173, grifos do autor). 

 

No entanto, o ensaio é o caminho em que todas as escamoteações serão desveladas: uma 

busca que revela, ou seja, que se esbarra no oculto e prossegue na arte de elaborar fantasmas 

ou de esconder neles uma moral, uma ideologia, outra descrição de mundo. A transubstanciação 

vem novamente à baila. Deduzimos um corpo vivo e material transformando-se em ideia, como 

a ideia transforma-se em corpo no fantasma: é aqui que a escamoteação confunde homem e 

fantasma, dizendo que o corpo humano é novamente um corpo paradoxal. 

Trata-se do risco que o sujeito corre no processo de se tornar ele próprio o fantasma. 

Este é um caminho traçado por A teoria do fantasma (2011), de Fernando Guerreiro. Mas há 

muitos caminhos traçados nesse livro, escrito em muitas camadas referenciais, contendo muitos 

fantasmas literários e cinemáticos. Para nossa surpresa, seu primeiro aforismo diz que a 

literatura é uma máquina de produzir fantasmas, exatamente a mesma ideia presente no ensaio 

“Cibernética e fantasmas”, de Calvino (2006), quando diz que há fantasmas ocultos na máquina 

literária. Para Guerreiro (2011), o “autor” é um fantasma, um outro produzido por essa máquina 

e o texto é o corpo espectral: “Nervura de um palimpsesto memorável, aí inscrita para depois 

ser (re)evocada pela leitura” (2011, p. 7). Se o texto é o corpo espectral do autor, então, qualquer 

encontro com o texto literário é um encontro com o seu fantasma. Em outras palavras: 

 

O próprio autor surge como fantasma do seu texto, sua projecção espectral ou 
fantasmática. Por um lado, o duplo resultante da sua construção — diz-se o fantasma 
do texto como o da casa —, por outro, a reevocação imaginária na leitura de um outro 
— é-se sempre o fantasma de um outro ou o outro do fantasma (hipótese do filme Os 
outros, de Alejandro Amenàbar). O leitor surge no texto como a antecipação do 
encontro, no futuro, com o nosso fantasma (GUERREIRO, 2011, p. 7, grifos do 
autor). 

 

Há no texto de Guerreiro a menção ao fantasma na literatura atrelado sobretudo ao 

romantismo gótico (como gênese ou revitalização moderna). Esse tipo de fantasma tem um 

poder imagético surpreendente e apoquenta os escritores e leitores desde seu início, nos fins do 

século XVII, até os dias atuais, sugestionando também cineastas e espectadores do cinema 
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(basta lembrarmos do expressionismo alemão). A epígrafe do livro de Guerreiro “Os mortos 

têm pressa” é uma pequena demonstração desse poder, extraída do poema gótico intitulado 

Léonore (1774), do poeta alemão Gottfried Bürger, que narra o encontro de Leonor com o 

fantasma de seu noivo morto em guerra. 

Mas a relação que o fantasma mantém entre criação e recepção literárias é a relação que 

mais no interessa, pois além dos fantasmas “na” literatura, há também uma reflexão teórica a 

respeito do atributo fantasmático do próprio texto literário independentemente se há nele uma 

“história de fantasma”; damos destaque, portanto, aos fantasmas “da” literatura, que vão 

relacionar os atores desse universo artístico à sua própria fantasmagoria, incluindo além dos 

escritores e leitores, editores, tradutores e críticos. Essa é para nós a “dimensão coletiva do 

fantasma”, que se estende além da própria página: “Ao escrevermos, publicarmos, produzimos 

obras que, de uma forma ou outra, se prologam para lá do nosso tempo [...]. Somos nós, assim 

os principais cultores, responsáveis por uma literatura (e uma cultura) da e para a morte” (2011, 

p. 14). À essa dimensão coletiva é inerente o risco de o sujeito tornar-se um fantasma, risco que 

estabelece a relação entre corpo e fantasma, conforme Derrida (1994), gerando o corpo 

paradoxal do fantasma, chamado “corpo fantasmal”. O grande motor da tríade corpo, morte e 

fantasma é a literatura fantástica, e Fernando Guerreiro compreende que toda a literatura é 

fantástica: 

 

A literatura é Fantástica porque trabalha diretamente sobre a espessura corpórea (e 
escultórica) do Imaginário, a que ela comunica realidade (materialidade) objetivando 
e corporizando o Fantasma, tornando-o (à e pela letra) visível. A realidade do 
Fantasma do que lemos como literatura restitui-nos nesse espaço outro, interior ou 
lateral, de detrás da morte, do inconsciente ou da cabeça, que profundamente nos 
(re)desenha e estrutura. O efeito de estranheza (de unheimliche) da Literatura vem 
assim de, através dela — do seu universo real de simulação —, nos reconhecemos em 
nós próprios os visitantes de uma casa que nos é desconhecida (revelação do Horla 
de Guy de Maupassant) (GUERREIRO, 2011, p. 8-9, grifos do autor). 

 

O atributo fantasmático próprio da literatura, do texto em si, traz a reflexão sobre a 

linguagem, estabelecendo com a teoria da linguagem uma aproximação. Com esse atributo, o 

trabalho de representação ou simbolização que a literatura engendra traz o estatuto do objeto na 

linguagem como “morto”. Tudo na literatura está “morto”. Se é assim, “[...] não é de se 

estranhar que do ‘real’ (do ‘mundo’), a linguagem não produz (evoque) mais do que fantasmas 

(Poe)” (GUERREIRO, 1994, p. 9, grifo do autor). Podemos observar que Guerreiro está atento 

à sua fantasmagoria ao colocar, de certa forma imprecisa e entre parênteses, a “evocação” — 

além do poeta alemão, Maupassant e Poe, “evoca” Mallarmé, Bioy Casares, Carpenter, Mamoru 

Oshi, Polanski, Cronenberg, e tantos outros fantasmas 
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Há um conjunto de aforismas que versam sobre a questão da imagem especular: “Por 

que não se refletem os fantasmas no espelho? Escaparão ao “estado do espelho”, ao 

narcisismo?” (1994, p. 16, grifo do autor). O fantasma é uma imagem vazia, por isso ela não 

pode ser refletida no espelho: “Não ver o fantasma (imagem) no espelho significa não só 

regressar à origem como confrontar-se com a hipótese de sua impossibilidade: do nada da sua 

imagem, do não ter que refletir-se” (1994, p. 16, grifos do autor). Mas, como já dissemos, a 

imagem do espelho é um não-signo, também é destituída de conteúdo, portanto, é possível 

perceber a semelhança da imagem fantasmática com a imagem do espelho. A impossibilidade 

do fantasma é flagrante ao colocá-lo diante do espelho: vê-se o fantasma, mas não há imagem 

no espelho do fantasma. Essa ausência de imagem é a imagem sem conteúdo do fantasma. 

Trata-se do atributo do espelho que é contrário ao do signo, retomado aqui: a imagem do espelho 

está na presença de um referente que não pode estar ausente (ECO, 1989). Nesse sentido, 

Guerreiro (2011) diz: 

 

Perdendo em consistência, profundidade, a imagem, reflexo no espelho, coloca-se à 
partida com um estatuto de menor densidade, realidade, que a aproxima, enquanto 
simulacro (não-ser: phantasmata), do espectro ou do fantasma. Mas trata-se de um 
espectro paradoxal já que, diferentemente das imagens dos sonhos, encontra-se-lhe 
associada a aparente objectividade — um estar-lá físico, visível — da imagem 
(GUERREIRO, 2011, p. 16). 

 

Está claro a semelhança no aspecto da imagem do espelho com a imagem do fantasma. 

Mas a imagem do fantasma se diferencia da imagem do espelho porque está carregada de 

afetividade. Esse é o “grau de realidade” do fantasma. Se, por um lado, a imagem do fantasma 

é vazia como a imagem do espelho; por outro lado, a imagem especular da arte é tão carregada 

de sentido quanto a imagem fantasmática da memória (sua hantologia espectral) é carregada de 

afetos, de reflexões sobre o passado, de expectativas de futuro, de desejos: 

 

Sabe-se contudo que, pela forma como o percebemos — como eles em nós se fixam 
(ocupam) e vivem (agindo-nos) —, também os fantasmas, ao alucinar-se, podem 
revestir-se de um grau de realidade com que não contávamos à partida. A prova, 
realidade dos fantasmas, reside nos efeitos que eles em nós produzem, no modo como 
nos afectam, como, pelas paixões (sentidos), nos mudam a nós (o nosso 
comportamento, noção das coisas) e ao próprio mundo em que existimos 
(GUERREIRO, 2011, p. 16, grifos do autor). 

 

Figura ambígua, portanto, uma imagem inefável que assimila conteúdo emocional, que 

se mostra em contexto, recupera uma atmosfera, “concatena”. Mas apesar de inefável e 
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subjetiva ou emotiva, a imagem do fantasma pode ser vislumbrada (como um vulto) e pode ser 

nitidamente vista, isso dependerá do grau de hipotipose textual. 

A hipotipose é uma figura discursiva que designa a descrição de uma pessoa, coisa ou 

ação ausente, mas cuja presença de seu objeto é assumida de forma fantástica: “O artifício é 

bastante usado sobretudo em memórias e celebrações de entes queridos que partiram, de lugares 

que se visitaram outrora, de coisas que trazemos à realidade ilusória do presente mas que 

pertencem à realidade passada” (CEIA, 2018). Já para Guerreiro (2011, p. 22, grifo do autor), 

“Na noção de Hipotipose [...] encontra-se inscrito esse desejo (fantasma) do ‘visual’ na escrita 

[...], desse desejo de imagem e de plenitude. Fantasma da linguagem e fonte de vertigem que a 

torna fantástica, como a Literatura”. 

A hipotipose lança-nos novamente para a relação entre criação e recepção literária, por 

um lado no ato de criação (codificação) da imagem visiva à imagem verbal, e por outro lado no 

ato de leitura ou de restituição imaginária (decodificação) da imagem verbal para a imagem 

visiva. Para cada um desses lados, há um fantasma diferente:  

 

A codificação/ descodificação é sempre dupla: representação (perceptiva, escrita) de 
um quadro mas também de um texto-escrito. Daí, nos dois polos da cadeia, um 
funcionamento diferente do Fantasma (do imaginário): se para o trans-scriptor, ele 
funciona — pelos seus efeitos de focalização e conformação (deformante) — antes de 
mais como “grelha” (estrutura), para o de-scriptor ele tem sobretudo a ver com um 
trabalho de “défoulement” e de irrealização imaginária, ie. de produção: evocação de 
um espectro da imagem. O pictural como histerização da imagem na letra, que produz 
a “literatura” (GUERREIRO, 2011, p. 22, grifos do autor). 

 

Na criação literária (trans-scriptor) o fantasma funciona como estrutura, como 

construção de mundo, como expropriação da realidade e do corpo próprio para tornar-se virtual 

e corpo fantasmal, e na recepção literária (de-scriptor) ele tem sobretudo a ver com um trabalho 

de liberação imaginária, produção/evocação do espectro da imagem. Essa repetição e diferença 

do efeito fantasmático da literatura, entre imagens da criação e imagens da recepção, constitui 

o aspecto do movimento editorial, porque nosso foco é a movimentação dessas imagens a partir 

de uma imagem central que chamamos “Calvino editor”. 

Guerreiro (2011) concatena a representação desse movimento criativo e editorial em A 

invenção de Morel (2014), do escritor argentino Adolfo Bioy Casares (1914-1999). Romance 

publicado em 1940, conta a história de um homem, fugitivo político que se refugia em uma ilha 

desabitada por conta de uma doença epidêmica, e nessa ilha descobre uma máquina. Para 

explicar essa concatenação, citamos Maurice Blanchot (2005), que faz sua melhor síntese da 

“invenção de Morel”: 
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Vamos para o desenlace. O organizador desse pequeno grupo é um cientista que 
conseguiu obter, dos seres e de todas as coisas, uma imagem absoluta, de tal modo 
que ela se impõe a todos os sentidos como o duplo idêntico e incorruptível da 
realidade. O cientista, sem que eles o soubessem, “filmou” seus amigos, em cada 
instante de suas vidas, durante uma semana que será eterna, e que recomeça cada vez 
que as marés põem em movimento o maquinário de que dependem os aparelhos de 
projeção. [...] Assim, [o fugitivo] vive uma semana inteira durante a qual, pondo em 
movimento os aparelhos de filmagem, ele se faz reproduzir, com ela e com todos, 
tornando-se por sua vez imagem e vivendo maravilhosamente naquela intimidade 
imaginária (naturalmente, ele se apressa a destruir a versão da semana em que não 
estava). Ei-lo doravante feliz e até mesmo bem-aventurado: felicidade e eternidade 
que deve pagar, este é o preço, em sua morte, pois os raios são mortais. Felicidade e 
infelicidade da imagem. Nessa situação, o escritor não estaria tentado a reconhecer, 
rigorosamente descritos, muitos dos seus sonhos, das suas ilusões e dos seus 
tormentos, e até o ingênuo e insinuante pensamento de que, se ele morrer disso, fará 
passar um pouco de sua vida para as figuras eternamente animadas por sua morte? 
(BLANCHOT, 2005, p. 133-134) 

 

Representação de uma máquina de produzir imagens especulares e fantasmáticas (uma 

imagem absoluta, um duplo idêntico e incorruptível da realidade e do desejo). Em algum 

momento imaginou-se na trama uma máquina ainda mais perfeita que fizesse um trabalho 

diferenciado e ainda mais sofisticado do que a primeira máquina. Se a primeira é responsável 

por reproduzir a imagem daquelas pessoas, a segunda seria responsável pelo conteúdo, pelos 

sentimentos e afetos: 

 

E algum dia haverá um aparelho ainda mais completo. Aquilo que se pensou e se 
sentiu na vida — ou nos momentos de exposição — será como um alfabeto, com o 
qual a imagem continuará a compreender tudo (como nós, com as letras de um 
alfabeto, podemos compreender e compor todas as palavras). A vida será, então, um 
depósito da morte. Mas nem assim a imagem estará viva; objetos essencialmente 
novos não existirão para ela. Conhecerá tudo o que sentiu ou pensou, ou as 
combinações ulteriores do que sentiu ou pensou. O fato de não podermos compreender 
nada fora do tempo e do espaço talvez sugira que nossa vida não é apreciavelmente 
distinta da sobrevivência a ser obtida com esse aparelho (BIOY CASARES, 2014). 

 

Essa outra máquina seria/será “como um alfabeto” e, quando o for, a vida será um 

depósito de morte. O que o próprio Bioy Casares faz é a máquina mais completa, mais do que 

aquela que ele representa na máquina mesma. Esse é exatamente o conceito de “literatura 

fantástica” de Fernando Guerreiro (2011) e, consequentemente, de fantasma. A ideia de imagem 

literária por trás desse conceito estende-se para toda a literatura que é máquina de afetos, 

produtora de fantasmas, “depósito da morte”: 

 

As imagens que temos ou as palavras que dizemos dos mortos reconduzem-os como 
fantasmas. Trata-se de imagens que, calculo (imagino?), reavivam o seu corpo 
reduzido de sombras — a sua corporalidade dispersa de átomos, de simulacros 
(imagens hipóteses) dos seus arranjos —, comunicando-lhes uma vida esporádica mas 
alterada. Essas imagens seriam os sonhos dos mortos, os seus fantasmas. É essa, 
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também, a materialidade do fantasma, não só como realidade da alucinação mas 
também como alucinação real e realizada (GUERREIRO, 2011, p. 23) 

 

Estamos habituados aos fantasmas apesar de nos (a)parecer inquietante sua presença. 

Este é mais um atributo do fantasma que o torna ambíguo, polivalente. Fernando Guerreiro 

chama a convivência com a possibilidade do fantasma de “habituação”. Podemos comparar essa 

habituação com a realização do corpo fantasmal em Derrida (1994), pois da mesma forma que 

o fantasma expropria o corpo próprio e age para si como reapropriação carnal e viva — 

hiperbolismo da realidade da ideia, da imagem —, Guerreiro diz que o fantasma “[...] nos 

procura e se serve de nós para preparar, restituir o espaço em que se torna possível sua presença” 

e pergunta “Que real então tocamos no seu abraço?” (GUERREIRO, 2011, p. 25). Esse atributo 

do corpo paradoxal do fantasma também explica a “saudade” que o fantasma tem da vida: “O 

fantasma regressa porque não se esqueceu, tem saudades da sua vida enquanto corpo/ carne. É 

por isso também que é como corpo que ele regressa e vem assolar a paixão do outro” (2011, p. 

26, grifos do autor). 

Por fim, queremos enfatizar o caráter “extático” da imagem literária conforme a 

aproximação que Guerreiro faz dela com a imagem cinematográfica. Ele diz que a imagem 

cinematográfica é uma forma em que se cumpre a finalidade da imagem literária, “[...] na 

medida que vem realizar seu pedido, desejo (fantasma) da objectivação” (2011, p. 28). O 

sentido que damos à imagem “extática” é aquele que contém em si um movimento para fora da 

subjetividade, que sai de si e retorna a si com a finalidade de contemplar o que foi 

experimentado. Segundo Guerreiro (2011), seria o caso de 

 

Fazer pela palavra, na poesia, algo que se assemelhe ao efeito alucinatório da Imagem 
cinematográfica. Algo que tem a ver com os seus poderes extáticos — de fixação, 
stase, na imagem: independentemente do seu caráter figurativo, já que essa ‘prise’ se 
pode dar em novelos em devir do real ou da imagem —, mas agora acelerados, de 
modo a que o poema (o livro) produza, no seu conjunto, uma forma-figura — melhor, 
o análogo movente do seu complexo de emoções e sucos, neuro-adrenalínicos, que 
produz efeitos e se objectiva no e como real (GUERREIRO, 2011, p. 29, grifos do 
autor). 

 

Consideramos a autorreflexividade dos ensaios de Calvino a forma-figura extática, 

movente e fantasmática, produzida no e pelo conjunto dos textos, e conjugados da mesma forma 

como Guerreiro descreve a relação entre imagem-tempo (cinematográfica) e a imagem literária, 

que por sua vez revelam as autoimagens da juventude e maturidade literárias, ou seja, a 

experiência literária do escritor (análogo ao movente do seu complexo de emoções e sucos 

neuro-adrenalínicos). Experimentar e contemplar aqui conjugados para definir uma maturidade 
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literária e seu processo autorreflexivo. A maturidade literária tem aqui um sentido de crítica, de 

discurso porfiado, de convicção e criação cujo assunto é a literatura. 
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4 OS ESPELHOS E OS FANTASMAS DE ITALO CALVINO 
 

No artigo intitulado “Calvino editore: riflessioni sui paratesti calviniani” (2015), Sergio 

Troiano afirma que a relação entre o escritor e o editor é conflituosa porque Calvino se mostra 

à vontade em dar chaves interpretativas aos leitores quando se trata de livros de outros autores, 

mas se mostra hesitante quando elabora os paratextos de seus próprios livros. Quando edita 

livros de outros autores, Calvino sempre o faz hermeneuticamente, dando dicas aos leitores 

antes mesmo que a crítica especializada se pronuncie (TROIANO, 2015). Essa intenção se 

assemelha ao aspecto que Genette (2009) ressalta como típico do paratexto prefacial e que se 

manifesta de diferentes formas e em maior ou menor grau em todo tipo de paratexto: a força 

ilocutória — é onde se lê que o paratexto comanda a leitura. 

 

[...] Calvino dá dicas ao público leitor quando se trata de elaborar os paratextos dos 
livros de outros autores. Em vez disso, ele permanece reticente ao lidar com seus 
próprios livros, frequentemente acompanhados por prefácios ou posfácios relutantes, 
hesitantes, nos limites da desorientação. Além disso, essa aposiopese como 
ocultamento do eu autoral é, contudo, uma constante que, dos anos cinquenta à última 
produção, vincula vários momentos da escrita e da dinâmica editorial de Calvino [...] 
(TROIANO, 2015, p. 35, grifos nossos)58. 

 

Aposiopese é uma figura de retórica em que o discurso é interrompido, deixando-o 

incompleto. Diferencia-se do anacoluto e da paralipse, já que assimila o tipo de pausa que 

sempre desloca a atenção do interlocutor para o silêncio depois da pausa. Por isso, a aposiopese 

representa uma expectativa mútua entre interlocutores e convida o receptor a preencher, 

imaginar ou corresponder ao não dito da pausa (CEIA, 2018). A aposiopese pode ser 

representada graficamente por reticência, mas não é especificamente do uso dela no discurso 

de Calvino que Troiano aponta — apesar de encontrarmos exemplos —, e sim de como esta 

pode ser associada à dinâmica editorial do autor através da necessidade de fazer aparecer e 

desaparecer o eu autoral, e ao mesmo tempo escrever sobre sua própria criação literária 

retornando à centralidade de si. Ora, este é exatamente o efeito fantasmagórico que queremos 

demonstrar nos ensaios de Calvino, estendendo-o para os ensaios críticos reunidos por outro 

“eu” chamado “editorial” (peritextual e epitextual). 

 
58 “[…] Calvino l’imbeccata la dà al pubblico dei lettori laddove si tratta di curare la veste editoriale dei libri 
degli altri. Rimane invece reticente quando si occupa dei propri libri, corredati sovente da scritti liminari o 
postfazioni riluttanti, ritrosi, esitanti ai limiti del disorientamento. L’aposiopesi quale occultamento del sé 
autoriale, d'altronde, è una costante che, dagli anni Cinquanta all’ultima produzione, lega vari momenti delle 
dinamiche scrittoriali ed editoriali di Calvino”. 
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Nos prefácios de Os nossos antepassados e A trilha dos ninhos de aranha, Calvino 

aponta e especifica e por isso conjuga os autores dos romances presentes na obra. Sua 

concepção de literatura traduzida pela multiplicidade que faz passar do dito ao não dito é oposta 

à atividade editorial de aspecto revisional que faz passar do não dito ao dito, subvertendo a sua 

lógica primeira, uma tentativa “[...] de superar a reticência da escritura para explicar as razões 

e as premissas hermenêuticas subjacentes ao processo criativo”59 (TROIANO, 2015, p. 36). 

Troiano defende que a relação entre esses “eus” é de oposição e é representada pelo desconforto 

presente na linguagem dos prefácios. 

No “Prefácio à segunda edição” de A trilha dos ninhos de aranha, a aposiopese do eu 

autoral é representada textualmente através dos parênteses e dos começos transformados em 

índices aposiopésicos. As passagens arroladas dos prefácios da experiência de criação literária 

demonstram os momentos da aposiopese de Calvino através dos parênteses, que têm múltiplas 

funções, às vezes inserem discursos ensimesmados que avaliam o próprio discurso, 

desnivelando-o; outras vezes simplesmente atuam conforme sua função gramatical corrente, a 

de inserir uma unidade verbal que interrompe o fluxo da frase e adiciona uma digressão. 

Trata-se do jogo de imagens da subjetividade, de aparecer e desaparecer cada eu, que 

traz a imagem-lembrança (BERGSON, 2006a) e especula sobre uma imagem futura de si e uma 

imagem futura da literatura enquanto expectativa de leitura e proposta criativa (desejo de 

escrita). Isto também acontece em Assunto encerrado: de um lado o eu autor dos ensaios e do 

outro o eu editor de “Apresentação” e pelas notas introdutórias para cada ensaio; e em Os nossos 

antepassados, os “eus do passado” ou os “antepassados” representados tanto por uma tipologia 

de homens — “homem contemporâneo”, “homem total”, “homem completo”, “homem 

primitivo”, “homem artificial”, “da experiência da realização como ser humano” — quanto 

pelos escritores dos romances reunidos e o eu ensaísta prefaciador, que também chamamos de 

editor e que traz à tona todos os eus incluídos. Esses eus representam a mesma pessoa em 

temporalidades diferentes. Apontar para os tempos em que aparecem é revelar a imagem desses 

eus, cada qual com preocupações específicas e guiadas pelo desejo de reavaliar o passado e 

antecipar a literatura por vir. O que permanece como constante e que nos impele a compor com 

a escrita calviniana os fantasmas de si é a tentativa constante na poética ensaística de jogar com 

a imagem-presença do eu autoral, demonstrando uma “presença do sujeito” (BIRCHAL, 2007). 

Ao apresentar esse duplo papel de escritor-editor, Troiano utiliza os termos intentio autoris e 

intentio editoris, que 

 
59 “[…] di superare la reticenza scrittoria per esplicitare le ragioni e le premesse ermeneutiche sottese al processo 
creativo”. 
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[...] expressam uma dupla relação conflituosa, por um lado entre o autor e o 
prefaciador, e por outro entre o autor-prefaciador e o autor-texto, muitas vezes sujeito 
a reler e repensar no contexto do texto. Um conflito que, aliás, não se limita ao texto, 
mas chega ao ponto de colocar em questão as suposições exegéticas do próprio 
paratexto (TROIANO, 2015, p. 36)60. 

 

Em 1973, Ferdinando Camon (1973, p. 182) entrevista Calvino e começa perguntando 

assim: “Em 1964, representando seu primeiro romance, A trilha dos ninhos de aranha, 

dezessete anos depois da primeira edição, você escreveu um prefácio no qual disse...”61, ao que 

Calvino interrompe dizendo que o que está dito, está dito, que não tem vontade nenhuma de 

voltar ao que foi dito e que se tivesse que voltar ao que foi dito, diria tudo ao contrário62. Para 

chegar a tal conclusão, de que a relação que se estabelece entre autor e prefaciador é conflituosa, 

Troiano (2015) inclui essa entrevista a Calvino além de outros escritos epistolares. Ao citar essa 

entrevista, Troiano demonstra a relutância de Calvino com as coisas que já disse. No entanto, 

essa relutância é visível nos prefácios, pois os epitextos só fazem perceber que após nove anos 

o escritor ainda demonstra o mesmo tom na voz e a mesma opinião geral quando o assunto é, 

por exemplo, o prefácio de A trilha dos ninhos de aranha. Apesar de não concordar em falar 

sobre este prefácio por que deve se lembrar das palavras e por que deve voltar a se identificar 

com o contexto em que foi escrito e com o “humor” com o qual escreveu, parece que Calvino 

se defende da possiblidade de falar sobre o prefácio acionando esse “humor” depois de uma 

pausa quando diz que mesmo que não goste mais da história, sempre a carrega consigo — esta 

é exatamente a ideia que encontramos no final do prefácio, como veremos mais adiante. 

De qualquer forma, o escritor concorda que as ficções que já escreveu não deixam de 

ser relembradas como algo definitivo, parte de si. O ano da entrevista é 1973, mas se trata da 

mesma intentio editoris do “Prefácio à segunda edição” de 1964, e ainda nesse mesmo ano da 

entrevista, Calvino publica O castelo dos destinos cruzados, divido em duas partes: “O castelo 

dos destinos cruzados”, escrito e publicado pela primeira vez em 1967, e “A taberna dos 

 
60 “[…] esprimono un duplice rapporto conflittuale, da una parte tra l’autore e il prefatore, dall’altra tra l’autore-
prefatore e il testo, sovente sottoposto in sede paratestuale a riletture e ripensamenti. Una conflittualità che 
d’altronde non si limita al testo, ma arriva a mettere in discussione i presupposti esegetici del paratesto stesso” 
61 “Nel 1964, ripresentando il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, diciassett’anni dopo la prima 
edizione, lei ha scritto una prefazione in cui dice…”. 
62 Reproduzimos as palavras de Calvino: “Senta, Camon, prima vorrei che stabilissimo insieme qualche regola 
del gioco. Questo tipo di domande che cominciano: … lei nell’anno tale ha scritto questo…, a cosa servono? Se 
una cosa l’ho già detta una volta non ho nessuna voglia di ripetermi. […] Il mio primo impulso sarebbe di 
risponderle dicendo tutto il contrario, ma dovrei ricordarmi bene quello che avevo detto e in che occasione, e io 
questo genere di scritti non vado mai a rileggerli, — parlo di interventi, articoli, prefazioni, dichiarazioni, nati 
sempre in una situazione precisa come battute d’un dialogo — passato quel momento non ci ripenso più. Per 
rimetterli a fuoco dovrei tornare a immedesimarmi in un contesto, in un umore… […]. Non, un momento. Un 
racconto, buono o cattivo che sia, una volta che l’ho scritto, magari potrà non piacermi più, ma continuo a 
portarmelo dietro, e qualcosa di definitivo, è scritto” (CAMON, 1973, p. 182-183, grifo do autor). 
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destinos cruzados”, escrito e publicado em 1973; o posfácio intitulado “Nota”, ensaio sobre a 

experiência de criação literária, é posterior em relação à primeira parte e original em relação à 

segunda parte, revelando que a “arte combinatória” é também uma “arte combinatória 

editorial”, segundo Troiano (2015): 

 

[...] uma espécie de “diário de uma obsessão”, no qual o autor expressa o tormento 
criativo experimentado durante a elaboração de “A taverna dos destinos cruzados” 
[segunda parte do romance]. Enquanto a elaboração da primeira parte homônima “O 
castelo...” é realizada sem problemas no espaço de uma semana, no caso da segunda 
parte “A taverna...”, o escritor entra em conflito com a dificuldade não resolvida de 
dar à narrativa uma unidade que contivesse todas as histórias geradas pelo Tarot [...]. 
A nota sobre a problemática gênese de “A taverna...”, e a sensação de libertação 
sentida ao tê-la impressa, estão claramente distantes do clássico texto de prefácio 
promocional com o qual um autor, ou um editor, reexamina seu trabalho de maneira 
conciliatória (TROIANO, 2015, p. 37-38)63. 

 

Autorreflexão crítica, portanto. A maneira como edita seus livros cria as imagens da 

subjetividade e a voz que narra essa criação é a voz ensimesmada, hesitante, obsessiva. Dessas 

condicionantes, podem surgir diversos caminhos de interpretação e de valoração da atividade 

editorial de Calvino. Um exemplo de uma dura crítica a Calvino é Pasolini contro Calvino: per 

una letteratura impura (1998), de Carla Benedetti, leitura que faz uma comparação não 

impessoal entre os dois escritores, caracterizando Pasolini como portador da “literatura impura” 

como “performativo, provocativo, contaminado pelo opaco da realidade” enquanto Calvino 

como proponente de uma literatura “coextensiva à indústria cultural”, “enfraquecida”, 

“autorreferencial” e “descomprometida”. Troiano apresenta a crítica de Benedetti da seguinte 

forma: 

 

As repetidas tentativas de eclipsar a própria imagem por trás de outras imagens 
fictícias, artisticamente construídas, o autor se escondendo atrás das telas da narrativa 
nos paratextos calvinianos, levaram parte dos críticos a vislumbrar nessa relutância 
um projeto sistemático de autopromoção, um desenho estudado em mesa de centro 
para a autoapresentação estilizada de uma identidade artificialmente complexa 
(TROIANO, 2015, p. 42)64. 

 

 
63 “[...] una sorta di ‘diario di un’ossessione’, in cui l’autore esprime il tormento creativo vissuto durante 
l’elaborazione de La taverna dei destini incrociati. Mentre la stesura del Castello viene realizzata senza intoppi 
nell’arco di una settimana, nel caso della Taverna lo scrittore si scontra con la difficoltà irrisolta di imprimere 
alla narrazione un’unitarietà che contenesse tutti i racconti generati dai tarocchi […]. La nota sulla genesi 
travagliata della Taverna, e il senso di liberazione provato nell’averla data alle stampe, sono evidentemente ben 
lontani dal classico testo prefativo di tipo promozionale con cui un autore, o un redattore, riesamina in modo 
conciliatorio la propria opera”. 
64 “I ripetuti tentativi di eclissamento della propria immagine dietro altre immagini fittizie, artatamente costruite, 
il nascondimento dell’autore dietro gli schermi della narrazione nei paratesti calviniani, hanno indotto parte della 
critica a intravedere in questa ritrosia un sistematico progetto di autopromozione, un disegno studiato a tavolino 
per l’autopresentazione stilizzata di un’identità artificiosamente complessa”. 
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Concordamos com as caracterizações “autorreferencial” e “autoapresentação 

estilizada”, não só de estilo, como também poética — são o que propomos demonstrar. A 

autopromoção editorial é descartada quando se trata dos prefácios da experiência de criação 

literária, já os termos “enfraquecida”, “descomprometida” e “identidade artificialmente 

complexa” estão no âmbito de uma crítica valorativa que não nos convém. Ademais, veremos 

com a análise dos ensaios que outras leituras e outros adjetivos podem surgir e que além do 

próprio Calvino, do self, há uma preocupação constante com a literatura no passado e no futuro, 

ou seja, há uma contribuição teórica e crítica. Para nós, as figuras que melhor representam a 

criação literária e crítica de si mesmo, ou seja, essa poética, é a especularidade e a 

fantasmagoria. 

Em 1980, Calvino publica Assunto encerrado, retomando e reeditando exatamente 

aquilo que ele diz que não relê: “falo de intervenções, artigos, prefácios, declarações, sempre 

nascidos em uma situação precisa como o contratempo de um diálogo, depois daquele momento 

não penso mais nisso” 65 (CAMON, 1973, p. 182), atitude que representa esse jogo de imagens 

dado pela aposiopese da subjetividade. Essas antinomias entre o eu editorial e o eu autoral, “[...] 

encontradas nos escritos criativos entre fábula e realismo, entre comprometimento social e 

metaliteratura, entre leveza narrativa e problemática histórica, a bipolaridade não dialética, mas 

próxima à lógica binária”, são traduzidas editorialmente em “prefácios bicordes”66 (TROIANO, 

2015, p. 36-37). Segundo Troiano, há uma voz em duas notas, portanto, que se diferenciam 

numa tensão argumentativa: o “escritor casual” e a reificação do alter ego. 

Troiano as conhece, mas prefere não instrumentalizar sua reflexão com as terminologias 

de Genette (2009), já que esse desnivelamento da voz central é abordado pelo teórico francês, 

e prefácio “bicordal” é análogo a “especular”, atribuído sobretudo ao prefácio ficcional: “nada 

mais faz exacerbar, explorando-a, a tendência profunda do prefácio a uma sefl-consciousness, 

ao mesmo tempo incômoda e jocosa: jogando com o seu incômodo” (GENETTE, 2009, p. 257). 

O intérprete italiano tratou como vozes que demonstram uma ligeira diferença entre si, o teórico 

francês tratou como imagens especulares: “Essa reflexão infinita, essa autorrepresentação em 

espelho, essa encenação, essa comédia da atividade prefacial, que é uma das verdades do 

prefácio, o prefácio ficcional leva a seu limite extremo, passando, a seu modo, para o outro lado 

 
65 Ver a nota de rodapé 62, de onde retomamos o seguinte: “[…] parlo di interventi, articoli, prefazioni, 
dichiarazioni, nati sempre in una situazione precisa come battute d’un dialogo — passato quel momento non ci 
ripenso più”. 
66 “Le antinomie constatate negli scritti creativi tra fiaba e storia, tra impegno e metaletteratura, tra leggerezza 
narrativa e problematicità storica, la ‘bipolarità non dialettica, ma prossima alla logica binaria’, si traducono 
editorialmente in ‘prefazioni bicordi’”. 
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do espelho” (2009, p. 257). Apesar de Genette ter mencionado o efeito especular no prefácio 

ficcional — porque é o tipo de prefácio que mais assimila esse efeito de reprodução da ficção 

—, podemos redimensionar essa atribuição ampliando-a para o prefácio sobre as experiências 

da criação literária (prefácios ensaísticos de Calvino) e os ensaios reunidos, aproximando-os da 

autoficção especular (COLONNA, 2014), como quando Calvino diz, na “Apresentação”, 

prefácio de Assunto encerrado:  

 

O personagem que toma palavra neste livro (e que, em parte, se identifica com aquele 
eu próprio representado em outras séries de escritos e de atos, em parte dele se 
desloca) entra em cena nos anos 50, procurando apossar-se de uma caracterização 
pessoal do papel que naquela época dominava o cenário: “intelectual engajado” 
(CALVINO, 2006, p. 8). 

 

Para encerrar o assunto do intelectual engajado no começo da vida literária, Calvino 

precisa retomá-lo numa atitude revisional, revelando uma antinomia inerente ao prefácio: “O 

pendor recorrente a formular programas gerais, o qual esses escritos testemunham, sempre teve 

o contrapeso da tendência a esquecer logo, a não voltar mais ao assunto” (CALVINO, 2006, p. 

7). No entanto, o Calvino editor é forçado a voltar ao assunto e, ao fazê-lo, transfere a disputa 

com o Calvino autor para o leitor. 

Dado um dos recursos textuais da especularidade e da fantasmagoria, a aposiopese do 

eu autoral, seguiremos com a abordagem dos prefácios em ordem cronológica, destacando os 

momentos em que os temas do espelho e do fantasma aparecem. 

 

4.1 Imagens estáticas: os espelhos de Italo Calvino 
 

No intuito de estabelecer uma relação especular entre paratexto e texto, definimos como 

“imagens estáticas” os prefácios e posfácios da experiência de criação literária de Italo Calvino. 

Essas imagens são estáticas porque queremos demonstrar a relação imagética entre paratexto, 

trazendo as reflexões (no sentido especular e especulativo) do Calvino editor, e texto, trazendo 

a autoimagem do Calvino autor e leitor. Para tanto devemos manter estático o nosso olhar, 

embora saibamos que se trata de imagens moventes e movimentadas pela imagem central do 

Calvino editor. 

O “Prefácio” da trilogia Os nossos antepassados (2014) é um ensaio especular onde 

Calvino escreve sobre sua experiência de criação literária, numa atitude revisional, uma 

declaração de leitura das próprias obras, portanto, um prefácio original posterior à publicação. 

Nele encontramos diversas passagens em que podemos identificar a Autorreflexão Criadora, ou 
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seja, os discursos sobre o passado criador e sua relação com o presente. Nesse ensaio, o Calvino 

editor relaciona duas imagens de si, a do escritor do passado e do escritor atualizado (ou que 

atualiza esse passado). Em um discurso que prepondera o “eu”, temos várias passagens que 

congregam as imagens do passado literário sobre o presente da escrita ou futuro literário. 

Abaixo uma dessas passagens com nossos grifos dando destaque a esse efeito: 

 

Gostava de histórias que se davam ao ar livre e em lugares públicos, por exemplo, 
uma estação, com aquela dose de relações humanas entre pessoas que se encontram 
por acaso; não me interessavam — e talvez eu não tenha mudado desde então — a 
psicologia, a interioridade, os pequenos espaços urbanos, a família, os hábitos, a 
sociedade (em especial a boa sociedade) (CALVINO, 2014, p. 7, grifos nossos). 

 

Esse processo de autoavaliação e a dúvida inserida no discurso demonstram que se trata 

de estabelecer um discurso de maturidade e também o “autorretrato” (BEAUJOUR, 1980), 

apontando para a imagem de si de maneira oblíqua — muito semelhante ao que Montaigne fez 

em seus ensaios. Ainda nesse processo autoavaliativo, Calvino comenta sobre seu primeiro 

romance e assume o papel de “escritor fabulista”, alcunha dada a ele pela crítica naquela época. 

Quando escreve o trecho a seguir, Calvino já havia editado e publicado as Fábulas italianas 

(1956): “[...] começaram a dizer que eu era ‘dado às fábulas’. Entrei no jogo: entendi 

perfeitamente que se apreciava o autor de fábulas quando falava de proletariado e de fatos de 

crônica, ao passo que não havia nenhum mérito em falar de castelos e cisnes”67 (2014, p. 8). 

Vários são também os momentos em que Calvino escreve sobre o desejo da escrita e as 

angústias criativas que o assolavam num período considerado ambivalente, que tanto reinseria 

a fábula no realismo quanto o realismo na fábula. Essa ambivalência é revelada quando Calvino 

descreve, nesse prefácio, “o clima da época”. Relembrar esse “clima de época” sugere para nós 

a presença de um fantasma de si, uma memória do passado que aglutina sensibilidades. A seguir 

o destaque para esse clima fantasmagórico: 

 

Se começasse a escrever em tom alegre, soava falso; a realidade era muito mais 
complexa; qualquer estilização acabava se tornando afetada. Se usasse um tom mais 
reflexivo e preocupado, tudo se dissolvia no cinzento, no triste, eu perdia o timbre que 
era meu, isto é, a única justificação para o fato de que quem estava escrevendo era eu 

 
67 Dez anos depois, em 1970, na “Nota Introdutória” de Os amores difíceis (2004), Calvino escreve: “Daquele 
reconhecimento ganhou impulso a produção do Calvino ‘fabulador’ (definição que já era corrente na crítica desde 
o lançamento de seu primeiro romance) e ao mesmo tempo a de uma representação de experiências 
contemporâneas com chave de um irônico stendhalismo. Para definir tais alternâncias, Vittorini cunhou a feliz 
fórmula ‘realismo com força de fábula’ e ‘fábula com força realista’. Também no plano teórico, Calvino procurava 
manter unidos seus diversos componentes intelectuais e poéticos: em Florença, em 1955, apresentou numa 
conferência a exposição mais orgânica de seu programa (“Il midollo del leone”, Paragone, VI, nº 66)” (CALVINO, 
2004, p. 173). Trata-se de um texto não assinado de Calvino, publicado na edição definitiva de 1970. Este é mais 
um paratexto em que Calvino fala de si colocando-se em terceira pessoa. 
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e não um outro. Era a música das coisas que havia mudado: a vida desregrada do 
período partigiano e do pós-guerra se afastava no tempo, não se encontravam mais 
todos aqueles tipos estranhos que contavam histórias incríveis, ou até ainda se 
encontravam tais tipos, porém já não dava para identificar-se com eles e com suas 
histórias (CALVINO, 2014, p. 8). 

 

Entre o final da década de 1940 e início da década de 1950, além desse clima estranho 

onde não se encaixava, Calvino editor diz que aquele Calvino escritor questionava se a 

dificuldade de escrever não seria pelo fato de ele mesmo não ser um “verdadeiro escritor”, ou 

seja, que tenha surgido como escritor de um primeiro e único romance, junto a uma série de 

outros escritores, falsos ou verdadeiros, com o mesmo tema partigiano, “[...] arrastado pela 

onda de um período de mudanças; e depois a veia teria secado” (2014, p. 8).  

Logo chega o momento que mais lhe interessa enquanto editor-prefaciador, a escrita do 

primeiro romance da trilogia O visconde partido ao meio, de 1951. Também aqui o discurso 

está carregado de afetividades. Depois de trazer essa estética imanente como clima austero que 

dificultava a criação literária, Calvino editor relembra que começa a escrevê-lo como uma 

“espécie de passatempo particular”, ou seja, distraído desse clima e zangado consigo mesmo 

por não conseguir se adaptar. A literatura fantástica aqui é apresentada como experimentação 

estética na contramão do que estava estabelecido. No entanto, Calvino se defende de uma 

possível aparência de contestador: 

 

Assim, zangado comigo e com tudo, dediquei-me, espécie de passatempo particular, 
a escrever O visconde partido ao meio, em 1951. Não tinha nenhum propósito de 
defender uma poética contra outra nem intenções de alegoria moralista ou, menos 
ainda, política em sentido estrito. Decerto me ressentia, mesmo que não o percebesse 
claramente, da atmosfera daqueles anos (CALVINO, 2014, p. 8-9). 

 

Sua inadequação ao que estava estabelecido como estético gera uma postura crítica, 

contestatória e mediada pelo ressentimento. Esta é uma palavra-chave para nós, pois Calvino 

conseguiu transpor para a imaginação seus ressentimentos criativos. É quando três imagens 

surgem, cada uma em seu tempo, ligando as obras fantásticas em um só fluxo criativo. Mas 

outras ligações podem ser feitas, pois se trata do processo de criação literária em torno de uma 

“imaginação visiva”, teorizada no ensaio “Visibilidade” (CALVINO, 1990), de Seis propostas 

para o próximo milênio, cuja ideia central aparece aqui pela primeira vez: 

 

No começo de toda história que escrevi existe uma imagem que gira em minha cabeça, 
vinda não se sabe de onde e que talvez eu carregue durante anos. Pouco a pouco me 
dá vontade de desenvolver essa imagem numa história com princípio e fim, e ao 
mesmo tempo — mas os dois processos são com frequência paralelos e independentes 
— convenço-me de que ela encerra algum significado. Quando começo a escrever, 
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porém, tudo isso ainda se acha em estado lacunoso em minha cabeça, nada mais que 
um esboço. É só à medida que vou escrevendo que cada coisa acaba encontrando o 
seu lugar (CALVINO, 2014, p. 9). 

 

Essas palavras sobre a imagem literária no processo de criação fazem eco com aquelas 

escritas 25 anos depois, quando Calvino (1990) explica a produção de imagens na literatura ao 

distinguir duas formas de caminhos imaginativos: da palavra à imagem visiva e da imagem 

visiva à expressão verbal (CALVINO, 1990, p. 99). Para ilustrar esse processo, Calvino explica 

sua experiência de criação: “a primeira coisa que me vem à mente na idealização de um conto 

é, pois, a imagem” (1990, p. 104). Há dois processos imaginativos na criação literária: o 

primeiro caminho, “da palavra à imagem visiva” corresponde à leitura: “lemos por exemplo 

uma cena de romance ou a reportagem de um acontecimento num jornal, e conforme maior ou 

menor eficácia do texto somos levados a ver a cena [...], se não toda a cena, pelo menos 

fragmentos e detalhes que emergem do indistinto” (1990, p. 99). O segundo caminho 

corresponde ao esforço imaginante: “o poeta deve imaginar visualmente tanto o que seu 

personagem vê assim como deve imaginar o conteúdo visual das metáforas de que se serve 

precisamente para facilitar essa evocação visiva” (CALVINO, 1990, p. 99). 

A imagem visiva na origem criativa de O visconde partido ao meio é exatamente um 

“[...] homem cortado em dois no sentido longitudinal, e que cada uma das duas partes andava 

por conta própria” (CALVINO, 2014, p. 9). A imagem visiva é a imagem central da obra e, 

para Calvino, os caminhos interpretativos deveriam aceder a essa imagem, ou seja, do fato de 

que é ao meio que o homem está partido: “E os críticos podiam começar a seguir uma estrada 

falsa: dizendo que minha preocupação primeira era o problema do bem e do mal” (2014, p. 10), 

mas não tão falsa porque de fato uma metade é boa e a outra é má. 

Podemos observar que há uma avaliação também da crítica literária a respeito dos 

caminhos interpretativos que a obra delineou em relação às suas intenções: “Como um pintor 

pode usar um contraste óbvio de cores porque lhe serve para ressaltar uma forma, eu usara 

igualmente um contraste narrativo notório para evidenciar o que me interessava, isto é, a divisão 

ao meio” (2014, p. 10). Portanto, ao relembrar, Calvino “justifica” determinados caminhos 

interpretativos em detrimento de outros assimilados pela crítica literária da época. 

A “visibilidade” das imagens literárias sempre agrega conteúdos culturais que podem 

ser recebidos e assimilados de diversas formas, mas sempre obedece aos limites interpretativos 

do texto, à sua materialidade discursiva. Para o Calvino editor, a divisão ao meio do visconde 

é a metáfora da aspiração do homem contemporâneo à completude, mediante a perda de um 
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estado de harmonia antigo que, em vez de estar ligado ao maniqueísmo, liga-se ao “[...] núcleo 

ideológico-moral que conscientemente pretendia dar à história” (2014, p. 10). 

Observamos também que o Calvino editor revela a imagem do Calvino leitor, 

estabelecendo uma relação entre criação literária e recepção crítica, tomando uma certa 

distância do próprio texto, na verdade, distância já estabelecida pelos noves anos entre obra e 

prefácio: “Creio que todas as demais personagens de O visconde partido ao meio não têm outro 

sentido além de sua funcionalidade na trama narrativa” (2014, p. 11). Além da distância que 

estabelece enquanto leitor e crítico da própria obra, também se estabelece uma distância entre 

o editor e o autor, dada pela frase a respeito da imagem visiva: “Porém, mesmo tão 

condicionando, conseguiu manifestar uma ambiguidade fundamental, correspondendo a 

alguma coisa ainda não bem esclarecida na mente do autor” (2014, p. 12). 

Se Calvino se refere a si mesmo como “autor” é por que em seu discurso assume um 

papel de “leitor” (e de crítico literário), mas esses papéis são o tempo todo trocados pela imagem 

central de si, pois o Calvino editor-prefaciador também escreve sendo o mesmo autor de antes 

(atualizando-se): “Minha intenção era combater todas as divisões do homem, auspiciar o 

homem total, disso tenho certeza” (2014, p. 12). Se nessa passagem ele declara que estava certo 

de sua intenção criativa, em outra, no mesmo parágrafo, ele faz uma pergunta retórica (o tipo 

de pergunta que escamoteia sua própria resposta), onde podemos observar bem esse jogo de 

imagens dos papéis de editor, autor e leitor, desta vez com ênfase para o de leitor: “Será porque, 

nascido numa época de divisão ao meio, o relato acabava exprimindo a contragosto a 

consciência partida ao meio? Ou, pelo contrário, porque não existe verdadeira integração 

humana numa miragem de totalidade [...]” (2014, p. 12). A síntese do jogo autorreflexivo nos 

papéis dos atores literários é dada pela corporificação do Calvino editor que incorpora 

(DERRIDA, 1994) as outras imagens: 

 

O relato me conduzia por sua espontânea propulsão interna àquilo que sempre foi e 
continua sendo o meu verdadeiro tema narrativo: uma pessoa se impõe 
voluntariamente uma regra difícil e a segue até as últimas consequências, pois sem 
esta não seria ela mesma nem para si nem para os outros (CALVINO, 2014, p. 12). 

 

Este é o tipo de interpretação que só pode ser dada a partir dessa imagem central que é 

o Calvino editor, trata-se de sua intimidade criativa. Este jogo de imagens da subjetividade é 

ritmado pela aposiopese do eu autoral, ou seja, de fazer aparecer e desaparecer os atores 

literários: alterna-se entre a voz do autor da própria obra e a voz do leitor crítico literário. O 

fato de se tratar de um prefácio especular, nos dá a ver o movimento das imagens de si. Ademais, 
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esse “verdadeiro tema narrativo”, palavras do editor, também se encontra em O barão nas 

árvores, escrito em 1956 e publicado em 1957:  

 

Também aqui o período da composição ilumina o estado de ânimo. É uma época de 
reflexão sobre o papel que podemos ter no movimento histórico, enquanto novas 
esperanças e novas amarguras se alternam. Apesar de tudo, os tempos assinalam dias 
melhores; trata-se de encontrar a relação justa entre a consciência individual e o curso 
da história (CALVINO, 2014, p. 12-13). 

 

Mas a imagem visiva do segundo romance é a de um homem que decide viver em cima 

das árvores e nunca mais descer ao chão. Aparece-nos uma imagem que vai na contramão de 

uma “relação justa entre a consciência individual e o curso da história”, porque é a de um 

homem que se afasta do convívio social, que tem dúvidas em relação a sua obstinação em viver 

nas árvores e a seus objetivos com isso, mas ao mesmo tempo é um homem que participa de 

toda as atividades sociais sem descer das árvores: “o jogo começava a interessar-me só se eu 

fizesse de tal personagem que se recusa a andar pelo chão como os outros não um misantropo 

mas um homem continuamente dedicado ao bem do próximo” (2014, p. 13). É exatamente pelo 

contraste do personagem que decide viver uma vida nas árvores que esse elo entre consciência 

individual e curso da história se estabelece. 

O Calvino editor-prefaciador segue trabalhando sua aposiopese entre “autor de 

romances fantásticos” e “leitor crítico literário” demonstrando as transições e nuances das 

imagens visivas de um romance para o outro de sua trilogia numa tendência progressiva: “O 

homem completo, que em O visconde partido ao meio eu ainda não havia proposto claramente, 

aqui em O barão nas árvores se identificava com aquele que alcança uma plenitude pessoal 

submetendo-se a uma árdua e restritiva disciplina voluntária” (2014 p. 13). Na transição de uma 

imagem para a outra o Calvino editor surge com maior força e aponta para os sentimentos do 

Calvino autor, para a atmosfera cultural em que vivia e para os detalhes de criação literária: 

“Estava acontecendo com essa personagem algo de insólito para mim: eu a levava a sério, 

acreditava nela, me identificava com ela” (2014, p. 13). A história do barão nas árvores foi 

tomando rumos imprevisíveis: “era continuamente atraído, ao escrever, a fazer um ‘pastiche’ 

histórico, um repertório de imagens setecentistas, repleto de datas e correlações com 

acontecimentos e personagens famosas” (2014, p. 14) e aos poucos o protagonista foi se 

tornando um “excêntrico”. Nesse ínterim, só interessa reler a própria obra atualizando seu 

discurso literário através da atitude revisional. A “revisão” realizada não altera o texto original, 

estamos a observar o Calvino editor rever e revelar o seu passado criador e o presente editorial 
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no qual escreve. Essa é maneira como entendemos que Calvino cria os espelhos de si entre texto 

e paratexto e une temporalidades: 

 

Assim considerado, O barão nas árvores não exauria o problema que eu havia me 
colocado. É claro que hoje vivemos num mundo de não excêntricos, de pessoas cuja 
individualidade mais simples é negada, a tal ponto se acham reduzidas a uma soma 
abstrata de comportamentos preestabelecidos. O problema hoje não é mais o da perda 
de uma parte de si mesmo, mas o da perda total, o de não ser mais nada (CALVINO, 
2014, p. 14-15). 

 

Se as duas primeiras obras representam fantasticamente a perda de uma parte de si, 

primeiro um homem dividido ao meio; depois, um homem obstinado e excêntrico; a última é, 

por fim, um homem que não existe, “o problema de hoje” — devemos lembrar que Os nossos 

antepassados foi publicado apenas um ano após ao O cavaleiro inexistente. O Calvino editor 

faz, portanto, sua avaliação do passado e do presente: “Mas é um livro escrito numa época de 

perspectivas históricas mais incertas que as do ano de 51 ou de 57; com um esforço maior de 

interrogação filosófica que, porém, ao mesmo tempo se resolve num maior abandono lírico” 

(2014, p. 15). 

Esse esforço maior de interrogação filosófica é o problema ontológico armazenado 

como conteúdo na imagem de uma armadura de cavaleiro medieval vazia, que anda e fala como 

se tivesse gente, é uma “inexistência munida de vontade e consciência” (Agilulfo); e na imagem 

do escudeiro do cavaleiro inexistente, que é gente, mas não tem consciência de si e é atravessado 

o tempo todo pelas imagens do mundo à sua volta, ou seja, é uma “existência privada de 

consciência” (Gurdulu). A relação que o Calvino editor estabelece entre essas duas imagens é 

de contraposição genética, “[...] isto é, partindo da ideia para chegar à imagem, e não vice-versa 

como faço em geral” (2014, p. 15), e de “contraposição lógica” porque uma imagem representa 

o oposto da outra, embora ambas representem as qualidades de um mesmo “vazio” de sentido 

ontológico. Outra personagem, Rambaldo, representa o modo de ser da juventude que tenta 

provar seu papel através de suas atitudes: “A prova do ser está no fazer” (2014, p. 16), uma 

existência concreta e plenamente objetiva. A personagem que se liga a essas duas imagens é a 

irmã Teodora, autora da história narrada. 

No quarto capítulo do romance deparamo-nos com o desnível de tempo, espaço e fluxo 

narrativos; é quando uma freira, isolada em um convento, diz escrever a história do cavaleiro 

inexistente que temos lido até então, mudando a voz narrativa. A irmã Teodora aparece para 

explicar como surge o inexistente, através de um processo fantasmagórico, embora não tenha 

utilizado esse termo: 
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Era uma época em que a vontade e a obstinação de existir, de deixar marcas, de 
provocar atrito com tudo aquilo que existe, não era inteiramente usada, dado que 
muitos não faziam nada com isso — por miséria ou ignorância ou porque tudo dava 
certo para eles do mesmo jeito — e assim uma certa quantidade andava perdida no 
vazio. Podia até acontecer então que num ponto essa vontade e consciência de si, tão 
diluída, se condensasse, formasse um coágulo, como a imperceptível partícula de água 
se condensa em flocos de nuvem, e esse emaranhado, por acaso ou por instinto, 
tropeçasse num nome ou numa estirpe, como então havia muitos disponíveis, numa 
certa patente da organização militar, num conjunto de tarefas a serem executadas e de 
regras estabelecidas; e — sobretudo — numa armadura vazia, pois sem ela, com os 
tempos que corriam, até um homem que existia corria o risco de desaparecer, 
imaginem um que não existia... Assim havia começado a atuar Agilulfo dos 
Guildiverni e a esforçar-se para obter glórias (CALVINO, 2014, p. 338-339). 

 

No parágrafo seguinte, logo após essa descrição de como uma subjetividade perdida no 

ar se fantasmagoriza, a freira se apresenta: “Eu, que estou contando essa história, sou irmã 

Teodora”; e diz logo que tem dificuldades para escrever: “[...] e assim, o que não sei, trato de 

imaginar; caso contrário, como faria? E nem tudo da história está claro para mim. [...] Portanto, 

prossigo penosamente esta história que comecei a narrar como penitência” (2014, p. 339). 

Depois descobrimos que os motivos pelos quais a freira tem dificuldades para escrever 

consistem em ser ela própria parte da história, porque é também Bradamante: “amor como 

guerra, busca o diferente de si, portanto o não ser, por isso está apaixonada por Agilulfo” (2014, 

p. 16). Os dois personagens estão relacionados: o cavaleiro inexistente e a autora da história 

narrada. O “estatuto ontológico” desta última é o mesmo de Agilulfo, que é o mesmo de 

Gurdulu e é o mesmo de Rambaldo: são todos personagens de uma ficção. Nesse sentido, 

podemos afirmar que a dificuldade em escrever de irmã Teodora é a dificuldade de Italo 

Calvino, saberemos por quê. 

Olhando para trás, o Calvino editor explica a criação de imagens subjetivas, 

relacionadas ao “eu” do impulso criador, e demonstra a criação dessas imagens como forma de 

controle da fantasia no processo de criação. Novamente evidenciamos o jogo que faz com as 

imagens literárias da subjetividade. Calvino necessitou de um “Eu, que estou contando a 

história”, e este “eu” operou um deslocamento de sentido para fora do texto, para a reflexão do 

ato de escrever: 

 

A presença de um “eu” narrador-comentador levou parte da minha atenção a se 
deslocar da história para o próprio ato de escrever, para a relação entre a complexidade 
da vida e a folha sobre a qual essa complexidade se dispõe sob a forma de signos 
alfabéticos. Num certo ponto só essa relação me interessava, a minha história tornava-
se apenas a história da pena de ganso da freira que corria sobre a folha branca 
(CALVINO, 2014, p. 17). 

 

Ao passo que a irmã Teodora diz: 
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Começa-se a escrever com gana, porém há um momento em que a pena não risca nada 
além de tinta poeirenta, e não escorre nem uma gota de vida, e a vida está toda fora, 
além da janela, fora de você, e lhe parece que nunca mais poderá refugiar-se na página 
que escreve, abrir um outro mundo, dar um salto. Quem sabe é melhor assim; talvez 
quando escrevia com prazer não era milagre nem graça: era pecado, idolatria, soberba. 
Então, estou fora disso tudo? Não, escrevendo mudei para melhor: consumi apenas 
um pouco de juventude ansiosa e inconsciente. De que me valerão estas páginas 
descontentes? O livro, o vazio, não valerá mais do que você vale. Não há garantias de 
que a alma se salve ao escrever. Escreve, escreve, e sua alma já se perdeu (CALVINO, 
2014, p. 367). 

 

Sobre esta complexidade da vida, dada pela aposiopese do eu autoral no prefácio e na 

ficção, as imagens fantásticas adquirem sua melhor forma porque tangenciam também os 

limites do real. Nesse sentido, o esforço imaginante direciona os artifícios da composição 

literária, quando as tensões entre narrativa e subjetividade se tornam limites e surgem no 

horizonte as imagens que solucionam essas tensões. Além das personagens que caracterizam a 

narrativa fantástica de Calvino e se reportam ao exterior, à sua relação com o mundo, há as 

imagens da subjetividade criadas como recurso para aliviar as tensões do processo criativo e 

equacionar as tendências de identificação. Em outras palavras, a voz de irmã Teodora revela 

autoimagem (ou a voz) do Calvino autor na obra. 

Mantendo nossa proposta metodológica em espelhar os textos de Calvino para fazer 

refletir sua autoimagem, sob a luz do ensaio “Os níveis da realidade em literatura”, último 

ensaio de Assunto encerrado (2006), escrito em 1978, podemos iluminar os níveis de realidade 

em O cavaleiro inexistente: a realidade do Calvino editor-prefaciador (leitor e crítico literário) 

presente no paratexto, a realidade da história narrada (dos paladinos de Carlos Magno, do 

cavaleiro inexistente, de Gurdulu, Rambaldo e Bradamante), a realidade da autora da história 

narrada (a freira no convento) e a realidade do autor da obra (da autoimagem de Calvino na 

obra, e da imagem do Calvino autor através do Calvino editor). 

Esse é o sentido especular das palavras no incipit de alguns capítulos: o quarto já 

citamos, é quando ela se apresenta; o quinto é quando ela narra como os sons ambientes 

misturam-se ao processo criativo da obra; o sexto, declara dificuldade: “Esta história que 

comecei a escrever é ainda mais difícil do que havia pensado” (2014, p. 359); o sétimo segue 

no mesmo tom: “Aqui no convento, a cada uma se dá a sua penitência, seu modo de ganhar a 

salvação eterna. A mim tocou esta de escrever histórias: é dura, muito dura” (2014, p. 366); no 

oitavo, aparece pela primeira vez o “Livro” como interlocutor: “Livro, chegou a noite, comecei 

a escrever mais rápido, do rio não chega nada além do roncar distante da cascata [...]” (2014, p. 

379) — dando-nos a entender que espera por alguém; o nono menciona a releitura: “Gostaria 

de correr a narrar, narrar rapidamente, historiar em cada página duelos e batalhas quantos 
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fossem necessários a um poema, mas, se me detenho e tento reler, dou-me conta de que a pena 

não deixou marcas no papel e as páginas continuam brancas” (2014, 393); e, por fim, no capítulo 

doze, em que irmã Teodora retoma “Livro” como vocativo: “Livro, agora você chegou ao fim. 

Ultimamente tenho escrito em ritmo acelerado” (2014, p. 418). 

No último capítulo, a irmã Teodora faz chegar Rambaldo para perto de si (no mosteiro) 

com essas palavras: “O que mais posso esperar além de novas páginas a serem escritas e os 

costumeiros toques do sino do convento? Pronto, ouve-se um cavalo subir pela estrada íngreme, 

eis que se detém exatamente na porta do mosteiro. O cavaleiro bate.” (2014, p. 418, grifo nosso). 

Esse “Pronto” é o salto entre os níveis de realidade na literatura, é para nós onde resplandece a 

autoimagem de autor na tessitura da obra, pois liga a voz do discurso sobre o processo de criação 

literária da irmã Teodora com a voz própria, a voz de si mesmo amalgamada com a voz da 

personagem. 

O esforço imaginante movido pela profusão de imagens mentais orienta a linguagem 

autorreflexiva, uma linguagem que se volta para si, para a produção de imagens literárias que, 

por sua vez, coincidem com a subjetividade (PAIVA, 2005). As últimas palavras do romance 

também demonstram essa coincidência: “A página tem o seu bem só quando é virada e há a 

vida por trás que impulsiona e desordena todas as folhas do livro. [...] De narradora no passado, 

e do presente que me tomava a mão nos trechos conturbados, aqui está, ó futuro, saltei na sela 

de seu cavalo” (2014, p. 419), ou seja, quando a autora deixa de narrar e reflete a si mesma, 

descreve suas próprias ações dentro da história que criou e assimila o seu próprio “futuro...” 

(última palavra do livro) como o fim. A respeito dessas “coincidências”, o Calvino editor diz: 

 

Ao prosseguir, percebia que todas as personagens da história iam ficando parecidas, 
movidas como eram pela mesma trepidação, e também a freira, a pena de ganso, a 
minha caneta-tinteiro, eu mesmo, todos éramos a mesma pessoa, a mesma coisa, a 
mesma ansiedade, a mesma busca insatisfeita. Como acontece ao narrador — a 
qualquer um que esteja fazendo algo, creio —, quando tudo aquilo que pensa se 
transforma naquilo que faz — ou seja, em texto —, traduzi essa ideia numa última 
reviravolta narrativa. Assim, fiz da freira narradora e da guerreira Bradamante a 
mesma pessoa. Trata-se de um golpe teatral que me veio à mente no último instante e 
me parece que não significa nada além daquilo que lhes disse (CALVINO, 2014, p. 
17-18). 

 

Por fim, deixaremos mais umas palavras do próprio e inexistente Agilulfo numa cena 

que, tendo que carregar um morto de guerra, pensa que jamais teria um corpo, porque não se 

tem um corpo, se é o corpo que se tem, e como ele não existe não pode ter um corpo. No entanto, 

Agilulfo não acha grande coisa ter um corpo e declara para si mesmo que, em seus pensamentos, 

pode muito bem viver sem um corpo, mas pondera: “É verdade que quem existe põe sempre 
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alguma coisa de seu no que faz, um sinal particular, que não conseguirei jamais imprimir” 

(2014, p. 256). Se quem existe põe alguma coisa de seu no que faz, o próprio “Livro” chamado 

à narrativa e a voz de irmã Teodora são provas disso; no entanto, diferentemente do que pensa 

Agilulfo, as imagens literárias do livro (os fantasmas da literatura) são o que não existe 

concretamente, mas perseguem, obsedam e afetam todos os envolvidos, autores, leitores e 

editores. 

Quatro anos depois, em 1964, Calvino publica a segunda edição do seu primeiro 

romance com um longo prefácio, com as mesmas características que encontramos no prefácio 

que acabamos de abordar. Há dois focos na leitura do “Prefácio à segunda edição” de A trilha 

dos ninhos de aranha (2004a): um dado ao autor do romance, doravante chamado de “jovem 

escritor” (e a suas afetividades), e outro dado ao Calvino editor e suas avaliações sobre si mesmo 

(e o que viveu o “jovem escritor”) e o sistema literário da época, dadas por expressões sínteses 

como “neoexpressionismo partigiano” (quando se trata de sua relação passada com os sistemas 

literários), “livro-olhos” (quando se trata de sua relação com a recepção literária em geral e com 

a recepção do seu romance em particular), — expressão criada pelo próprio Calvino, mais uma 

vez como atitude contestadora de uma estética vigente. “Anonimamente” é uma palavra que 

indica o início do processo de aposiopese do eu autoral neste prefácio: “leio-o como um livro 

que surgiu anonimamente do clima geral de uma época” (2004a, p. 5, grifo nosso). 

Na passagem a seguir, queremos chamar a atenção para a observação tanto formal, 

representada pela figura retórica da aposiopese, pela marca de oralidade hesitante “Ainda assim, 

ainda assim”, quanto de conteúdo: 

 

Ainda assim, ainda assim, o segredo de como se escrevia então não estava somente 
nessa universalidade elementar dos conteúdos, não era essa a mola (talvez o fato de 
ter começado este prefácio evocando um estado de ânimo coletivo me faça esquecer 
que estou falando de um livro, coisa escrita, linhas de palavras na página branca) 
(CALVINO, 2004a, p. 6, grifos nossos). 

 

A respeito do conteúdo, os excertos, tanto acima como abaixo, também revelam o tema 

da Autorreflexão Criadora através da imagem da duração especular, ou seja, reflexão sobre o 

presente (suas ideias críticas e criativas no momento em que escreve) e sobre imagens do 

passado criativo — são comentários acerca das transformações da sua escrita e da sua leitura, 

da sua postura enquanto escritor e leitor do passado. As reflexões do passado sobre o presente, 

atualizando a obra são mediadas pelas autoimagens que, movimentadas pelo esforço de 

expansão da memória, tornam-se fantasmáticas (FUJITA, 2009; GUERREIRO, 2011). Troiano 
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(2015) diz que Calvino cria um jogo imagético, cuja imagem é a do autor, entre texto e 

paratexto. Abaixo, uma das passagens que já citamos e outra: 

 

(Continuo falando no plural, como se me referisse a um movimento organizado e 
consciente, mesmo agora, quando explico que era exatamente o contrário. Como é 
fácil, ao falar de literatura, mesmo em meio à conversa mais séria, mais fundamentada 
nos fatos, passar inadvertidamente a contar histórias… Por isso, as conversas sobre 
literatura me incomodam cada vez mais, tanto as dos outros como as minhas.) [...] 
Minha paisagem era alguma coisa de ciosamente minha (é desse ponto que poderia 
começar o prefácio: reduzindo ao mínimo a introdução de “autobiografia de uma 
geração literária”, e passando logo a falar do que me diz respeito diretamente, poderei 
talvez evitar as generalizações, as imprecisões…), uma paisagem que ninguém ainda 
tinha escrito de fato (CALVINO, 2004a, p. 8). 

 

A reflexão sobre a paisagem literária termina com reticências, recurso gráfico da 

aposiopese. As reticências e o espaçamento que seguem entre os parágrafos representam uma 

hesitação no discurso, sustentada principalmente pela frase entre parênteses na sequência; 

referimo-nos ao impacto que a reflexão do passado criador tem sobre o presente na escrita do 

prefácio; asseveramos, portanto, que os aspectos formais implicam na constituição da 

Autorreflexão Criadora e fantasmática: 

 

Eu tinha uma paisagem. Mas para poder representá-la era preciso que ela se tornasse 
secundária a algo mais: a pessoas, a histórias. A Resistência representou a fusão entre 
paisagem e pessoas. O romance que de outro modo eu nunca teria conseguido escrever 
está aqui. O cenário cotidiano de toda a minha vida havia se tornado inteiramente 
extraordinário e romanesco: uma única história se desenrolava das escuras arquivoltas 
da Cidade Velha até o alto dos bosques; era o perseguir-se e o esconder-se de homens 
armados; até as mansões conseguia representar, agora que as vira requisitadas e 
transformadas em quartéis da guarda e em prisões; também os campos de cravos, 
desde que tinham se tornado terrenos a céu aberto, de travessia perigosa, evocando 
um debulhar de rajadas no ar. Foi dessa possibilidade de situar histórias humanas nas 
paisagens que o “neo-realismo”… 
 
Neste romance (é melhor eu retomar o fio; para começar a fazer a apologia do 
“neorrealismo” é cedo demais; analisar os temas de distanciamento corresponde mais 
ao nosso estado de espírito, ainda hoje), os sinais da época literária se confundem com 
os da juventude do autor. A exacerbação dos temas da violência e do sexo acaba por 
parecer ingênua (hoje, que o paladar do leitor está acostumado a devorar alimentos 
bem mais ardentes) e intencional (que para o autor esses eram temas externos e 
provisórios, prova-o a sequência de sua obra) (CALVINO, 2004a, p. 9). 

 

O desnivelamento do discurso provocado pelos parênteses e o eu neste lugar liminar, o 

paratexto, em oposição ao eu no lugar central, o texto, criam o efeito especular e 

fantasmagórico. Troiano (2015, p. 36) diz que Calvino cria um jogo imagético da subjetividade, 
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cuja imagem é a do autor, entre texto e paratexto: “É nos locais liminares que o eu histórico do 

escritor, escondido em outro lugar, é obrigado a sair à tona para se juntar ao eu fictício”68. 

Ademais, nessas passagens encontramos quase todas os temas da autorreflexividade do 

Calvino editor: o discurso sobre o passado criador, imagens do escritor, imagens do romanesco, 

imagens da literatura, além da atitude revisional que reflete no hoje a duração das ideias 

arregimentadas no debute da experiência literária: “Isto nos toca hoje, especialmente: a voz 

anônima da época, mais forte que nossas inflexões individuais ainda incertas” (2004a, p. 5, 

grifo nosso). Notemos que Calvino escreve “nossas inflexões individuais”, é com esse “nós” 

que ele estabelece a relação com o passado, colocando-se como a figura de um “anônimo 

narrador oral [...]. Alguns dos meus contos, algumas páginas deste romance, têm na origem essa 

tradição oral recém-nascida, nos fatos, na linguagem” (2004a, p. 6). A imagem da literatura 

aqui é a de uma literatura oral, também chamada de literatura partigiana, e de como esta 

literatura foi o motivo para a produção literária escrita. 

Além do passado criador como atmosfera de uma época e da imagem do escritor como 

uma voz anônima, as passagens anteriores revelam uma linguagem que produz as imagens 

ensimesmadas de si: a duplicação de “ainda assim”, a anáfora “este prefácio”, as expressões 

“evocar um estado de ânimo” e “me faça esquecer”; afinal esquecer-se de que está falando do 

próprio livro ao referir-se a ele como voz anônima é escamotear a imagem do autor responsável 

por mais que se queira diluí-lo no tempo, aliás, a evocação das afetividades da época não o 

deixam — escrever o prefácio do próprio livro significou para Calvino ensaiar essa atmosfera, 

colocar-se “lá”, no espaço da memória que engendra as imagens-lembranças e suas afetividades 

(BERGSON, 2006a, 2006b). Este é o prefácio em que mais se alternam o eu diluído em um 

“nós” — a voz do anonimato —, e a voz hesitante do prefaciador. Por isso, mesmo considerando 

aquele autor uma voz anônima da época, resplandece a imagem do escritor e sua representação 

na literatura: 

 

[...] ao contrário, nunca foi tão claro que as histórias que se contavam eram material 
bruto: a carga explosiva de liberdade que animava o jovem escritor estava não tanto 
em sua vontade de documentar ou informar quanto na de expressar. Expressar o quê? 
A nós mesmos [...] nunca se viram formalistas tão obstinados como os conteudistas 
que éramos, nunca líricos tão efusivos como os objetivos que passávamos por ser. [...] 
o problema todo nos parecia ser de poética, como transformar em obra literária aquele 
mundo que para nós era o mundo (CALVINO, 2004a, p. 6-7, grifos nossos). 

 

 
68 “È nelle sedi liminari, insomma, che l’io storico dello scrittore, occultato altrove, è obbligato a venire allo 
scoperto per ricongiungersi all’io fittivo”. 
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Calvino soube realizar muito bem essa transformação através de um livro ao mesmo 

tempo e em graus diferentes neorrealista, expressionista, fantástico e carregado de lirismo, cuja 

expressão síntese que ele prefere é “neoexpressionismo partigiano”. Mas a estética com maior 

carga no interior do livro é o neorrealismo, que implica no modo como foi criado, seguida do 

neoexpressionismo. O neorrealismo aqui coincide com esse anonimato do narrador do epos69. 

O Calvino editor entende o neorrealismo como um dos grandes implicantes para as reflexões e 

evocações afetivas: 

 

O “neorrealismo” não foi uma escola. (Tentemos dizer as coisas com exatidão). Foi 
um conjunto de vozes, em boa parte periféricas, uma descoberta múltipla das diversas 
Itálias, também — ou especialmente — das Itálias até então mais inéditas para a 
literatura. Sem a variedade de Itálias desconhecidas umas das outras — ou que se 
supunham desconhecidas —, sem a variedade dos dialetos e das gírias a serem 
fermentados e amalgamados na língua literária, não teria havido “neorrealismo” 
(CALVINO, 2004a, p. 7). 

 

A questão estética é importante para a identificação enquanto escritor: ao olhar a 

imagem especular do “escritor neorrealista”, Calvino torna problemático esse 

autorreconhecimento. A questão sobre o neorrealismo, do que é e de como surgiu, é complexa 

e controversa, as aspas colocadas no termo sugerem essa complexidade. Dentro dessa tendência 

neorrealista pairando no ar, Calvino se lança a escrever o romance, mas contra ela se vale de 

sua própria perspectiva “neoexpressionista”. No entanto, o neoexpressionismo também implica 

problemas com a identificação e autorreconhecimento. Como já havíamos sinalizado, 

percebemos que as palavras entre os parênteses demonstram a voz ensimesmada, assim como 

percebemos a manutenção do tema do anonimato desse neorrealismo “épico-lírico” de A trilha 

dos ninhos de aranha. 

Calvino segue alternando entre as imagens especulares de si: o “eu”, o “nós” e “o jovem 

escritor”. A partir dessa questão estética, encontramos as imagens da subjetividade, o discurso 

sobre o presente, ou seja, o modo como o Calvino editor reflete a sua ficção do passado no 

presente e refere-se a si mesmo de maneira especular. 

Se no “Prefácio” de Os nossos antepassados, Calvino explica o processo de criação 

literária através da criação de uma autoimagem que traz o discurso porfiado — autorreflexivo, 

já que põe a própria escrita e a obra em pauta — e ensaístico, fato que se verifica em O cavaleiro 

inexistente —, neste “Prefácio à segunda edição”, o escritor explica o “capítulo à parte”, onde 

 
69 Segundo Ramalho (2018, p. 106), o epos é “[...] entendido como um processo contínuo e encadeado de 
transmissão oral ou escrita do repertório ideológico, imaginário, histórico e mítico que integra uma identidade 
sociocultural”. 
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o personagem Kim apresenta suas reflexões também de maneira porfiada, ou seja, trata-se de 

sua ensaística romanesca. 

O romance conta a história de Pin, garoto desgarrado da família em plena guerra, que 

acaba se envolvendo com um destacamento da Resistência Italiana (partigiano) organizada 

contra o fascismo. Kim é o comissário partigiano que operava nas montanhas. O destacamento 

onde Pin vai parar era composto por diversos tipos de homens, “pouco confiáveis”, entre 

camponeses, operários e poucos intelectuais, e é sobre esses homens e o significado da luta que 

Calvino necessita desse “capítulo à parte”, vejamos como ele o explica: 

 

Para satisfazer a necessidade do enxerto ideológico, recorri ao expediente de 
concentrar as reflexões teóricas num capítulo que se diferencia do tom dos outros, o 
9, o das reflexões do comissário Kim, quase um prefácio inserido no meio do romance. 
Expediente que todos os meus primeiríssimos leitores criticaram, aconselhando-me 
um corte drástico do capítulo; embora compreendendo que a homogeneidade do livro 
sofria com isso (na época, a unidade estilística era um dos poucos critérios estéticos 
inabaláveis; ainda não ocorrera o retorno glorioso do avizinhamento de estilos e 
linguagens diferentes que hoje triunfam), agüentei firme: o livro nascera assim, com 
aquele quinhão heterogêneo e espúrio (CALVINO, 2004a, p. 9-10). 

 

Esse “quase um prefácio inserido no meio do romance” indica um desnivelamento no 

discurso que tende mais para o argumento e a reflexão do que para a narração. Esse é o modo 

como a autoimagem de Calvino indica sua presença, enquanto autor que insere sua ensaística 

dentro da ficção. Calvino “aguentou firme” porque estava convicto de que sempre deve haver 

a oportunidade de ele próprio refletir sobre a literatura dentro de sua ficção ou para encetar o 

campo ideológico marxista, mesmo que para isso tenha que mudar o fluxo discursivo. 

Mas a mudança de fluxo da narrativa para torná-la um pouco mais argumentativa 

mantém seu compromisso estético. A respeito do expressionismo, o Calvino editor diz: “O 

encontro com o expressionismo, ao qual a cultura literária e figurativa italiana tinha faltado no 

Primeiro Pós-Guerra, teve seu grande momento no Segundo. Talvez o verdadeiro nome daquela 

temporada italiana, mais que o ‘neo-realismo’, deveria ser ‘neo-expressionismo’” (2004a, p. 

10). Do neoexpressionismo dessa época, Calvino diz guardar “um remorso que carregaria 

comigo durante anos...” (2004a, p. 11), e aqui gostaríamos de frisar a relação entre estética e 

afetividade, e como essa relação traz a autorreflexividade e fantasmagoria enquanto memória 

de uma época. O expressionismo surge também como conflito, sintetizado pela palavra 

remorso: 

 

As deformações da lente expressionista, neste livro, projetam-se nos rostos que 
haviam sido de caros companheiros meus. Estudava como adulterá-los, torna-los 
irreconhecíveis, “negativos”, porque só na negatividade encontrava um sentido 
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poético. E, ao mesmo tempo, sentia remorso, para com a realidade tão mais variada e 
quente e indefinível, para com as pessoas verdadeiras, que conhecia como tão mais 
ricas e melhores humanamente, um remorso que carregaria comigo durante anos... 
(CALVINO, 2004a, p. 10-11). 

 

No excerto que segue destacamos algumas palavras que trazem outro momento de 

recurso estético do “neoexpressionismo”, dado pelo contraste entre luz e sombra e pelas formas 

pontiagudas, ao mesmo tempo que indicam a autorreflexividade no personagem Kim: 

 

Os troncos na escuridão têm estranhas formas humanas. O homem carrega dentro de 
si seus medos-crianças a vida toda. “Talvez”, pensa Kim, “se eu não fosse comissário 
de brigada teria medo. Chegar a não ter mais medo essa é a meta do homem”. Kim é 
lógico, quando analisa com os comissários a situação dos destacamentos, mas quando 
raciocina caminhando sozinho pelas trilhas, as coisas tornam a ser misteriosas e 
mágicas, a vida dos homens cheia de milagres. Ainda temos a cabeça cheia de 
milagres e de magias, pensa Kim. De vez em quando lhe parece que está andando num 
mundo de símbolos, como o pequeno Kim no meio da Índia, no livro de Kipling tantas 
vezes lido quando garoto. Kim... Kim... Quem é Kim? (CALVINO, 2004a, p. 142-
143). 

 

A pergunta sobre a identidade de Kim se repete nesse mesmo capítulo, também na 

mesma atmosfera “neoexpressionista” de antes. Importa frisar que esse Kim de Calvino é uma 

referência ao romance Kim (1901), do escritor Rudyard Kipling; e consequentemente ao 

personagem homônimo Kimball O’Hara. Então, temos um nó identitário em que uma das 

identidades é uma autoimagem de Calvino — Kim partigiano, Kimball e Calvino 

amalgamados. Em outro momento temos uma reflexão sobre a leitura literária e como esta 

significa para vida: 

 

O vale está repleto de neblinas e Kim anda por uma encosta como nas margens de um 
lago. As lárices saem das nuvens como balizas para atracar os barcos. Kim... Kim... 
quem é Kim? O comissário de brigada sente-se como um herói do romance lido na 
meninice: Kim, o garoto meio inglês, meio indiano que viaja pela Índia com o velho 
Lama Vermelho, parar encontrar o rio da purificação (CALVINO, 2004a, p. 146, 
grifos do autor). 

 

A repetição da pergunta nesse capítulo demonstra a autorreflexividade de Calvino. Essas 

reflexões de Kim, entre a lógica e a fantasia literária parece-nos refletir muito bem os próprios 

sentimentos de incompatibilidade com a atmosfera estética de época, entre o neorrealismo e o 

neoexpressionismo. Também refletem uma “memória das leituras” e a autorreflexão de Calvino 

no testemunho das leituras de época, que demonstra a função especular da referencialidade. 

Devemos observar como Calvino estabelece uma relação entre a leitura de outras obras com a 

própria obra, trazendo a imagem do Calvino leitor. Os autores citados estão também dentro do 

campo ideológico marxista, são os soviéticos Isaac Babel e Alexandre Fadeiev como parte da 
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recepção literária dos partigiani; mas se a referência principal no romance é Kipling, no 

prefácio é Hemingway: 

 

As leituras e a experiência de vida não são dois universos, mas um. Cada experiência 
de vida, para ser interpretada, elege determinadas leituras e com elas se funde. Que os 
livros sempre nascem de outros livros é uma verdade só aparentemente contraditória 
com a outra: que os livros nascem da vida prática e das relações entre os homens. 
Assim que terminamos a experiência de partigiano, encontramos (antes em partes 
espalhadas em revistas, depois por inteiro) um romance sobre a guerra da Espanha 
que Hemingway havia escrito seis ou sete anos antes: Por quem os sinos dobram. Foi 
o primeiro livro em que nos reconhecemos; foi daí que começamos a transformar em 
temas narrativos e frases o que tínhamos visto e ouvido e vivido, o destacamento de 
Pablo e de Pilar era o “nosso” destacamento. (Agora talvez este seja o livro de 
Hemingway de que menos gostamos; aliás, já naquela época, foi ao descobrir noutros 
livros do escritor americano — particularmente em seus primeiros contos — sua 
verdadeira lição de estilo que Hemingway se tornou o nosso autor.)” (CALVINO, 
2004a, p. 15-16). 

 

Do “Prefácio à segunda edição” ainda temos alguns destaques que demonstram a 

autorreflexividade entre paratexto e texto, o passado criador, as correntes estéticas e os sistemas 

literários. O Calvino editor estabelece a passagem entre passado e presente, refletindo sobre seu 

papel enquanto escritor de uma época: 

 

Este romance é o primeiro que escrevi. Que efeito me causa, ao relê-lo hoje? (Agora 
encontrei a questão: esse remorso. É desse ponto que devo começar o prefácio.) O 
mal-estar que por tanto tempo este livro provocou em mim em parte se atenuou, em 
parte permanece: é a relação com alguma coisa tão maior que eu, com emoções que 
envolveram todos os meus contemporâneos, e tragédias, e heroísmos, e ímpetos 
generosos e geniais, e obscuros dramas de consciência [...] nós que fôramos partigiani 
das montanhas, teríamos gostado de ter o nosso romance, com nosso ritmo diferente, 
nosso diferente vaivém... (CALVINO, 2004a, p. 11). 

 

Nesse papel resplandece a imagem do Calvino engajado. É o que podemos ver nas 

páginas seguintes do prefácio. Essa imagem sobrevive no tempo como um fantasma, já que é 

retomada e retratada através da relação entre estética e afetividades. Nesse sentido, podemos 

considerar uma imagem que persegue o Calvino e apoquenta-o depois de dezessete anos: 

 

No entanto, o perigo de que fosse atribuída à nova literatura uma função celebrante e 
didática estava no ar: quando escrevi este livro, isso era uma ligeira percepção, e eu 
já estava de cabelo em pé e unhas em riste contra a ameaça de uma nova retórica. 
(Ainda estava intacta nossa carga de anticonformismo, então: dote difícil de conservar 
mas que — apesar de ter conhecido alguns eclipses parciais — ainda nos sustenta, 
nesta época tão mais fácil mas não menos perigosa…) Minha reação daqueles tempos 
poderia ser enunciada assim: “Ah, é? Querem ‘o herói socialista’? Querem o 
‘romantismo revolucionário’? Pois eu escrevo uma história de partigiani em que 
ninguém é herói, ninguém tem consciência de classe. Vou representar é o mundo das 
‘lingère’ [dos marginalizados], o lumpemproletariado! (Conceito novo, para mim, 
então; e me parecia uma grande descoberta. Não sabia que tinha sido e continuaria 
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sendo o território mais fácil para a narrativa.) E será a obra mais positiva, mais 
revolucionária de todas! [...] (CALVINO, 2004a, p. 14, grifos nossos). 

 

A voz do fantasma soa através das palavras grifadas. Um fantasma de si mesmo porque 

é o Calvino editor de 1964 citando ou evocando o Calvino autor de 1947 — falando por ele ou 

deixando que ele fale por si. As aspas no texto deixam ver a “diferença” entre esta voz do 

passado criador e a voz atual, ou a voz que atualiza o passado no ensaio da experiência de 

criação literária. Trata-se da imagem de si de uma dessas camadas da memória, atualizadas num 

esforço de expansão conduzido pela escrita, uma lembrança-imagem de si mesmo que ganha 

voz, ou seja, uma aproximação com a autoficção especular (COLONNA, 2014) porque cria um 

personagem de si. No entanto, a comparação mais certeira é com o gênero ensaístico: temos um 

“ensaio especular” relacionado ao romance especular — mas não se trata a rigor de autoficção 

especular — que demonstram, ambos conjugados, um jogo especular das imagens da 

subjetividade e nos deixa evidente uma reflexão ao infinito, vertiginosa, entre paratexto e texto 

— uma mise en abyme da subjetividade. Ademais, referir-se a si próprio com uma voz 

diferenciada é criar um fantasma de si e desdobrar-se em imagem implicada pelo tempo, é o 

paradigma de Narciso (GIDE, 2013). 

Depois de uma “pausa” indicada por três asteriscos (que se repetem mais uma vez), 

Calvino nos entrega a metáfora do “livro-olho” ou “a literatura que está por trás de A trilha dos 

ninhos de aranha” (CALVINO, 2004a, p. 17). O “livro-olho” é uma expressão síntese entre, de 

um lado, as imagens que os livros evocam, sua “visibilidade” e, do outro lado, as afetividades 

que elas carregam, e entre umas e outras o Calvino editor concatena o sentido de juventude e 

maturidade literárias: 

 

Mas na juventude todo livro novo que lemos é como um novo olho que se abre e 
modifica a visão dos outros olhos ou livros-olhos que tínhamos antes, e na nova idéia 
de literatura que eu ansiava fazer reviviam todos os universos literários que haviam 
me enfeitiçado desde o tempo da infância... Assim, pondo-me a escrever alguma coisa 
como Por quem os sinos dobram, de Hemingway, ao mesmo tempo procurava 
escrever alguma coisa como A ilha do tesouro, de Stevenson (CALVINO, 2004a, p. 
17). 

 

Há uma separação do texto com asteriscos antes e depois. Os asteriscos são justamente 

para melhor dividir em blocos o conjunto de informações tanto a respeito das referências que o 

Calvino editor concatena com a memória quanto para mostrar a recepção da obra por parte de 

alguns escritores na época do seu lançamento. Nesse sentido, Calvino lembra de Pavese como 

aquele que primeiro apontou para o tom fabular: “Minha história começa a ser marcada, e agora 

toda ela me parece contida naquele início. [...] dali em diante o jogo está feito, você só voltará 
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para imitar os outros ou a si próprio, já não conseguirá dizer nenhuma palavra verdadeira, 

insubstituível” (2004a, p. 17). Após os asteriscos que fecham o bloco temos mais um incipit 

que começa num tom bastante ensimesmado quando diz que “escrever não é apenas um fato 

literário, mas também outra coisa” (2004a, p. 18). Então, inicia-se o bloco que nomeamos 

“escrever também é outra coisa”70. 

A “outra coisa” de Calvino no âmbito do romance em questão é “uma definição do que 

fora a guerra partigiana” (2004a, p. 18). Para Calvino esta deveria ser a verdadeira abordagem 

do prefácio: explicar suas tentativas de escrever sobre experiência da guerra partigiana, “[...] 

todas as minhas reflexões sobre a violência, desde que eu me vira pegando em armas” (2004a, 

p. 19), que se tornou naqueles meses do pós-guerra o principal motivo da sua escrita. Calvino 

atende às emoções recuperadas nesse exercício de lembrança e aprofunda suas reflexões acerca 

da origem criativa do romance trazendo um personagem, a memória do elo com um amigo e 

como esse elo ajudou a constituir o interior do livro: “Eu passava as noites discutindo com um 

amigo da mesma idade, agora médico e na época estudante como eu. [...] a única personagem 

intelectual deste livro, o comissário Kim, pretendia ser um retrato dele” (2004a, p. 18). Apesar 

de ter dito expressamente que a personagem Kim é o retrato desse amigo, temos aí nesse retrato, 

na verdade, o perfil de Calvino, porque já sabemos que Calvino costuma eclipsar-se, é sua 

aposiopese do eu autoral. O epicentro da aposiopese nesse momento é dado pela frase: “Foi um 

trauma, o primeiro...”, uma frase grave que deixa a imaginação do leitor também para fatos 

graves, não ditos. 

Além do amigo, temos no próximo bloco — dessa vez separado por um espaço em 

branco — a gênese de Pin, a criança protagonista do romance: 

 

Quando comecei a desenvolver um conto sobre a personagem de um garoto partigiano 
que tinha conhecido nos bandos [...]. Por que se transformou em romance? Porque — 
compreendi depois — a identificação entre mim e o personagem tornara-se algo mais 
complexo (CALVINO, 2004a, p. 20). 

 

Mais uma vez, Calvino narra a criação de sua personagem através de uma tensão que se 

estabelece entre ele enquanto escritor e o sistema literário vigente. As identidades em jogo são 

duas: uma é a autoimagem de “um jovem burguês que sempre vivera em família; [...] e de 

repente a coerência com minhas opiniões levava-me ao centro da violência” (2004a, p. 19); a 

outra a do jovem escritor incompatibilizado com as tendências estéticas. A escolha de um garoto 

como protagonista, ou seja, sua perspectiva infantil, é análoga à relação que Calvino tinha com 

 
70 Mesmo título da coletânea de ensaios organizada por Adriana Klein. 
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a própria guerra pautada pelo imperativo de violência que se exigia por conta dela. No próximo 

excerto lemos como Calvino explica o protagonismo de uma criança em meio à guerra fazendo 

uma ponte entre o passado criador, o tempo de reflexão que sucedeu a sua estreia literária e o 

presente da escrita: 

 

A relação entre a personagem do menino Pin e a guerra partigiana correspondia 
simbolicamente à relação que eu percebera ter tido com a mesma guerra partigiana. 
A inferioridade de Pin como criança diante do mundo incompreensível dos adultos 
corresponde à que eu sentia na mesma situação, como burguês. [...] Assim, dada essa 
chave de transposições — mas foi só uma chave a posteriori, que fique bem claro, a 
qual me serviu mais para explicar a mim mesmo o que eu havia escrito —, a história 
em que meu ponto de vista pessoal era banido voltava a ser minha história... 
(CALVINO, 2004a, p. 20). 

 

Se no “Prefácio” de O cavaleiro inexistente temos a irmã Teodora, uma personagem 

escritora fantástica, no “Prefácio à segunda edição” temos um “protagonista simbólico” que é 

“imagem de regressão: uma criança” (2004a, p. 21) e um “intelectual”, o comissário Kim, 

tornando-se autoimagens, nuances da subjetividade de Calvino que ele próprio ensaia e faz 

essas autoimagens refletirem na obra: “Se hoje reconheço algum valor neste livro, é este: a 

imagem de uma força vital ainda obscura em que se ligam a indigência do ‘jovem demais’ e a 

indigência dos excluídos e marginalizados” (2004a, p. 22). 

Por fim, chegamos ao último incipit do “Prefácio à segunda edição” de 1964. Como 

sabemos, o prefácio é divido em blocos ou seções, que determinam com seus incipit o ritmo 

poético e o caráter retórico do discurso: a aposiopese do eu autoral, ou como veremos, 

hantologia fantasmática. Antes do último incipit vimos que há um abalo no andamento, uma 

ruptura dada pelos asteriscos, em que o Calvino editor concatena as leituras realizadas há 

dezessete anos (Kipling, Hemingway, Babel, Fadeiev) que estão na base de suas inspirações 

criativas. Esse último incipit começa com o tom já familiar para o leitor: “Este foi o primeiro 

romance que escrevi, quase a primeira coisa que escrevi. O que posso dizer dele, hoje? Direi 

isto: o primeiro livro, melhor seria nunca tê-lo escrito” (2004a, p. 23). Reordenando essas 

seções do texto separadas por espaços em branco podemos perceber que cada parte é tanto 

independente entre si quanto mantém essas conexões internas, os incipit, portanto, são 

“prefácios” dentro de “prefácios” desdobrados várias vezes; e, para nós, o sentido desse 

desdobramento representa um esforço de expansão da memória das imagens do passado criador 

que trazem à tona afetividades, perseguem o escritor exatamente do mesmo modo como quando 

ele diz, imediatamente antes desse último incipit, que gostaria de estar escrevendo o prefácio 

para outro livro, não para o dele: “E é um livro absurdo, misterioso, no qual o que se persegue, 
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persegue-se para perseguir outra coisa, e essa outra coisa para perseguir outra coisa ainda, e não 

se chega ao verdadeiro motivo. Era para o livro de Fenoglio que eu queria fazer o prefácio: não 

para o meu” (2004a, p. 23). Após inserir a perseguição, nesse momento final Calvino faz surgir 

o tema da hantologia espectral, no modo como a primeira experiência literária persegue o 

escritor impelindo a revisitá-la, e também revisitar o próprio prefácio, no sentido de uma 

retomada do que havia representado todas as outras partes: 

 

[...] o primeiro livro já define você, ao passo que na realidade você ainda está longe 
de ser definido; e essa definição, depois você terá de carregá-la a vida toda, 
procurando confirmá-la ou aprofundá-la ou corrigi-la ou desmenti-la, mas não 
conseguindo nunca mais abrir mão dela. [...] A memória — ou melhor, a experiência, 
que é a memória mais ferida que ela lhe deixou, mais a mudança que produziu em 
você e que o transformou —, a experiência, primeiro alimento da obra literária (mas 
não só dela), riqueza verdadeira do escritor (mas não só dele), logo que deu forma a 
uma obra literária, definha, destrói-se. O escritor dá por si como o mais pobre dos 
homens. [...] Um livro escrito nunca me consolará daquilo que destruí ao escrevê-lo: 
aquela experiência que, guardada por todos os anos da minha vida, talvez tivesse me 
servido para escrever o último livro e me bastou apenas para escrever o primeiro 
(CALVINO, 2004a, p. 24-25). 

 

Daremos continuidade aos posfácios da experiência de criação literária. A pequena 

“Nota”, de O castelo dos destinos cruzados (1991), é bastante intimista, de um intimismo 

semelhante ao que encontramos no “Prefácio à segunda edição” que acabamos de analisar. 

Troiano (2015, p. 37) refere-se ao posfácio como “diário de uma obsessão”. Trata-se de um 

relato do processo de criação literária da obra, dividida em duas partes que reúnem pequenas 

histórias encadeadas narrativamente, a primeira intitulada “O castelo dos destinos cruzados” foi 

publicada pela primeira vez em 1969, a chamada “edição de Ricci”, a segunda é intitulada “A 

taverna dos destinos cruzados”. 

A respeito da republicação da primeira parte, o Calvino editor pede ao leitor que lembre 

da edição de Ricci: “As gravuras que acompanham o texto na presente edição destinam-se a 

servir de evocação mnemônica das miniaturas reproduzidas nas cores e dimensões originais da 

edição Ricci” (CALVINO, 1991, p. 152), o que demonstra mais uma vez que o Calvino editor 

está sendo sistemático ao interligar suas obras, sobretudo, ao proporcionar ao leitor o 

acompanhamento do processo criativo nesses quatro anos. A respeito dessa sistemática, Troiano 

(2015, p. 38) diz que resplandece sua “fisionomia intelectual” no que diz respeito ao 

entrelaçamento da teoria literária e da produção criativa com a atividade editorial “de maneira 

programática e consciente”. Na “Nota”, desaparece a figura do Calvino leitor presente nos 

prefácios e a imagem revelada é a do Calvino intelectual-criativo, de um esforço intelectual 

dirigido à criatividade, ao esforço imaginante (PAIVA, 2005). 
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A ideia central da coletânea de contos é “utilizar o tarô como máquina narrativa 

combinatória” (CALVINO, 1991, p. 152), e surgiu por sugestão de um amigo no “Seminário 

internacional sobre a estrutura do conto” de 1968, que apresentou um trabalho sobre o sistema 

semiótico dos jogos de baralho. Dessa forma, a gênese do livro guarda relação com os estudos 

semióticos, mas Calvino explica que esses estudos apenas sugeriram a ideia principal e que seu 

processo criativo teve implicâncias narrativas, portanto, no âmbito da teoria literária: “Delas 

retive principalmente a ideia de que o significado de cada uma das cartas depende do lugar que 

esta ocupa na sucessão de cartas que a precedem e a seguem; partindo dessa ideia, procedi de 

maneira autônoma, segundo as exigências internas de meu texto” (1991, p. 152-153). 

“De maneira autônoma”, pois Calvino ignora os estudos semióticos relacionados ao 

Tarot, que incluem diversos caminhos apontados na vasta literatura a respeito do baralho, a 

maioria deles de natureza ocultista, divinatória, e decide ele mesmo, “com olhos de quem não 

sabe do que se trata”, fazer as associações decorrentes das sugestões pictóricas, “interpretando-

as segundo uma iconologia imaginária” (1991, p. 153), portanto, também no âmbito da 

imaginação literária71. Em outras palavras: trata-se de uma liberdade poética na abordagem das 

cartas e do rigor da arte combinatória no estabelecimento de regras criativas, que conjugados 

tornaram-se o grande drama do processo criativo de Italo Calvino. 

A abordagem das cartas constituiu-se por um método chamado “conto pictográfico”; a 

partir do embaralhamento das cartas, Calvino criava uma narrativa: “Quando as cartas 

enfileiradas ao acaso me davam uma história na qual reconhecia um sentido, punha-me logo a 

escrevê-la; acumulei assim um vasto material” (1991, p. 153), no entanto, com esse acúmulo 

tornou-se difícil manter as narrativas em ordem, “mudava constantemente as regras do jogo, a 

estrutura geral, as soluções narrativas. Estava para desistir [...]” (1991, p. 153). A desistência é 

uma opção razoável se lembrarmos que o Tarot tem no total 22 cartas chamadas de “Arcanos 

Maiores” (JODOROWSKY; COSTA, 2016) que contêm as referidas figuras que se 

transformaram em “contos pictóricos” sob o olhar de Calvino, mas o embaralhamento de 22 

cartas resulta um total de 462 arranjos, se tomadas duas cartas (ao tomar três cartas são 9.240 

arranjos, que aumentam exponencialmente a cada carta tomada). Não sabemos se Calvino 

 
71 A abordagem do Tarot foi tê-lo transformado em “obra de arte”. É o que defende Otávio Tavares (2011) na sua 
“Leitura d’O castelo dos destinos cruzados como texto-máquina”, quando diz: “Calvino transforma essas 
possibilidades de leitura, ele não se submete a um esquema que aponte para, ou que tente, encontrar um sentido 
por trás do jogo. Ele transforma o objeto divinatório em obra de arte, interligando as utilizações de jogo e 
adivinhação a da criação artística. Poderíamos dizer que o jogo por ele proposto é o sentido do próprio jogo. Ele 
não é guiado pelos vários princípios ‘ocultos’ e sistemas secretos que supostamente podem ser encontrados no 
baralho, nem um intuito de adivinhação do que foi, é e será, ele toca e constrói com sua escrita uma narrativa 
possível. Em vez de ler/revelar uma história, ele cria uma estória no sentido roseano, ou seja, aquilo que não foi 
dito (TAVARES, 2011, p. 10). 
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chegou a tal número de combinações narrativas ou, melhor expressando, “destinos cruzados”. 

No caso da criação da primeira parte, a solução criativa foi inspirar-se na imaginação poética 

de Ludovico Ariosto: “Tentei logo compor com os tarôs milaneses algumas sequências 

inspiradas no Rolando Furioso; assim não tive dificuldades em construir o cruzamento central 

das narrativas de meu “quadrado mágico”. (CALVINO, 1991, p. 154), que em uma semana foi 

montado e saiu a edição de Ricci, chamada “livro de arte”. 

Com a boa recepção crítica da edição de Ricci, Calvino sente-se impelido entre 1969 e 

1973 a revisitar a obra. No trecho a seguir, atentemo-nos para o fato de Calvino referir-se como 

habitual a atitude revisional que engendra o Calvino editor-prefaciador, figura central da 

composição especular e fantasmática que estamos construindo: “Essa acolhida encorajava-me 

a tentar a republicação do meu texto na forma habitual de meus outros livros, tornando-o 

independente das pranchas em cores do livro de arte” (1991, p. 154, grifos nossos) e, como 

observamos, contendo um paratexto ensaístico sobre a experiência de criação literária. 

Essa outra roupagem, visualmente menos complexa, deu espaço para o aprofundamento 

do jogo combinatório da versão final, pois o apelo visual da edição, chamada “livro de arte”, 

talvez trouxesse o ofuscamento da dimensão imaginária da multiplicidade de combinações 

narrativas sugeridas pelas histórias que compõem o livro, que por sua vez foram sugeridas pela 

combinação das cartas. Esse aprofundamento levou o esforço intelectual e imaginante a apelos 

dramatizados por Calvino no posfácio: 

 

Antes de mais nada precisava construir também com os tarôs marselheses aquela 
espécie de “contentor” das narrativas cruzadas que havia conseguido fazer com os 
tarôs milaneses. E era essa operação que eu não conseguia realizar: queria partir de 
algumas histórias que a princípio as cartas me haviam imposto e às quais atribuíra 
certos significados, além de já haver escrito uma boa parte delas, mas não conseguia 
fazê-las encaixar num esquema unitário, e quanto mais estudava a história mais ela se 
tornava complicada, requerendo sempre um número crescente de cartas, que retirava 
das outras histórias às quais, no entanto, eu não queria renunciar. Assim passava dias 
inteiros a compor e a recompor o meu quebra-cabeça, imaginava novas regras do jogo, 
traçava centenas de esquemas, em quadrado, em losango, em estrela, mas sempre 
havia cartas essenciais que permaneciam fora e cartas supérfluas que ficavam no meio, 
e os esquemas se tornaram tão complicados (adquirindo às vezes até mesmo uma 
terceira dimensão, tornando-se cubos e poliedros) que eu próprio acabava me 
perdendo neles (CALVINO, 1991, p. 154-155) 

 

Enquanto a elaboração da primeira parte homônima é realizada sem problemas no 

espaço de uma semana, no caso da segunda parte “A taberna dos destinos cruzados”, o escritor 

entra em conflito com a dificuldade não resolvida de dar à narrativa uma unidade que contenha 

todas as histórias geradas pelo Tarot. Além do problema da unidade dentro da multiplicidade 

gerado entre o esforço intelectual e o esforço imaginante, “nas operações pictóricas e 
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fabulatórias”, o Calvino editor nos entrega outras dificuldades: “as da orquestração estilística”. 

A reflexão sobre as questões de estilo discursivo faz com que Calvino se pergunte sobre sua 

sanidade mental, num tom que pode ser lido como irônico porque recria o discurso ocultista 

que o próprio Calvino tinha rechaçado de início: 

 

Propunha-me, por conseguinte, reduzir pouco a pouco o tom da matéria verbal até 
chegar ao nível de um balbucio de sonâmbulo. [...] Em várias ocasiões, a intervalos 
mais ou menos longos, nestes últimos anos, eu voltava a me enfurnar nesse labirinto 
que logo me absorvia inteiramente. Estava ficando louco? Seria o influxo maligno 
daquelas figuras misteriosas que não se deixavam manipular impunemente? Ou era a 
vertigem dos grandes números que se desprende de todas as operações combinatórias? 
De súbito, decidia-me a renunciar, deixava tudo de lado, ocupava-me com outras 
coisas: era um absurdo perder mais tempo com uma operação da qual já havia 
explorado as possibilidades implícitas e que só tinha sentido como hipótese teórica. 
Passava meses, um ano inteiro talvez, sem pensar mais nelas; e de repente me vinha a 
ideia de que podia voltar a elas tentando um outro método, mais simples, mais rápido, 
de resultado seguro. Recomeçava a compor esquemas, a corrigi-los, a complicá-los: 
deixava-me novamente engolfar por aquelas areias movediças, trancava-me numa 
obsessão maníaca (CALVINO, 1991, p. 157). 

 

Certamente não se tratava do “influxo maligno” oculto nas cartas. O fato que queremos 

chamar atenção aqui é o modo como o Calvino editor revela o movimento criativo de 

construção da segunda parte, entre 1969 e 1973, de uma “gênese tormentosa”. O Calvino editor-

prefaciador está sempre relembrando os processos criativos de maneira autocrítica e criativa, 

essa é uma constante que temos observado. No entanto, há uma progressão dramática das 

instâncias prefaciais analisadas até então: começamos pelo “Prefácio” de Os nossos 

antepassados, que dá maior ênfase aos conflitos criativos entre literatura, sociedade e sistemas 

literários, passamos pelo “Prefácio à segunda edição” de A trilha dos ninhos de aranha, cuja 

ênfase recai sobretudo nas afetividades estéticas que a atitude revisional de maneira hesitante 

concatena dezessete anos depois, e chegamos à pequena “Nota”, de O castelo dos destinos 

cruzados, que apesar de ser a menor das instâncias, é, para nós, a mais vertical no sentido 

narrativo das afetividades criativas, a ponto de Calvino referir-se à publicação do livro como 

um “livramento”, como uma liberdade necessária a ser conquistada: 

 

Se me decido a publicar A taverna dos destinos cruzados é principalmente para 
libertar-me. Ainda hoje, com o livro em provas, continuo a meter-lhe a mão, a 
desmontá-lo, a reescrevê-lo. Só quando o volume for publicado é que sairei dele de 
uma vez para sempre, espero (CALVINO, 1991, p. 158). 

 

Vemos que o progresso dramático, ainda tímido, iniciado no “Prefácio” de 1960 só 

termina lentamente neste “espero sair dele” de 1973, que significa a liberdade de processos 
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criativos conflituosos e o fechamento das instâncias prefaciais da experiência de criação 

literária onde aparece a imagem do Calvino editor. 

Daremos um salto no tempo e iremos para 1979, quando Calvino publica o ensaio “Se 

um viajante numa noite de inverno” na revista de crítica literária italiana Alfabeta como resposta 

a outra crítica publicada por Angelo Guglielmi, e neste ensaio a imagem de Calvino é totalmente 

outra. Essa instância prefacial é diferente em todos os aspectos, o primeiro e mais importante é 

que Calvino nunca pretendeu que fosse publicado junto ao romance Se um viajante numa noite 

de inverno. Isso tem implicâncias porque é pelo fato de a recepção da obra no Brasil, através 

da editora Companhia das Letras, ter optado por manter ou imitar a atitude revisional do Calvino 

editor observada até então, mas que desaparece aqui para dar lugar ao Calvino autor e ou 

ensaísta, que podemos fazer a composição especular e fantasmática do Calvino autor presente 

na edição, no âmbito da mise en abyme da subjetividade. 

A escrita ficcional de Calvino também está relacionada com a especularidade e seus 

efeitos; e, para dar maior nitidez às imagens de si na ensaística, julgamos dever compará-las 

com as imagens do escritor que aparecem em seus romances. Os personagens elencados na 

pesquisa para ilustrar as autoimagens do escritor são Kim, comissário partigiano de A trilha 

dos ninhos de aranha, a irmã Teodora, escrivã monasterial de O cavaleiro inexistente, e Silas 

Flannery, famoso escritor irlandês em Se um viajante numa noite de inverno. 

Esses romances podem ser vistos como chaves literárias que, localizados no tempo como 

estão, representam o fechamento das reflexões de Calvino sobre seus processos de criação 

literária. Relacionaremos o conceito de hiper-romance, inerente a Se um viajante numa noite 

de inverno, com parte da fundamentação teórica sobre a especularidade, seu campo conceitual 

circunscrito entre a mise en abyme e a metaficção. Este conceito é cunhado pelo próprio Calvino 

para explicar e ou representar a produção ficcional da década de 1970, chamada de “fase 

combinatória”, em que se destacam mais dois romances, além de Se um viajante...: As cidades 

invisíveis (1972) e O castelo dos destinos cruzados (1973). 

No final do percurso desta fase, Calvino escreve sobre a base do hiper-romance no ensaio 

“Se um narrador numa noite de inverno”, publicado numa revista no mesmo ano de publicação 

da obra como resposta à crítica italiana e apêndice da edição que temos em mãos; e, anos mais 

tarde, em “Multiplicidade”, a penúltima proposta de Seis propostas para o próximo milênio, 

com o objetivo de explicar o romance de incipit como amostra da “multiplicidade potencial do 

narrável” (CALVINO, 1990, p. 135). 

Trazemos, na voz de Maria Moreira (2012, p. 78), uma pequena descrição de Se um 

viajante numa noite de inverno para ilustrar a relação entre “multiplicidade” e hiper-romance: 



163 

“O livro narra a história do Leitor, personagem que, na tentativa de levar a cabo a leitura de um 

livro, envolve-se numa trama que mistura falsificações, traduções, livros proibidos, leitores e 

escritores diversos”. O romance se multiplica, portanto, em dez começos ou incipit de 

romances, alternados por doze capítulos que narram a aventura do Leitor, personagem que 

reflete quem lê — e também o alter ego do “Calvino leitor”. Para melhor visualizá-lo, interessa-

nos demonstrar o hiper-romance através de seus esquemas. O primeiro esquema é do próprio 

Calvino, disposto no ensaio “Se um narrador numa noite de inverno” (1999). A respeito deste 

esquema, Italo Calvino (1999) diz: 

 

O esquema poderia ter circularidade, no sentido de que o último seguimento pode 
ligar-se ao primeiro. Totalizante, então? Nesse sentido, claro, eu gostaria que fosse — 
e que nos enganadores limites assim traçados se conseguisse circunscrever uma zona 
neutra onde situar essa atitude “descognitiva” em relação ao mundo [...] (CALVINO, 
1999, p. 275). 

 

Reproduzimos a seguir o esquema “em degraus” no paratexto que apresenta uma linha 

contínua depois de il mondo continua para a la ricerca della pienezza. 

 

Esquema 1 – Estrutura do romance em degraus. 

Fonte: Italo Calvino (1999, p. 275). 
 

Esquema 2 – Estrutura em mise en abyme. 

Fonte: Severino e Barni (2015, p. 59). 
 

 
Este outro esquema reproduzimos a partir de “Sobre um hiper-romance ou a estrutura 

narrativa de Se um viajante numa noite de inverno, de Italo Calvino” (2015), de Tatiane 

Severino e Roberta Barni. 

Observamos que estes esquemas representam a estrutura dos incipit no romance. O 

segundo esquema se destaca por conta do efeito de movimento em profundidade, vertiginoso, 
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próprio da mise en abyme. As frases dispostas no esquema são os títulos dos incipit inseridos 

na trama e intercalados com os capítulos onde se narra as desventuras do Leitor. As intérpretes 

explicam como se dá o efeito de mise en abyme e como este efeito está relacionado com o hiper-

romance: 

 

Nele, pode-se notar com clareza que o fato de o hiper-romance englobar dez romances 
que o espelham cria uma estrutura especular que, realmente, proporciona a ideia de 
‘cair no abismo’, tradução literal de mise en abyme. Se atentarmos para os títulos dos 
microrromances, para a progressão sintática que sua leitura sequencial forma e, 
concomitantemente, observarmos o esquema exposto, poderemos perceber que nossa 
visão é a mesma visão que teria o ‘viajante’, sujeito desse parágrafo formado pelos 
títulos dos microrromances. Isto é, assim como a personagem ‘viajante’, estaríamos 
olhando para um ponto fixo no abismo, o ponto mais fundo de nosso esquema, que 
corresponde — com toda probabilidade, efeito intencional — ao título do último 
microrromance: Que história espera seu fim lá embaixo? (SEVERINO; BARNI, 
2015, p. 59). 

 

Neste momento de reflexão, gostaríamos de partir da premissa de que os conceitos de 

mise en abyme e de metaficção se constituem cada qual com determinadas características que 

os unem num mesmo sentido, embora nossa intenção seja verificar em que medida a diversidade 

terminológica remete a noções semelhantes, ou em que medida a utilização e criação de termos 

se justificam em virtude de os referidos termos designarem procedimentos e efeitos literários 

de natureza diferente (FARIA, 2012). O objetivo geral dessa hipótese é instrumentalizar estes 

conceitos na análise dos processos de criação de Se um viajante numa noite de inverno e de 

reflexão em “Se um narrador numa noite de inverno”. 

Antes de partir para as distinções dos efeitos especulares, vale salientar que Valentina 

Anker e Lucien Dällenbach (1975), Linda Hutcheon (1980) e Patricia Waugh (1984) dão as 

definições da especularidade sempre pautando uma relação de “crise” entre obra e sistema 

literário. Primeiro, entre a autoconsciência romanesca em Dom Quixote e seu desaparecimento 

no realismo do século XIX; depois, a retomada da mímese do processo de criação literária na 

primeira metade do século XX; e, por fim, a equivalência entre a leitura e a escritura na segunda 

metade do século XX. Estes estudiosos consideram o realismo subjetivo de André Gide 

fundamental para o desenvolvimento da “metaficção pós-moderna”, como é o caso de Se um 

viajante. Propondo uma definição de metaficção, Patricia Waugh (1984) diz que: 

 

[...] a metaficção não é tanto um subgênero do romance, mas uma tendência dentro 
do romance que opera por meio do exagero das tensões e oposições inerentes a todos 



165 

os romances: de moldura e quebra de quadro, de técnica e contra técnica, de 
construção e desconstrução da ilusão (WAUGH, 1984, p. 14)72. 

 

Os autores elencados trazem uma terminologia constituída pela prática da especularidade 

na arte. A terminologia proposta por Anker e Dällenbach (1975) dividem em três grandes tipos 

de acordo com o efeito especular da obra: duplicação interior, oscilação entre exterior e interior, 

e reflexão a perder de vista. A duplicação interior é dividida, por sua vez, em quatro tipos de 

mise en abyme: mimética, transformadora, narrativa e do código (como apresentamos na seção 

3.2 Imagem “do espelho”, imagem especular e mise en abyme). Podemos encontrar um exemplo 

de cada um desses tipos em Se um viajante numa noite de inverno (1999): (1) mimética porque 

o romance se dobra sobre si mesmo e se representa; (2) transformadora, pois articula o livro 

sobre o real; (3) narrativa, porque reflete a história e sua estrutura formal; e, por fim, (4) do 

código, representando uma poética do leitor, já que a recepção não escapa ao processo reflexivo 

(ANKER; DÄLLENBACH, 1975). 

Outras cinco características constituem a metaficção, uma lista em que podemos 

apresentar como o campo conceitual: (1) status ontológico (representa a autoconsciência 

romanesca e as realidades literárias), (2) autorreferência mimética, (3) espelhamento infinito, 

(4) artificialidade e (5) leitor participante. Este é o sistema que Linda Hutcheon (1980) e Patricia 

Waugh (1983) constroem, em que a metaficção ocupa um lugar central e se desdobra em perfis 

estéticos variados, podendo haver uma combinação deles numa mesma obra. 

A mise en abyme ocuparia, portanto, seu lugar dentro do sistema metaficcional. E se 

quiséssemos traçar um paralelo entre os tipos, diríamos que o campo conceitual dado pelas 

professoras nos anos de 1980 é análogo à tipologia de Anker e Dällenbach; a diferença está na 

escolha das obras para a observação dos efeitos, e esta observação acarreta as diferenças entre 

os tipos especulares do modernismo e do pós-modernismo. 

Verificamos, então, de que maneira Se um viajante numa noite de inverno (1999) 

contempla este campo conceitual, mesclando seus efeitos num hiper-romance; ou seja, em um 

romance com muitos microrromances; em um romance cujo tema é, para nós, a imagem do 

escritor. No “Capítulo 8, o Diário de Silas Flannery”, a mise en abyme de duplicação interior, 

a autorreflexividade mimética e a autorreferência diegética são evidentes. Duas citações a 

seguir devem dar conta desses efeitos estéticos, mas há muitas outras: 

 

 
72 “[…] metafiction is not so much a subgenre of the novel as a tendency within the novel which operates through 
exaggeration of the tensions and oppositions inherent in all novels: of frame and frame-break, of technique and 
countertechnique, of construction and deconstruction of illusion”. 
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Na parede diante de minha mesa está pendurado um pôster com que me presentearam. 
O cachorrinho Snoopy está sentado diante da máquina de escrever, e no balão se lê: 
“Era uma noite escura e tempestuosa”. Toda vez que sento aqui, leio “Era uma noite 
escura e tempestuosa…”, e a impessoalidade desse incipit parece abrir-me a passagem 
de um mundo a outro, a passagem do tempo e espaço do aqui e agora ao tempo e 
espaço da página escrita; sinto a exaltação de um início ao qual poderão seguir-se 
desdobramentos múltiplos e inesgotáveis; [...] sei também que esse cachorrinho 
mitômano nunca conseguirá acrescentar a essas seis primeiras palavras outras seis, ou 
doze, sem quebrar o encanto. A facilidade de acesso a outro mundo é uma ilusão. As 
pessoas se lançam a escrever porque antecipam a felicidade de uma leitura futura, e o 
vazio se abre na próxima página em branco (CALVINO, 1999, p. 180-181). 

 

Fotografia 1 – Epitexto fotográfico: Italo Calvino e pôster do personagem Snoopy. 

Fonte: Carla Cerati (1974). 
 

Observamos na fotografia o pôster do personagem Snoopy com a expressão “Era una 

notte buia e tempestosa”. Mesmo para o leitor desavisado deste epitexto fotográfico acima, as 

palavras de Silas Flannery definem o projeto de escritura do livro que temos em mãos, e 

declaram quem é de fato o autor da concepção do livro na autorreferência diegética do próprio 

Calvino: 

 

Faz algum tempo, todo romance que me ponho a escrever se esgota pouco depois do 
início, como se ali eu já houvesse dito tudo o que tinha que dizer. Veio-me a ideia de 
escrever um romance feito só de começos de romances. O protagonista poderia ser 
um Leitor que é continuamente interrompido. O Leitor adquire o novo romance A do 
autor Z. Mas é um exemplar defeituoso, e ele não consegue ir além do início... O leitor 
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volta à livraria para trocar o volume... Poderia escrevê-lo todo na segunda pessoa: 
você, Leitor... Poderia também incluir uma Leitora, um tradutor falsário, um velho 
escritor que mantém um diário similar a este (CALVINO, 1999, p. 202). 

 

Neste romance, a metaficção reúne o máximo de complexidade e engenhosidade de suas 

técnicas. Não por acaso, todos os dez romances que se entrecruzam são narrações em primeira 

pessoa, narrações que representam um verdadeiro catálogo de modelos e estilos de histórias do 

romanesco moderno e de seus autores (CORGOSINHO, 2014, p. 185). Paralelamente, a 

aventura do Leitor em busca de um romance acabado, com um final, envolve tanto aquele 

conjunto de fatos editoriais quanto a crítica literária especializada e o ambiente acadêmico. E 

nesta direção, podemos retomar o sistema literário como tema do romance.  

Se um viajante numa noite de inverno (1999) surge como uma resposta metaficcional à 

crise que o estruturalismo implantou a fim de dirimir a importância do autor na teoria literária, 

fato que teve seu ápice com a sentença de morte ao autor dada por Roland Barthes no final da 

década de 1960. Mas também surge como projeto pessoal para dar uma resposta a respeito do 

mau acabamento do gênero romanesco na Itália, principalmente no que concerne ao romance 

fundador — o quixotesco, o de aventuras. Uma dupla resposta portanto: a uma teoria e crítica 

literárias e à impossibilidade de escrever romances na contemporaneidade. 

Na nossa comparação, entendemos que os três autores concordam que os refluxos da 

especularidade aconteceram justamente em épocas de rupturas estéticas, uma apontada por 

Linda Hutcheon (1980, p. 26), que identifica no surgimento da mise en abyme uma ruptura com 

o realismo: “Ao tentar libertar a nova forma das construções do realismo do século XIX, Gide 

teve de dar ao leitor um papel mais ativo”73; e outra por Anker e Dällenbach (1979, p. 15-16), 

que elegem exemplos do Nouveau Roman: “este se compreenderia essencialmente como 

críticas de formas romanescas tradicionais e experimentação de novos modos narrativos [...] 

como uma experiência radical da linguagem”; e Patricia Waugh (1984, p. 6) arremata a ideia: 

“uma tensão formal que quebra as distinções entre ‘criação’ e ‘crítica’ [...] [o processo 

opositivo] surge com mais afinco durante períodos de ‘crises’ na história literária do gênero”74. 

A imagem do escritor em um romance metaficcional e de procedimentos em abismo, dada 

como um fechamento de toda uma reflexão teórica durante os anos de 1970, ajuda a compor a 

imagem do escritor e do leitor que estamos buscando revelar através dos ensaios e da prática 

 
73 “In trying to free the novel form from the constrictions of nineteenth-century realism, Gide had to give the reader 
a more active role”. 
74 “a formal tension which breaks down the distinctions between ‘creation’ and ‘criticism’ and merges them into 
the concepts of ‘interpretation’ and ‘deconstruction’ [...] emerge during ‘crisis’ periods in the literary history of 
the genre”. 
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editorial de Calvino. Trata-se de um jogo de imagens, um jogo de espelhos. Pouco se fecha 

neste jogo: há imagens moventes do passado para o futuro. Encontrar essas imagens subjetivas, 

entender esse jogo, é um desafio diante de um escritor da “multiplicidade”. 

Além das autoimagens em jogo na obra, temos um epitexto transformado em peritexto 

especulativo e especular, que aprofunda ainda mais a mise en abyme da subjetividade. O 

“narrador” em “Se um narrador numa noite de inverno” é outra autoimagem de Calvino, agora 

como uma voz autorreflexiva e crítica, composta pelo discurso sobre o processo de criação 

literária e o posicionamento da obra em relação ao contexto literário a que pertence. A obra em 

questão provocou a inteligência de Guglielmi que decidiu publicar as “Perguntas a Italo 

Calvino” a respeito da polêmica obra em questão, ao passo que Calvino responde revelando 

este “narrador”, traçando seu perfil, na medida em que se aproxima e se distancia das 

interpretações do interlocutor. 

Para Calvino, Guglielmi acerta quando descreve os dez tipos de romances dados pelos 

incipit, associando “postura de estilo” com “relação com o mundo”, e esquiva-se de uma 

pesquisa de fontes e modelos realizadas por outros críticos. Entretanto, a respeito da recepção 

do romance pela crítica italiana, Calvino diz que o incipit de “Numa rede de linhas que se 

entrecruzam” (1999, p. 165-172), chamado por ele próprio de o “conto dos espelhos” e de 

“romance geométrico”, foi amplamente abordado, exceto por Guglielmi, que se furtou ao 

comentário. Esse incipit de romance nos entrega uma mise en abyme da subjetividade e 

representa o tipo de romance mais contemporâneo que está relacionado aos aspectos da obra 

que temos em mãos:  

 

Especular, refletir: toda atividade do pensamento me remete aos espelhos [...]. Talvez 
seja por isso que eu preciso de espelhos para pensar: só consigo concentrar-me quando 
em presença de imagens refletidas, como se minha alma tivesse necessidade de um 
modelo para imitar toda vez que exercita sua virtude especulativa (CALVINO, 1999, 
p. 165). 

 

Ao trazer a voz em primeira pessoa de um empresário aficionado por objetos óticos e 

catóptricos, “Numa rede de linhas que se entrecruzam” consiste na multiplicação das imagens 

de si e em fazer aparecer e desaparecer essas imagens: “É minha imagem o que desejo 

multiplicar, mas não por narcisismo ou por megalomania, como se poderia facilmente pensar. 

Ao contrário: é para esconder, em meio a tantas imagens ilusórias de mim mesmo, o verdadeiro 

eu que as faz mover-se” (1999, p. 166). A limitação da interpretação de Guglielmi tem, portanto, 

como pressuposto a negligência desse conto especular. Isso porque a especularidade é o aspecto 
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central não só na história do Leitor que gostaria de ter terminado o Se um viajante numa noite 

de inverno, como nas histórias que lê. 

São, portanto, dois começos cuja energia de início apresenta os mesmos aspectos da 

especularidade nos ensaios: (1) o incipit da obra que temos em mãos que traz a autorreferência 

diegética “Italo Calvino” e apresenta-se como artefato livro; (2) o incipit de “Numa rede de 

linhas que se entrecruzam” citado acima. O segundo acaba tornando-se um eixo especular onde 

se reflete tanto a obra e o artefato livro quanto a ensaística quando diz que “toda atividade do 

pensamento me remete aos espelhos” e, nesse sentido, podemos concluir que texto e paratexto 

se autorrefletem — podemos considerar esse incipit como um romance ou conto ensaísticos. 

Também porque esse eixo especular é o destaque no ensaio, serve a Calvino para responder a 

questões de interpretação e explanar outras de criação literária. Como dissemos, segundo 

Calvino, é por conta da omissão do conto especular da lista de abordagens que boa parte das 

dúvidas de Guglielmi surgem, uma delas é considerar o fim do romance, o Capítulo 12, um 

descuido e um desvio do que vinha sendo construído até aquele momento. Talvez Guglielmi 

tenha se frustrado com o fim (ou se perdido no jogo especular), que também apresenta o nome 

da obra que temos em mãos e o seu autor “Italo Calvino”. 

 

Agora vocês são marido e mulher, Leitor e Leitora. Um grande leito matrimonial 
acolhe suas leituras paralelas. 

Ludmilla fecha seu respectivo livro, apaga sua respectiva luz, abandona a cabeça 
no travesseiro e diz: 

— Apague você também. Não está cansado de ler? 
E você: 
— Só mais um instante. Estou quase acabando Se um viajante numa noite de 

inverno, de Italo Calvino. (CALVINO, 1999, p. 263). 
 

Guglielmi é da opinião que o livro não deveria ter uma conclusão fechada, muito menos 

um final feliz: 

 

(você se escandaliza porque eu ‘concluo’ e pergunta a si mesmo: ‘Trata-se de uma 
desatenção de nosso caro amigo?’. Não, pelo contrário: prestei muita atenção e 
calculei tudo para que o ‘final feliz’ mais tradicional, o casamento do herói com a 
heroína selasse a moldura que encerra a desordem geral) (CALVINO, 1999, p. 268). 

 

Após dar a resposta ao amigo crítico, Calvino decide “passar a limpo” dois pontos a 

respeito de Se um viajante numa noite de inverno. O primeiro é que considerar o objeto central 

do livro é o “romanesco”, ou seja, a produção de romances diferenciados, tendo como 

paradigma a 
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[...] capacidade de concentrar a atenção de um enredo na espera permanente do que 
está por acontecer. No romance “romanesco”, a interrupção é trauma, mas também 
pode institucionalizar-se (o corte no momento culminante dos romances em folhetim; 
a quebra dos capítulos; o “voltemos um passo”) (CALVINO, 1999, p. 268).  

 

A institucionalização refere-se ao fato de a interrupção do enredo ser estrutural no livro, 

dando-lhe forma precisa e circunscrita. Segundo Calvino, o diálogo estabelecido com o 

“inacabado na arte e na literatura” acontece no nível representativo (imagético), não no nível 

estruturante. O que acontece com os romances na obra é sua deliberada interrupção: “Melhor 

dizer que aqui não se trata do ‘inacabado’, mas sim do ‘acabado interrompido’, do ‘acabado 

cujo final está oculto ou ilegível’, tanto no sentido literal como no metafórico” (1999, p. 268). 

O segundo ponto é que as narrativas presentes na obra podem ser consideradas completas, 

todas fechadas pelo seu inesperado fim. Tanto é assim que Calvino se refere a “Numa rede de 

linhas que se entrecruzam” como conto, ou seja, narrativa acabada, e como romance 

interrompido. Todas as narrativas presentes guardam em si essa ambiguidade, cabendo ao leitor 

e sua referência diegética (o Leitor) decidirem, a concordarem ou não, se são contos acabados 

ou romances interrompidos. Essa ambiguidade da leitura é tirada à prova durante toda a 

narrativa da aventura do Leitor, cujo momento culminante e final se dá no Capítulo 11, em que 

Calvino apresenta uma “teoria da leitura” estabelecida pela relação entre Leitor e Leitora, ele 

representando o “leitor médio” — “o primeiro não tem características nem gostos precisos: 

poderia ser leitor ocasional e eclético” (1999, p. 269) — e ela representando a leitura “por 

vocação, sabe explicar suas expectativas e suas repulsas [...] bastante orgulhosa de seu papel 

social de leitora por paixão desinteressada” (1999, p. 269). Calvino escreve em seu ensaio que 

se identifica com esse papel social. 

A ambiguidade genérica traz à tona a última questão tocada no ensaio: a da multiplicidade 

de narrativas possíveis, ou seja, trata-se de experimentar “todas” as possibilidades do 

romanesco, exceto aquelas da “autobiografia literária”, ou seja, de “refazer narrativas que eu já 

fizera; deviam ser possibilidades à margem daquilo que sou e faço, alcançáveis com um salto 

fora de mim que permanecesse nos limites de um salto possível” (1999, p. 272).  

 

4.2 Imagens extáticas: os fantasmas de Italo Calvino 
 

Nossas próximas abordagens compreendem os onze primeiros ensaios escritos em um 

período de dez anos, de 1953 a 1963. Este período é importante para nós por diversas razões, 

dentre elas o fato de ser o início de sua vida literária; a este período também nos dedicamos 

com maiores detalhes a fim de recuperá-lo quando pertinente for nas próximas análises. Parte 
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desses ensaios foi reunida por Calvino em Assunto encerrado (2006) e, no intuito de 

complementá-la, outra parte foi reunida por Mario Barenghi em Mundo escrito e mundo não 

escrito (2015). Nossa proposta em seguir a ordem cronológica de publicação serve para delinear 

a evolução das ideias críticas e criativas de Calvino. Neste sentido, temos a seguinte lista: 

1. A fortuna frustrada do romance (1953); 

2. O miolo do leão (1955) 

3. Os destinos do romance (1956); 

4. Questões sobre o realismo (1957); 

5. Natureza e história do romance (1958); 

6. Respostas a nove perguntas sobre o romance (1959); 

7. Três correntes do romance italiano hoje (1959/1960); 

8. O mar da objetividade (1959/1960); 

9. Diálogo de dois escritores em crise (1961); 

10. O desafio ao labirinto (1962); 

11. Correspondência com Angelo Guglielmi (1963). 

Em “A fortuna frustrada do romance”, de 195375, Calvino escreve que a origem do 

romance italiano é atribuída a Alessandro Manzoni (1785-1873), cujo marco do gênero na Itália 

é I promessi sposi, de 1827. Calvino diz que o gênero romanesco, em outros lugares da Europa, 

teve como ponto de partida a aventura e teve “vida longa, exuberante e afortunada”. Na Itália, 

isso não aconteceu. Como o título do ensaio já assevera: “Manzoni foi de fato um romancista 

especial, avesso ao gosto da aventura; foi um moralista sem pendor para a autointrospecção 

[...]” (CALVINO, 2015, p. 14). 

Desde já, chama-nos a atenção a presença da “literatura de aventura”, que Calvino 

defende como a principal característica do romanesco, a que dão exemplos as literaturas 

espanholas, francesas e inglesas. Devemos nos atentar para essa defesa, porque ela irá perdurar 

por toda a sua experiência literária — a literatura de aventura persegue o ímpeto criador de 

Calvino como um fantasma. Na Itália, quem se aventura a escrever romance, “tanto antes 

quanto hoje”, deve procurar suas referências na literatura dos países supramencionados, “e no 

campo de toda a literatura italiana (não de um gênero ou de uma escola), porque nosso 

 
75 Na nota, que inclui nota do autor e nota do editor (Barenghi), lemos: “‘Inédito. Resposta a uma questão 
radiofônica da RAI, creio que de 1953, que nunca foi transmitida. Sobre Manzoni, o juízo que expressei naquela 
teve tempo de mudar’ (N. A.). Texto datilografado de três páginas, com poucas correções autógrafas, conservado 
numa pasta intitulado Sobre o romance. Na folha que contém a nota de redação acima reproduzida, no alto à 
direita, o adendo ‘ver em que ano via ocorrer a transmissão radiofônica. 1953? 1951?’” 
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romanesco está fora dos romances, esparso nos primeiros novelistas e cronistas e comediantes 

[...]” (2015, p. 15). Em uma nota que abastece essas últimas palavras, Calvino diz: 

 

Para mim, o pai ideal do nosso romance teria sido alguém que pareceria o mais 
distante possível dos recursos do gênero: Giacomo Leopardi [1798-1837]. De fato, 
em Leopardi estavam vivos os grandes componentes do romance moderno, os 
mesmos que faltavam a Manzoni: a tensão aventurosa [...], a assídua pesquisa 
introspectiva, a necessidade de dar nomes e rostos de personagens a sentimentos e 
pensamentos dele e de seu século (CALVINO, 2015, p. 15). 

 

Além da aventura, nosso destaque nesta citação é a “assídua pesquisa introspectiva”, 

esta última acrescenta a ideia de “pesquisa”, outra chave criativa de Calvino que não o abandona 

— e irá prevalecer na sua fase combinatória. Com essa defesa do romanesco como “literatura 

de aventura”, Calvino se opõe ao típico romance “memorialista-ensaísta”, típico romance 

italiano, que congrega características do documental e do retrato, cujo principal expoente 

contemporâneo é Carlo Levi76. Nesse sentido, Calvino diz suas expectativas sobre o romanesco, 

que soam como proposta criativa: 

 

Mas algo sempre faltou ao romance italiano, a coisa de que mais gosto nas literaturas 
estrangeiras: a aventura. Sei que, em tempos não muito distantes, essa foi a palavra de 
ordem de Bontempelli, que talvez só tivesse uma ideia teórica dela, eivada de 
irracionalismo, quando a aventura é prova racional do homem diante de coisas 
contrárias a ele. Como poderia existir, hoje, um romance de aventura na Itália? Se eu 
soubesse, não estaria aqui tentando explicar: o escreveria (CALVINO, 2015, p. 18). 

 

Dois anos se passaram até o momento em que Calvino publica um dos ensaios em que 

mais se arrisca com sua opinião por conta do momento controverso da literatura italiana na 

época: “O miolo do leão”, de 1955. O primeiro aspecto que chama atenção é o título metafórico, 

que guarda múltiplos sentidos, mas o principal é o conflito entre os elementos formais e a 

situação histórica77. Nesse sentido, entrevemos a posição que Calvino assume neste “miolo de 

leão” na medida que expõe suas escolhas formais e as conduz como valores e propostas 

históricas. Segundo Adriana Klein (2013, p. 16), “o escritor expressava sua fé na racionalidade 

e no valor moral da literatura, destoando daqueles que atribuíam à criação literária uma função 

pedagógica quanto de denúncia e práxis política”. Portanto, nesse ensaio ele segue com a crítica 

da “fortuna frustrada do romance”, de forma a ampliar sua noção de engajamento leonino. 

 
76 Carlo Levi (1902-1975) foi um pintor e escritor italiano, autor das obras Paura della pittura (1942) e Paura 
della libertà (1946). 
77 Já a nota do Calvino editor é a mais simples, apresenta apenas informações de circulação: “Conferência lida em 
Florença no dia 17 de fevereiro de 1955, para a seção florentina do Pen Club, a convite de Anna Banti; foi repetida 
a seguir em diversas cidades italianas. Publicada na revista Paragone, nº 66, junho de 1955” (2006, p. 9). 
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O âmago de sua crítica está na atual e não satisfatória interseção entre consciência 

intelectual e mundo popular. Nesse sentido, Calvino faz uma dura crítica ao neorrealismo, 

chamando-o de “poética da ignorância feliz”. Poética por parte do autor refinado, que se apoia 

na linguagem popular e em recursos como o pastiche e o jargão: 

 

Perpetra-se, portanto, nessas ambíguas operações criativas e críticas a antítese entre 
os dois termos: consciência intelectual e mundo popular, e aqui mais do que nunca a 
consciência intelectual se curva ao mundo popular como a qualquer coisa contraposta 
e estranha, precisamente ao aceitá-lo como um espetáculo sugestivo, ao concentrar-se 
com suas tintas ásperas e vivazes e ao buscar ali finezas ocultas (CALVINO, 2006, p. 
17). 

 

Em contrapartida a essa antítese, Calvino propõe uma síntese com a finalidade de guiar 

o processo histórico. Trata-se de imagens específicas do romanesco, suas concepções e defesas 

de tipos, escolhas e valores (qualidades). Aqui Calvino fala do “tema de um romance” como 

uma “definição do tempo”, diferente de uma mímese de localização espacial e dialetal em voga 

na época. A ação do escritor e do romance deve ser “fazer história” de forma ampla, mas 

poderíamos dizer que se trata de provocar uma abertura no tempo: 

 

O verdadeiro tema de um romance deverá ser uma definição de nosso tempo, não de 
Nápoles ou de Florença; deverá ser uma imagem que explique nossa inserção no 
mundo. Os lugares, dignos de todo o amor e de toda a precisão, são necessários ao 
escritor como formas concretas daquilo que na história se move ou no qual a história 
flui [...]. É no “fazer história” que o escritor deve apostar, ainda que partindo da 
realidade do lugar que mais ama e conhece; e a história, ensinaram-nos sempre é 
história contemporânea, é intervenção ativa na história futura (CALVINO, 2006, p. 
19). 

 

Essa abertura no tempo tem o objetivo maior de ir na contramão do realismo de uma 

literatura da negação e da crise que limita o ímpeto de superação: “Essa consciência de viver 

no ponto mais baixo e trágico de uma parábola humana [...] é o ponto de partida de toda a nossa 

fantasia, de todo o nosso pensamento” (2006, p. 22). Fantasia e pensamento são as duas palavras 

chaves para “miolo do leão”, e que ele mesmo põe em prática dando-lhes outra alternativa. 

Calvino reflete em seus contos e romances “realistas” justamente a incapacidade que a 

antítese entre mundo intelectual e mundo popular tem de intervir nas condições negativas da 

sociedade capitalista. A mímese trágica que “desenhou no rosto do homem diante de um mundo 

de dissolução e de massacre” (2006, p. 22) não corresponde totalmente à sua criação literária. 

Nesse sentido, Klein diz (2013, p. 17): “Por isso suas narrativas de caráter, por assim dizer, 

‘realista’ privilegiam a meditação e a reflexão em detrimento da representação de uma história”. 

Nesse momento, Calvino assume completamente a alcunha de “fabulador” — por isso o uso 
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das aspas na citação de Klein —, dada pela crítica desde a publicação de A trilha dos ninhos de 

aranha, de 1947, e intensificada pelo jogo criativo que segue na década de 1950. Klein (2013, 

p. 17) já nos alertou que nesse jogo criativo entre um tipo heterogêneo e peculiar de realismo e 

a produção fantástica “reside a tomada de posição original de Calvino no quadro da literatura 

italiana do século XX, sua resposta ao problema da crise do romance” — posição original de 

realismo com força de fábula e fábula com força realista.  

 

Assim gostaríamos de encontrar — por meio de toda aquela montanha de literatura 
do negativo que nos é sobranceira, daquela literatura de processos, de estrangeiros, de 
náuseas, de terras desoladas e mortos na tarde — a coluna vertebral que sustenta a nós 
também: uma lição de força, e não de resignação à condenação (CALVINO, 2006, p. 
25). 

 

Asseverando seu hibridismo estético como lição de força contemporânea, no ensaio “Os 

destinos do romance”, de 1956, Calvino inicia escrevendo sobre a impossibilidade de se 

descrever a literatura por meio de termos opostos e dá vários exemplos de narradores 

contrapostos como se fossem compartimentos. Ele prefere descrever a literatura na interseção 

das categorias e diz que “não existem escolas [literárias] senão ao nível do subsolo” (2015, p. 

19). A justificativa para tal preferência se dá pelo fato, segundo ele, de que a narrativa é “o meio 

de expressão mais em crise de todos, e há mais tempo” (2015, p. 19). 

Sobre a época do pós-guerra, Calvino diz que apesar de os escritores, ele incluído, terem 

reconhecido os termos da crise, havia uma negação da crise sustentada por uma literatura do 

documental que não projetava uma saída satisfatória. Para superar a suposta crise e a pecha de 

“arte menor”, Calvino trouxe o exemplo do conto “O velho”, de Faulkner: “e desde o dia em 

que li esse conto, entendi que ou as coisas são feitas assim, ou a narrativa estará condenada a 

se tornar arte menor” (2015, p. 20, grifos do autor). A “arte menor” tem o sentido de ser uma 

arte breve na sua forma e nada ambiciosa em seu conteúdo, mas com uma ressalva, oriunda da 

literatura russa e norte-americana, em relação à arte menor: “romancezinhos interessantes, que 

discutem o comportamento do homem, [...] essa literatura de dignidade cotidiana, do homem 

cinza de grandes complexos industriais e burocráticos” (2015, p. 20). Calvino diz que é um tipo 

de literatura útil para deflagrar a complexa relação entre literatura e sociedade. É exatamente 

no sentido do que está sendo produzido pelos russos e pelos norte-americanos que Calvino lança 

suas expectativas para o futuro da literatura, mas não acredita que esse futuro será marcado pelo 

romance e sua crise narrativa. 

Do futuro da literatura, Calvino espera outros tipos de livros, que guardam como 

principal característica a agilidade. Os gêneros que ele menciona são o ensaio, o livro de 
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viagem, a utopia que “devem reaver um lugar de protagonismo na literatura, no conhecimento 

histórico e na batalha social” (2015, p. 20). Novamente vemos aqui Calvino tentando fazer da 

literatura um guia para os processos históricos, assumindo todas as possibilidades de 

engrenagens contemporâneas. No excerto a seguir lemos uma verticalização das expectativas 

do futuro da literatura que também nos dá o exemplo de inteligência e elegância na composição 

ensaística teorizada por César Aira (2018): 

 

Espero um tempo de belos livros, cheios de inteligência nova assim como as novas 
energias e máquinas da produção, que influenciem na renovação que o mundo deve 
ter. Mas não acho que serão romances: penso que certos gêneros ágeis da literatura 
setecentista — o ensaio, a viagem, a utopia, o conto filosófico ou satírico, o diálogo, 
o opúsculo moral — devem reaver um lugar de protagonismo na literatura, no 
conhecimento histórico e na batalha social. A narrativa ou o romance terá essa 
atmosfera ideal como pressuposto e como ponto de chegada, porque nascerá desse 
terreno e exercerá influência sobre ele. Mas o fará somente de um modo: narrando. 
Buscando o justo modo de narrar uma história hoje, um modo que para cada tempo e 
sociedade e homem é apenas um só — como o cálculo de uma trajetória (CALVINO, 
2015, p. 21). 

 

As “Questões sobre o realismo”, de 1957, apresentam sete questões que resumiremos a 

seguir: a primeira questão tem como contexto a revolução de 1956 contra o regime soviético 

que ocorreu na Hungria, em que as forças armadas soviéticas sustaram a insurgência 

democrática e pluripartidária dos húngaros acabando com a revolução; nesse contexto, 

Matacotta78 lança a pergunta “como acha que se deva pensar o problema do ‘realismo’ entre 

nós?”. A segunda questão tem como contexto a configuração de uma nova corrente literária que 

revê toda a literatura marxista contemporânea e declara a falência do neorrealismo, 

principalmente aquele de tema popular, e pergunta: “Acha que essa posição tem um caráter 

involutivo e de recuo, ou que ela constitui um fato positivo e de avanço?”. A terceira questiona 

quais os conteúdos podem constituir as realizações artísticas contemporâneas. A quarta, pede a 

opinião sobre o então movimento de criação e de crítica ao caracterizá-lo como “do cão que 

morde o próprio rabo” ou como “desenvolvimento específico”. A quinta questão pergunta se o 

“autobiografismo do pós-guerra” substitui o “velho ensaio político e filosófico”. A sexta 

questão é sobre as representações do erotismo na literatura e pergunta se essas representações 

excluem ou incluem um moralismo, no sentido de uma reação a uma moral envelhecida. E 

finalmente a sétima questão se refere à intervenção da Igreja “em flagrante contradição com o 

 
78 Na nota de Barenghi lemos que se trata de um questionário realizado pelo poeta Franco Matacotta e as repostas 
foram publicadas na revista Tempo presente. No mesmo ano, Matacotta publica Versi copernicani (per reazione 
alla rivoluzione ungherese del 1956), Firenze, Vallecchi, 1957, que, como o título diz, é uma reação à revolução 
húngara. 
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espírito e a letra da Constituição” e qual “deva ser a intervenção dos escritores para fazer frente 

ao atual impasse e superá-lo” (2015, p. 22-23). 

Calvino inicia seu ensaio-resposta ao dizer que a literatura pode ser dividida em dois 

grandes períodos que estão há muito tempo em crise: a vanguarda e a literatura engajada. No 

caso da primeira, ele diz que “o escritor se lança de corpo e alma numa regeneração da 

linguagem, com a tensão de quem acredita estar realizando uma grande regeneração do homem” 

(2015, p. 24) — o exemplo contemporâneo é o recém publicado romance O ciúme, de Allan 

Robbe-Grillet. Mas Calvino não acredita tanto na literatura de vanguarda e afirma que esta não 

tem mais a força de antes: “A força da vanguarda ainda está em ser filha do estetismo; sua 

fraqueza é repetir características de seu avô, o romantismo” (2015, p. 24). 

Calvino faz uma analogia de parentesco na abordagem das literaturas, relacionando os 

períodos e seus tipos. A literatura engajada “quis inserir a revolta formal e moral da vanguarda 

na luta revolucionária política e social em curso no mundo” (2015, p. 24), com isso ela se torna 

uma irmã da literatura de vanguarda, “mas, ao envelhecer, lhe vem a tendência de se assemelhar 

ao naturalismo, seu tio” (2015, p. 24). Demonstrando um ensaísmo irreverente, essas analogias 

transparecem um método inadequado ao tipo de texto que foi proposto: vanguardismo e 

engajamento não podem ser compreendidos isoladamente, pois guardam profundas relações, e 

como essas relações são complexas demais para serem esmiuçadas em um pequeno ensaio-

resposta, Calvino diz que tanto o realismo soviético e o que ele tem em comum com a literatura 

engajada quanto o neorrealismo e “sobre quanto há nele de vanguarda e de engagement, sobre 

o seu passado e seu futuro” precisam de um espaço e um tempo maiores. 

Mas ainda há mais algumas palavras sobre a vanguarda contemporânea. Calvino diz que 

o vanguardismo se mantém porque “seus autores se destacam nos jornais, porque seu gosto 

prevalece tanto em museus quanto na decoração do lar” (2015, p. 25), mesmo motivo de sua 

degradação ou derrota nos modismos, ou seja, “porque os propósitos de palingenesia [eterno 

retorno, repetição cíclica] de certo misticismo vanguardista acabaram em nada, em aquisição 

da moda” (2015, p. 25). Já o engagement também “venceu e perdeu a batalha”, venceu porque 

“criou uma geração de leitores com a consciência política sempre alerta” (2015, p. 25), mas 

essa é uma geração eclética que assume diversas funções na sociedade, “uma geração ao mesmo 

tempo tecnicista e cheia de ideias genéricas [...] que poderia ser empregada com utilidade seja 

por um regime socialista funcionalmente articulados, seja por um capitalismo planejado 

funcionalmente, caso existissem” (2015, p. 25); portanto, perdeu porque ou apenas segue no 

encalço da razão política em voga ou torna-se marginal: “não conseguiu prevalecer em nada, 

devendo capitular diante da razão política ou reduzir-se ao papel de outsider” (2015 p. 25). 
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Para além das opiniões de crítico literário, Calvino não deixa de se colocar no espelho 

e falar de si mesmo enquanto escritor, revelando o ponto em que ele está. Depois de comentar 

sobre o vanguardismo e o engajamento, percebe que não menciona em nenhum momento a 

palavra “realismo”, principal tema do questionário que recebeu. Diante desse fato, Calvino 

expressa seu posicionamento hesitante em relação a essa palavra, dizendo que ela lhe escapa e, 

no entanto, não está convencido por aqueles que desprezam o conceito de realismo na literatura. 

Vejamos na íntegra o momento especular e especulativo dado entre parênteses: 

 

(Neste momento me dou conta de que falei de tudo, menos do realismo, tema de seu 
questionário. Devo confessar que sempre usei pouquíssimo o termo “realismo”, 
sempre o contornei e, quanto mais ouvia falar dele, menos tinha vontade de falar por 
mim. Li Lukács, li Auerbach com muito interesse e proveito, mas especialmente em 
suas observações marginais, ao passo que o núcleo principal ainda me escapa. No 
entanto, não é que eu me sinta mais convencido por aqueles que desprezam o conceito 
de realismo, longe disso. Eis o ponto em que estou.) (CALVINO, 2015, p. 26). 

 

Para não escapar totalmente aos assuntos mencionados no questionário, termina seu 

ensaio escrevendo sobre o autobiografismo e sobre o erotismo. Interessante notar que Calvino 

diz preferir ser leitor a ser autor de autobiografias, mesmo tendo escrito L’entrata in guerra, 

pouco anos antes, em 1954, sobre sua participação na guerra, e ter acabado de escrever neste 

mesmo ano o questionário I giovani del Po, sobre sua juventude em Turim. Calvino diz ser 

favorável à autobiografia e que esta será mais lembrada como a literatura do comunismo do que 

os romances. Já sobre o erotismo, Calvino diz ser contrário: “Hoje, sobre sexo, só se pode 

escrever mal. Parece que apenas os que o abordam com tédio e desgosto conseguem fazê-lo 

com arte” (2015, p. 27), e de forma contundente diz que nada pode surgir de bom neste campo: 

“Sou da opinião de que não se deveria escrever sobre ele nos próximos trinta anos, pois daí não 

sairia nada de novo” (2015, p. 27). 

O ensaio “Natureza e história do romance” é uma publicação inédita: escrito em 1958, 

mas somente publicado pelo autor em 1980. No inverno de 1958, uma das preocupações 

literárias de Calvino era o embate da relação entre homem e sociedade, ou homem e história. 

Essa conferência em Sanremo elege três características, “indivíduo”, “natureza” e “história”, e 

demonstra suas representações nos romances do século XIX. A intenção de Calvino era provar 

que “variam as relações entre os três termos: mas, com todas as diferenças, as literaturas dos 

dois últimos séculos apresentam uma perfeita continuidade do discurso” (2006, p. 30). 

No percurso de sua formação literária que segue na conferência, Calvino chega à 

contemporaneidade, aos romances que acabaram de sair do forno: um russo Doutor Jivago 

(1957), de Boris Pasternak e outro italiano Antes que o galo cante (1959), de Cesare Pavese. É 
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evidente que as três últimas seções do texto (seções 10, 11 e 12) foram escritas bem depois da 

primeira vez que foi proferida em 1958; fato que demonstra a atitude revisional do movimento 

de criação do ensaio — tanto por conta do ensaio em si quanto pelo paratexto introdutório que 

nos revela esse movimento. É a partir da nota introdutória, ou seja, da atitude revisional, que 

vemos a contemporaneidade entrar no discurso sobre a natureza e a história do romance. 

É com especial interesse que chamamos a atenção para a nota introdutória, onde Calvino 

explica o contexto da conferência e justifica sua colocação. Representa uma reflexão sobre o 

tempo ou o processo de amadurecimento literário que queremos revelar. A respeito deste ensaio 

e de outro, “A literatura da violência”, que este gerou, Calvino diz: “Representam uma fase de 

recapitulação do horizonte literário de minha formação, fortemente ancorada na tradição 

oitocentista, e ao mesmo tempo de transição para o horizonte que será o dominante nos anos 

60” (2006, p. 27). 

Esse ensaio se destaca para nós por conta do perfil de leitor crítico. Muitas reflexões que 

Calvino sustenta são assertivas e baseadas em suas leituras da literatura mundial. Calvino lê 

excertos de Guerra e Paz (1865), de Leon Tolstói; Os noivos (1827), de Alessandro Manzoni e 

Diálogo de Colombo e Gutierrez (1824), de G. Leopardi. Menciona e ou cita: Stendhal, 

Puchkin, Balzac, Voltaire, Flaubert, Dostoiévski, Tchekhov, Conrad, Pasternak, Pavese, Alain 

Robbe-Grillet e Michel Butor. A consulta a tantos autores é justificada para a correção de um 

juízo crítico sobre o romance do século XIX: “[...] é minha intenção, de fato, corrigir uma 

limitação do juízo crítico muito disseminada hoje em dia, ou seja, a que motiva a definição da 

narrativa do século XIX como romance social” (2006, p. 33). Essa limitação do juízo crítico é 

a que solapa a relação entre romance e natureza, e Calvino diz que, ao contrário, este tipo de 

relação no romance sempre lhe deu exemplo de grandes narradores, assim Calvino demonstra 

um perfil de leitor que estabelece também uma relação com sua produção fantástica (lembremo-

nos que estamos a um ano da publicação de O cavaleiro inexistente): 

 

Uma inclinação instintiva sempre me impeliu na direção dos escritores de ontem e de 
hoje nos quais os termos natureza e história (ou sociedade, se preferirmos) parecem 
copresentes. Mas não é apenas uma questão de gosto: acredito que o termo natureza 
sempre está presente em todo grande narrador (CALVINO, 2006, p. 34, grifo do 
autor). 

 

Calvino dedica parte de sua conferência para a poética da criança. Esta poética envolve 

as instâncias da criação literária como o narrador e o autor, e as instâncias da recepção como os 

tipos de leitores. Segundo Calvino, o olhar da criança é uma arma contra o clima de austeridade 

implantado pela literatura contemporânea, desde o período das guerras mundiais. Nesse 
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aspecto, afirmamos que a poética da infância se insere na poética do fantástico, já que o olhar 

da criança é uma perspectiva fabular presente tanto no realismo quanto no fantástico e, tal como 

a poética da criança, a poética do fantástico representa uma saída para a visão pessimista que 

assola a época — Calvino já deu o seu exemplo com o primeiro romance, cujo protagonista é 

um garoto abandonado e perdido em meio aos partigiani. 

 

Para encontrar uma saída da visão pessimista que ameaça a consciência da sociedade 
(aproxima-se a época das grandes guerras mundiais), a narrativa começa a apresentar 
com frequência cada vez maior protagonistas meninos. [...] o narrar de crianças e 
meninos passou a significar a possibilidade de voltar-se para a parte mais inicial e 
frágil do mundo interior do homem contemporâneo (CALVINO, 2006, p. 40). 

 

Arriscamos a dizer que nos momentos em que lemos a primeira pessoa do plural como 

pessoa do discurso, Calvino esteja assumindo discursivamente a postura do escritor de 

romances. É deste modo que lemos a seguinte passagem: 

 

Não é possível ficar de fora da história: não podemos nos recusar a fazer tudo o que 
está a nosso alcance e para deixar uma marca razoável e humana no mundo, quanto 
mais ele se configurar diante de nós como insensato e feroz. [...] Nos aspectos mais 
novos da literatura e da arte dos últimos anos, assistimos a uma rendição do homem à 
natureza (CALVINO, 2006, p. 48). 

 

Apesar do ensaio “Questões sobre o realismo” ter introduzido os termos 

“vanguardismo” e “engajamento”, dentre os ensaios que analisamos até o momento, é neste em 

que aparece pela primeira vez a crítica mais contundente ao nouveau roman. Constatamos que 

o nouveau roman é uma preocupação literária ou chave de reflexão para Calvino entre o final 

da década de 1950 e início da década de 1960, muito atento aos romancistas envolvidos nessa 

corrente estética. Calvino diz que há uma diferença de aspecto geral entre os movimentos de 

vanguarda da década de 1920 que envolve o surrealismo, a pintura abstrata, o monólogo interior 

e um automatismo inconsciente, e a vanguarda contemporânea que preconiza uma “inundação 

de objetividade” (2006, p. 48) — a próxima conferência, “Mar de objetividade”, vai tratar 

somente dos aspectos da vanguarda contemporânea. 

Então, a diferença está na abordagem da subjetividade que para as vanguardas europeias 

dos anos 20 parecia “contestar a cidadania do homem num mundo objetivo para fazê-lo navegar 

no fluxo” (2006, p. 48); e, ao contrário, para o vanguardismo francês, a subjetividade estaria 

mergulhada numa objetividade cujos pressupostos são existencialistas e fenomenológicos, que 

estão “no ponto de partida negativo para postular a consciência de si, a escolha, e a liberdade” 
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(2006, p. 48). Estas são as passagens em que podemos perceber como Calvino pensa o 

movimento literário ao redor, e quais são suas impressões: 

 

Observemos agora esta nova escola de narradores que surgiu há poucos anos na 
França, a de Alain Robbe-Grillet, cujo romance La jalousie agora foi traduzido em 
italiano, e de Michel Butor, de quem muito se falou neste ano, porque seu romance 
La modification ganhou o Prix Renaudot: um processo de consciência é narrado 
exclusivamente por meio dos objetos, das sensações externas, das coisas mais 
insignificantes que caem no campo de visão do protagonista, e na sucessão desses 
dados objetivos consiste o processo mental do personagem, a narração. É a anulação 
da consciência ou um caminho para a sua reafirmação? [...]. Uma rendição da 
individualidade e da vontade humana diante do mar da objetividade, do magma 
indiferenciado do ser só não pode deixar de corresponder a uma renúncia do homem 
a conduzir o curso da história, a uma aceitação passiva do mundo como ele é 
(CALVINO, 2006, p. 49). 

 

Duas grandezas naturais neste final de citação são o emblema da relação entre Calvino 

e a sociedade contemporânea: o mar e o magma. Ao analisarmos o conjunto de ensaios de 1953 

a 1963, percebemos que está ancorado em metáforas da imobilidade, do amórfico, de 

inundações, viscosidade e fluxo vulcânicos etc., que ameaçam a afogar a consciência individual 

e paralisar a escolha humana. Nesse sentido, entrevemos um esforço tanto crítico quanto 

criativo de Calvino para escapar desse éon hadeano literário. 

A partir dessa poética do mar de lava, constatamos a duração de suas ideias críticas e 

criativas, dinamizadas por toda a sua experiência literária. Naquela atmosfera literária, há a 

influência decisiva da modalidade lucretiana de leveza em Calvino, como viria a reconhecer 

nas Seis propostas para o próximo milênio79. Na proposta intitulada “Leveza”, Calvino diz 

numa atitude revisional: “esforcei-me por retirar o peso, ora às figuras humanas, ora aos corpos 

celestes, ora às cidades; esforcei-me sobretudo por retirar peso à estrutura da narrativa e da 

linguagem” (1990, p. 15); depois, tomando Lucrécio como norte criativo, diz: “A principal 

preocupação de Lucrécio, pode-se dizer, é evitar que o peso da matéria nos esmague” (1990, p. 

21). Portanto, esse perfil dura, desdobra-se no tempo e sobrevive, sobretudo, o persegue de 

maneira fantasmática — não num sentido negativo, mas positivo, que o impulsiona para o 

futuro. 

Antes de “O Mar da objetividade”, em outubro, ensaio na sequência de Assunto 

encerrado, Calvino coloca as “Respostas a nove perguntas sobre o romance”, publicadas na 

 
79 Além de Lucrécio, Letizia Modena, em Italo Calvino’s architecture of lightness (2011, p. 27), reconhece a 
influência do poeta Eugenio Montale: “Montale was the poet of both the ‘evil that gnaws the world’ and the 
irruption of grace that takes readers beyond the imprisoning walls of their existence” — também citado por 
Calvino em Leveza, como poeta na contramão do movimento de inundação hadeana: “Em nenhum outro escrito 
como nesse poema [Piccolo testamento], de 1953, Montale evocou uma visão tão apocalítica; mas o que seus 
versos melhor valorizam são os minúsculos traços luminosos, que ele contrapõe à escura catástrofe” (1990, p. 18). 
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revista Nuovi Argumenti entre maio e agosto de 1959, presente em Mundo escrito e mundo não 

escrito. Vamos à enquete, que foi proposta a vários escritores italianos.  

A primeira pergunta quer saber se há uma crise do romance enquanto gênero literário, 

ou se a crise do romance é resultado de uma crise geral das artes do período. Calvino responde 

dizendo que primeiro é preciso definir “romance” e depois “crise”. Ele defende que há vários 

modos de definir o romance, portanto, sua definição geralmente agrega um predicado 

qualificador, distinguindo uns dos outros na enorme multiplicidade. Neste ensaio podemos 

entrever já uma nascente ideia de multiplicidade quer permeia toda sua vida criativa e crítica. 

É com esta ideia de multiplicidade que Calvino irá defender o romance da crise e 

explicar que a crise inerente ao romance só pode se sustentar se o romance for encarado como 

um gênero monista e se for reduzido a somente uma tendência. Não é esta a visão de Calvino, 

que considera positivamente as várias formas de romanesco, sobretudo suas interseções 

híbridas, entretanto, sente falta em sua terra daquela que não foi dada a aparecer com frequência: 

o romance de aventuras. Diante da contemporânea “crise”, cujo principal paradigma são as 

mídias, como a televisão e o cinema, e dentre aqueles que dizem estar dirimindo a importância 

da literatura, Calvino se coloca: 

 

[...] não faço parte daqueles que acreditam que inteligência humana esteja prestes a 
morrer, assassinada pela televisão; a indústria cultural sempre existiu, com seu perigo 
de decadência geral da inteligência, mas dela sempre nasceu algo novo e positivo; 
diria que não há melhor terreno para o nascimento de valores autênticos que o solo 
fétido das exigências práticas, da demanda de mercado, da produção de consumo: é 
daí que nascem as estratégias de Shakespeare, os folhetins de Dostoiévski e as 
comédias de Chaplin (CALVINO, 2015, p. 29). 

 

Ao mencionar uma tipologia usual, Calvino diz que não houve possibilidade de 

renovação do romance no momento atual com os tipos policiais e de ficção científica (2015, p. 

29). Também escreve sobre o versátil predicado “envolvente”, versátil porque essa tipologia dá 

a possibilidade de abarcar as “encarnações mais antigas do romance”, assim ele a define “como 

técnica de aprisionamento da atenção do leitor, fazendo-o viver num mundo fictício, participar 

de experiências com forte carga emotiva, forçando-o a prosseguir a leitura por curiosidade sobre 

‘o que acontecerá depois’” (2015, p. 29). Com esta tipologia alia-se também a possibilidade de 

se reduzir a literatura ao entretenimento e de compreendê-la sobretudo como exercício de uma 

“passividade estupidificante”, a mesma redução e compreensão que a indústria cultural faz o 

cinema sofrer desde sempre. Mas esta não é uma questão nova, pois Calvino diz que desde o 

romance tradicional a captura do leitor já se fazia presente tanto na alta literatura quanto na 

baixa literatura, mas no século XX há cada vez mais a perda do predicado “envolvente” — até 
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mesmo contra este se pensarmos em obras que tornam seus leitores sensíveis ao questionamento 

sobre a própria possibilidade do romance —, “e a participação do leitor passou a ser cada vez 

mais uma participação crítica, uma colaboração” (2015, p. 30). A partir dessa predicação, 

Calvino sustenta uma crise positiva do romance: 

 

Trata-se ou não de crise? Crise, sem dúvida, mas positiva. Ainda que a narração não 
se proponha outro fim que não o de criar uma atmosfera lírica, é somente com a 
colaboração do leitor que ela nasce, porque o autor pode apenas limitar-se a sugeri-la; 
ainda que não se proponha mais que um jogo, participar do jogo pressupõe sempre 
um ato crítico (CALVINO, 2015, p. 30). 

 

Estamos não só observando o nascimento da ideia de multiplicidade como esta já está, 

desde sua origem, atrelada à ideia de especularidade entre os atores literários (autor e leitor), 

ou seja, de recepção literária. O romance não pode ser definido como romance, fixando-se nesse 

conceito, pois é preciso de múltiplos predicados na medida em que há também uma 

multiplicidade a ser traçada também em relação ao seu leitor. Como um leitor voraz, que lê 

inúmeros tipos de romance, Calvino assevera a inutilidade do debate sobre uma “crise do 

romance”: 

 

O importante é que se escrevam bons livros e, no caso, belas histórias: se serão 
romances ou não, que importa? Assim como o romance havia chamado para si funções 
de tantos gêneros literários, agora ele redistribui suas funções entre a narrativa lírica, 
a narrativa filosófica, o pastiche fantástico, a memória autobiográfica, ou de viagem, 
ou de confronto de si com lugares e sociedades etc. (CALVINO, 2015, p. 30). 

 

Nesse sentido, ele menciona o recente Lolita (1955), de Vladimir Nabokov, como 

exemplo de um romance agregador de predicados romanescos: “a virtude desse livro é que pode 

ser lido simultaneamente em vários planos [...] por ser tantas coisas juntas, por conseguir levar 

nossa atenção a infinitas direções” (2015, p. 31). Um romance “pluridimensional”, este é o 

predicado que Calvino escolhe como o melhor exemplo para suster a crise do romance. O 

romance pluridimensional ou da multiplicidade é, Calvino constata, “uma característica de 

todos os grandes romances de todas as épocas: até daqueles que nosso hábito de leitor nos 

acostumou a ler como se fossem algo estavelmente unitário, unidimensional” (2015, p. 31). Já 

que o leitor pode encontrar exemplo de romance pluridimensional que agrega diversos 

predicados desde a sua origem, Calvino irá, como diz, arriscar essa definição para o romance, 

de obra que agrega diversos planos interpenetráveis no âmbito da criação e recepção: 

 

Considerado à luz desta definição, o romance não está em crise. Com efeito, em nossa 
época a plurilegibilidade da realidade é um dado de fato, fora do qual nenhuma 
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realidade pode ser abordada. E há uma correspondência entre alguns dos romances 
que hoje se escrevem, se leem ou se releem e essa necessidade de representações do 
mundo por meio de aproximações pluridimensionais, quem sabe compósitas, em que 
uma unidade de núcleo mítico, um rigor interno — sem o que não existe obra de poesia 
—, venha a ser redescoberto para além das várias lentes de cultura, de consciência, de 
estro e de mania pessoal que compõem seu alcance de visão. Enfim, romances como 
era romance — e cito apenas um dos nomes que me ocorrem — o Dom Quixote 
(CALVINO, 2015, p. 31-32). 

 

Dada a definição particular de romance como “obra narrativa pluridimensional”, nos 

primeiros passos da literatura da multiplicidade, a próxima pergunta é sobre o “romance 

ensaístico”. Este é, por motivos óbvios, um ponto importante para nós. No entanto, o modo 

como a pergunta foi realizada, no nosso entender, limitou a resposta de Calvino: “Acha que 

essa forma está destinada a tomar o lugar do romance de pura representação (ou seja, 

behaviorista)? Em outros termos, Musil vai substituir Hemingway?” (2015, p. 32). Ora, parece-

nos que o autor da pergunta não prestou muita atenção na definição de romance dada por 

Calvino, pelo fato de haver nessa pergunta a ideia de substituição de um tipo de romance por 

outro, ao passo que a definição de romance e de crise de Calvino não se dá por ideias de 

“substituição”, mas de “multiplicidade”. Calvino dá uma resposta curta: 

 

A correspondência entre cultura de uma dada época e literatura criativa se verifica e 
realiza mais adequadamente no modo de ver o mundo, ou seja, nos meios de expressão 
(behaviorismo-Hemingway, positivismo lógico-Robbe-Grillet etc.). Mas é natural que 
hoje também haja uma narrativa que ponha como objeto as ideias, a complexidade das 
sugestões culturais contemporâneas etc. Mas há pouco interesse em fazer isso 
reproduzindo discussões de intelectuais sobre tais argumentos. O bem é quando o 
narrador, a partir de sugestões culturais, filosóficas, científicas etc., extrai invenções 
narrativas, de imagens, de atmosferas fantásticas completamente novas; como nos 
contos de Jorge L. Borges, o maior narrador “intelectual” da atualidade (CALVINO, 
2015, p. 32). 

 

Calvino insiste na ideia de multiplicidade e nela cabe o romance-ensaístico desde que 

seja inventivo e imagético. A partir do que responde Calvino, entendemos que o romance-

ensaístico deve englobar as invenções narrativas, imagens e atmosferas fantásticas, a exemplo 

do que Borges escreveu — uma erudição cuja plataforma é a inventividade; apesar de ter citado 

Borges, sabemos que O homem sem qualidades (1943), de Robert Musil, também é um grande 

exemplo de inventividade, além de ensaísmo. Compreendemos a importância que essas repostas 

de Calvino têm pelo modo como se delineia a ideia de multiplicidade e de ensaística em seus 

livros ficcionais por vir, sobretudo os da fase combinatória. 

Na continuidade, há uma pergunta sobre o nouveau roman, ainda chamado de nouvelle 

école, no que diz respeito à “literatura dos objetos” que supostamente elimina qualquer 

psicologia. Calvino responde que não vê problema em se recusar a psicologia, mas que a escola 
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não o faz, ao contrário do que esses escritores propõem: “o problema é que a nouvelle école dá 

as costas a tudo, exceto à psicologia” (2015, p. 33); e ao dar os exemplos das obras, explica 

como a psicologia está presente, mesmo que de forma velada: em A espreita, Calvino descobre 

um protagonista paranoico, e em O ciúme, ambos de Robbe-Grillet, descobre um estudo 

psicológico representado por meio de objetos — o autor “deveria levar sua geometrização até 

as últimas consequências, expurgar qualquer vibração psicológica” (2015, p. 33). No sentido 

de trabalhar a geometrização na tentativa não lograda em êxito de redução da psicologia, 

Calvino menciona ainda as obras Inventário do tempo e La modification, ambas de Michel 

Butor. 

No mesmo sentido da objetificação proposta pelos representantes do nouveau roman, a 

próxima questão se refere à possibilidade de retorno do romance de “pura objetividade”, do tipo 

produzido no século XIX. Este é o momento em que Calvino responde falando de si mesmo, 

do seu passado criador e assim produz sua imagem especular: 

 

Quando comecei a escrever, há uns quinze anos, parecia que a escrita objetiva tinha 
se tornado natural: vinha o impulso de escrever a história de todos os que se 
encontravam pela rua. Há tempos em que as histórias estão nas coisas, em que o 
próprio mundo tende a contar-se, e o escritor se torna um instrumento. E há tempos 
— como hoje — em que o mundo per se parece não ter mais empuxo, em que já não 
se lê no próximo uma história coletiva, e então o escritor só pode dizer do mundo 
aquilo que sabe em relação a si (CALVINO, 2015, p. 33). 

 

Essa última expressão “o escritor só pode dizer do mundo aquilo que sabe em relação a 

si”, atestando a especularidade da literatura, reverbera nas próximas questões, que são cinco, 

mas daremos destaque a apenas duas que tem como paradigma a relação do escritor Calvino 

com o mundo. A primeira é sobre o realismo socialista, a qual Calvino responde que “a literatura 

revolucionária sempre foi fantástica, satírica, utopista. O realismo traz consigo um fundo de 

desconfiança na história, uma propensão ao passado” (2015, p. 34); e a segunda pergunta é 

sobre a possibilidade de um romance onde há a reconstrução de “episódios e destinos que não 

sejam puramente individuais e alheios ao tempo ‘histórico’” (2015, p. 35), ao que Calvino 

responde com uma só frase: “O romance histórico pode ser um ótimo sistema para falar dos 

próprios tempos e de si” (2015, p. 35). 

O retorno ao “de si mesmo” no final desse ensaio é pungente e se refere claramente à 

própria literatura de Calvino: o fantástico como realismo e o romance histórico para falar 

também de si e de seu próprio tempo — como já dissemos, um realismo fabular e uma fabulação 

realista —, o exemplo dessa perspectiva é dado por Calvino com o fechamento do ciclo dos três 

romances fantásticos, pois estamos em 1959, ano de publicação de O cavaleiro inexistente. 
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A frase síntese para a nossa abordagem dos dois últimos ensaios “Natureza e história do 

romance”, “Respostas para nove perguntas sobre o romance”, e para o próximo “O mar da 

objetividade” poderia ser: “O fluxo da objetividade é uma planta carnívora” — dada pela 

expressão “um fluxo de objetividade pelo qual o indivíduo racionalizante e discriminador se 

sente engolido como uma mosca nas pétalas de uma planta carnívora” (2006, p. 49) em 

“Natureza e História do Romance”, que se repete no “O mar da objetividade”, dessa forma: “a 

consciência racionalizante e discriminadora tem a sensação de ter sido engolida como uma 

mosca pelas pétalas de uma planta carnívora” (2006, p. 56). Além do mar e do magma, também 

“a planta carnívora” é outra metáfora que destacamos para ilustrar a relação entre homem e 

literatura nesse fim de década. 

Em “O mar da objetividade”, Calvino explica sua posição em relação às estéticas 

vanguardistas dos anos 20 aos anos 60. Seu discurso apresenta, então, uma reflexão sobre os 

perfis estéticos com o objetivo de visualizar a transformação ocorrida no movimento literário 

ocidental. O fluxo da objetividade é o tipo de literatura representada por uma corrente que vai 

de Jean-Paul Sartre, passa por Samuel Beckett até atingir o nouveau roman, mas nesse fluxo 

acontecem transformações substanciais: 

 

A perda do eu, o mergulho no mar da objetividade indiferenciada, precisamente 
naquela época, há vinte anos, foi primeiramente experimentado por Sartre, em A 
náusea, mas era uma descida aos infernos [...]. Hoje, nós demos a volta: o ponto de 
vista é o do magma. [...] É indubitável que, entre o primeiro abstratismo e o informel, 
entre o Ulisses de Joyce e o Molloy de Beckett, deu-se uma inversão dos termos. [...] 
Assim, o impulso que movia toda a vanguarda dos primeiros quarenta anos do século 
XX inverteu sua direção. Outrora, era o fluxo da subjetividade prorrompendo — 
expressionismo, Joyce, surrealismo — que parecia querer inundar tudo, contestar a 
cidadania do homem num mundo objetivo para fazê-lo navegar no rio ininterrupto do 
monólogo interior ou do automatismo inconsciente. Agora, acontece o contrário: é a 
objetividade a negar o eu; o vulcão de onde se derrama a efusão de lava já não é o 
ânimo do poeta: é a cratera fervente da alteridade, na qual o poeta se precipita 
(CALVINO, 2006, p. 52). 

 

Passando da criação literária à crítica, Calvino escolhe as concepções de Pietro Citati 

para rebater. Trata-se de uma contenda crítico-literária que se segue entre Calvino e Citati 

durante a década de 1950, ambos debatendo concepções de literatura distintas. Calvino diz que 

Citati havia polemizado um texto seu em uma crítica intitulada “Fim do estoicismo”, de 1955. 

Endereçando seu discurso a Citati, escreve: 

 

Cá estamos outra vez, Pietro Citati, à beira de um sorvedouro tamanho que é capaz de 
pôr à prova embarcações bem mais sólidas que as nossas; um sorvedouro agora 
desprovido de halos trágicos ou demoníacos, mas mais difícil de ser atravessado do 
que uma extensão de areia movediça. Sejamos cautelosos; muitas fórmulas estão 
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mudando de signo; no mesmo rigor estilístico redutivo agora se esconde a armadilha: 
não é precisamente o extremo redutor da técnica narrativa aos dados visuais desnudos, 
Robbe-Grillet, que toma da metodologia científica e filosófico-operacional seu credo 
literário, a nos entregar mais desarmados ao labirinto das coisas? Mas paremos um 
instante para refletir, antes de concluir com uma perspectiva tão negativa. [...] Em 
meio às areias movediças da objetividade, poderíamos encontrar aquele apoio 
mínimo, o apoio suficiente para a arrancada de uma nova moral, de uma nova 
liberdade? (CALVINO, 2006, p. 56). 

 

Do excerto acima, entrevemos que também na crítica literária há uma enchente de 

objetividade. Devemos reparar na maneira figurativa que Calvino escreve. Buscando a forma 

ensaística, estamos agora diante de uma bela réplica ou tréplica de argumentos porfiados 

(BENSE, 2018, p. 113) e, para dizer como Aira (2018, p. 239), que dão forma à elegância. As 

passagens supracitadas demonstram como Calvino reelabora as imagens da literatura dadas por 

uma determinada crítica literária. 

Também encontramos aquela ousadia de que falou Mario Barenghi (2002), quando em 

determinado período de sua crítica alterna deliberadamente duas pessoas do discurso — o eu e 

o nós. Essa alternância reflete a imagem de “intelectual engajado” de que fala Calvino na 

“Apresentação”, que defende o tipo de literatura e de crítica literária atreladas ao controle ético-

cultural da história. 

O intelectual engajado é contra a redução extrema da narrativa aos dados perceptivos 

ou visuais, descritos de forma operacional, objetiva e científica. O intelectual engajado sempre 

aponta para o esvaziamento na literatura das implicâncias sociopolíticas. Em outras palavras, 

não se permite ou não quer se permitir a se perder no labirinto das coisas, na objetividade do 

absurdo. O personagem perdido no “labirinto das coisas” não habita a atmosfera do “recomeço” 

e da reestruturação social dos escombros de uma grande guerra. É preciso escrever para se 

encontrar num labirinto já real, não apenas “representá-lo”. Nesse sentido, as últimas palavras 

de Calvino reúnem as características de sua forma ensaística especular e declaram sua 

expectativa de futuro para a literatura: 

 

Da literatura da objetividade à literatura da consciência: assim gostaríamos de orientar 
nossa leitura de uma região ingente da produção criativa de hoje, ora auxiliando, ora 
forçando a intenção dos autores. Não é de ontem que temos por regra buscar mesmo 
nos textos mais distantes as razões de força de um discurso nosso, de uma fidelidade 
nossa. E, hoje, o sentido da complexidade do todo, o senso fervilhante ou do denso ou 
do lascado ou do labirinto ou do estratificado tornou-se necessariamente interpretação 
forçada e simplificadora, esquematizadora da realidade. Mas o momento que 
gostaríamos que brotasse de um e de outro modo de entender a realidade ainda é o da 
não aceitação da situação dada, do impulso ativo e consciente, da vontade de contraste, 
da obstinação das ilusões (CALVINO, 2006, p. 57). 
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Com um “nós”, Calvino expressa em 1959 a atitude que tomará conta de sua vida 

literária: “Não é de ontem que temos por regra buscar mesmo nos textos mais distantes as razões 

de força de um discurso nosso, de uma fidelidade nossa”. Notemos que, apesar de se tratar de 

“Calvinos” diferentes, essa maneira de relacionar o tempo das obras literárias também 

constituirá as Seis propostas para o próximo milênio.  

Seguiremos com as “Três correntes do romance italiano de hoje” (2006, p. 58-71), 

conferência lida pela primeira vez no final de 1959, durante a viagem de Italo Calvino aos 

Estados Unidos. Na nota do Calvino editor lemos que o texto da conferência foi primeiro 

publicado em inglês, em 1960, e depois em italiano naquele mesmo ano — o que se produz, 

portanto, é uma imagem do escritor e da literatura italianas em língua estrangeira para 

estrangeiros. 

O tema da conferência é, segundo Calvino, fruto de uma insistência de todos naquele 

país para que ele falasse da literatura italiana daqueles anos, tarefa que Calvino julgava difícil 

e cujas opiniões mudavam constantemente. O principal motivo dessa dificuldade é sua posição 

não definida dentro do quadro de escritores italianos e da literatura italiana no geral ou sua 

imagem de escritor, período em que sua literatura cambiava entre o neorrealismo (ou realismo) 

e a literatura fantástica, e não permitia que a crítica o definisse: “Talvez pudesse fingir que 

minha ideia pessoal de literatura seja uma escola (da qual eu seria o único adepto); mas como 

fazer para defini-la se, até o momento, minha primeira preocupação foi desmentir as definições 

que os críticos deram sobre mim?” (2006, p. 59). 

“Desmentir a crítica” era a imagem que ele tinha de si no papel de escritor, alguém que 

não se permitia definições taxativas ou enquadramento literários. E Calvino diz que os críticos 

veem a literatura italiana da mesma forma como veem sua própria literatura, “diria que essa 

mercadoria não se deixa definir quanto mais concreta e sólida for” (2006, p. 59), dando a 

entender que a crítica literária italiana não conseguia associar o espírito de época com o espírito 

de obra: “Quando a literatura italiana queria ser a literatura do inefável, há 25 ou vinte anos, ela 

possuía um rótulo escolar: hermetismo. Quando, há uns quinze anos, queria ser literatura do 

mundo instintivo e elementar, outro rótulo: neorrealismo” (2006, p. 59). 

Explicada a dificuldade de definir a literatura italiana que a crítica sempre diz ser uma 

coisa no momento em que é outra, do mesmo modo que tenta enquadrá-lo numa escola, Calvino 

irá iniciar sua reflexão sobre o neorrealismo, expressão estética que recolocou a literatura e 

sobretudo o cinema italiano em cenário internacional. O neorrealismo também é a atmosfera na 

qual Calvino começa a escrever, seu “início autobiográfico” — este comentário acerca de sua 
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posição estética na seara do neorrealismo é anterior aos prefácios da experiência de criação 

literária de 1960 e 1964: 

 

Esse também é um início autobiográfico, pois foi justamente naquela atmosfera que 
dei meus primeiros passos, e qualquer discurso meu tem de remeter àquele ponto de 
partida, e remeter sobretudo à presença ativa nos “anos 40” de dois escritores: Cesare 
Pavese e Elio Vittorini (CALVINO, 2006, p. 59-60). 

 

No comentário, Calvino furta-se à taxação “neorrealista” e prefere filiar-se a Cesare 

Pavese e Elio Vittorini; aliás, em vez de propor uma “geração neorrealista” como comumente 

se fez naqueles anos, Calvino diz que seu ponto de partida é a influência desses dois escritores 

em detrimento à taxação escolástica, pois ambos também se furtaram a tal definição — Pavese 

aceita somente em seus últimos anos, e Vittorini sempre achou uma definição negativa: 

 

Meu ponto de partida, portanto, não é uma escola, mas uma época e um clima, e a 
ascendência que sobre mim e sobre muitos jovens da minha geração tiveram aqueles 
dois escritores, muito diferentes entre si mas que tinham em comum algumas escolhas 
fundamentais de estilo, de conteúdo e, antes de mais nada, precisamente o interesse 
pela literatura americana (CALVINO, 2006, p. 60). 

 

Muito apropriadamente Calvino irá definir a atmosfera literária dos anos de 1940 

trazendo a influência da literatura norte-americana, tanto para a dupla de gigantes mencionados 

quanto para os jovens, como Calvino, ao afirmar que “tanto para um como para outro, a 

literatura americana, tão distante de nossa tradição, era um termo de comparação que permitia 

que nos reaproximássemos de nossa tradição com um espírito renovado” (2006, p. 60). Calvino 

escreve que os escritores mais jovens daquela época se ligavam à grande alegoria que os 

Estados Unidos representavam na medida em que os temas políticos se misturavam às 

motivações criativas: “um teatro onde se representava, sob formas explícitas e extremas, um 

drama não muito diferente do nosso drama oculto, do qual era proibido falar” (2006, p. 61). 

Nesse momento do texto em que utiliza o “nós”, vejamos como Calvino expõe a presença da 

imagem norte-americana para aquela geração: 

 

A essa imagem dos Estados Unidos é que nos sentimos ligados, nós, mais jovens, que 
começamos nossa formação literária nos últimos anos do fascismo, em oposição à 
atmosfera oficial. Crescíamos em anos de tragédia, e era natural que nossa paixão pela 
literatura e nossa paixão pelas sortes do mundo se tornassem uma coisa só. Mas que 
literatura e política não tinham de ser confundidas, isso sempre esteve igualmente 
claro. Procurávamos imagens do mundo, procurávamos alguma coisa que, no mundo 
das palavras e das imagens, valesse a força e a tragicidade de nossa época (CALVINO, 
2006, p. 61). 
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Entretanto, foi a partir da influência do modo como os escritores norte-americanos 

tiravam da política suas motivações literárias e da construção, desde o início do século, de um 

hermetismo estoico propriamente italiano — ou seja, com “estilo moral e político” — que 

demonstrava um rigor estético fechado atrelado à interioridade e à essencialidade, que Calvino 

visualiza um ideal literário para sua geração: “Nosso ideal era uma literatura soldada à 

civilização produtiva, que levasse uma forte carga fantástica e moral, mítica, diretamente nas 

coisas, nas palavras, nos gestos da vida moderna” (2006, p. 62). 

A ousadia em falar por uma coletividade mesmo furtando-se a definições escolásticas 

torna o discurso de Calvino ambíguo; não sabemos até que ponto ele está falando de si mesmo, 

ou de sua geração, sobretudo porque ele acerta na caracterização, tanto da atmosfera quanto de 

si próprio — trata-se da aposiopese do eu autoral. A questão aqui é que Calvino sempre 

apresenta uma perspectiva heterodoxa: tanto a respeito do seu lugar, quanto a respeito da 

configuração do que ele chama de literatura italiana, colocada como uma espécie de concepção 

pessoal ou mesmo “proposta do que deveria ser e é” transformada em “ideal de literatura”. A 

presença do “nós” é pungente neste ensaio, a liberdade e o risco que Calvino corre ao falar por 

uma coletividade é demonstrável — e lembremos do fato de que ele está falando a norte-

americanos, em língua estrangeira. 

Antes de chegar ao fim, o neorrealismo tem seu esplendor e neste cenário Calvino relata 

a morte de Pavese em 1950, e o silêncio de Vittorini: “A obra criativa de Elio Vittorini [...] é 

interrompida por um longo silêncio do autor, que há diversos anos intervém apenas em ofício 

crítico e como descobridor de novos escritores” (2006, p. 63) — justificado pelos rumos que a 

literatura de então estava tomando e com a qual não se encaixava: 

 

[...] as poucas vozes de escritores genuínos foram vencidas por uma enchente de livros 
rudes, de vozes anônimas, de testemunhos sobre as experiências mais cruéis, de 
documentos desnudos da vida popular, de tentativas literárias imaturas, de bozzetti 
naturalistas regionais, de uma retórica popularesca que se sobrepunha à realidade: 
todos esses aspectos, bons e ruins ao mesmo tempo, caracterizaram aquilo que foi 
chamado o neorrealismo italiano e que foi, ainda que com todos os seus defeitos, uma 
época literária cheia de vida, que coincide, de início, com a primeira década ou talvez 
apenas com os primeiros cinco anos do pós-guerra (CALVINO, 2006, p. 63-64). 

 

Quase dez anos depois que o neorrealismo chega ao fim (se é que naquela época ele 

tenha chegado ao fim), Calvino escreve sobre as três correntes da literatura italiana: (1) corrente 

elegíaca, em que ocorre “o recuo da épica na elegia, ou seja, no aprofundamento sentimental e 

psicológico em chave melancólica” (2006, p. 64), representada por Vasco Pratolini, Carlo 

Cassola, Giorgio Basani e outros — há nessa corrente um diálogo mais direto com a tradição; 
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(2) corrente dialetal, em que alguns escritores recuperam “aquela tensão existencial e histórica 

da qual partimos, procurando-a na linguagem, introduzindo a linguagem popular falada, o 

dialeto, na língua literária” (2006, p. 67) — Calvino questiona se a limitação das formas 

dialetais seriam a maneira mais acertada de “transmitir uma imagem do mundo cada vez mais 

complexo em que vivemos” e a resposta é clara: “Penso que não, tanto em geral quanto do 

ponto de vista teórico” (2006, p. 67). O principal escritor dessa corrente é Pier Paolo Pasolini, 

ao lado de Carlo Emilio Gadda e Alberto Moravia (2006, p. 67). 

A terceira corrente é a “transfiguração fantástica”, de suma importância para a nossas 

considerações. Vejamos como Calvino dá início: 

 

A esta altura, alguém poderá pensar que chegou o momento de eu explicar qual a 
minha ideia a respeito disso tudo. Eis que cheguei ao ponto. Paralelamente aos dois 
caminhos que descrevi, o elegíaco e o dialetal, podemos reunir outros escritores numa 
terceira corrente: a da transfiguração fantástica (CALVINO, 2006, p. 69). 

 

Este é o momento que Calvino demonstra sua ensaística especular porque o ensaio vai 

dialogar diretamente com sua criação ficcional. A transfiguração fantástica não tem precedentes 

na tradição e Calvino não menciona nenhum outro escritor que faça parte dessa corrente, pois 

se diferencia da antiga “literatura sulfúrea” de “iluminações fantásticas” e dos exemplos de uma 

“fantasia extremamente vigiada e racional”, mais recentes. Nesse sentido, Calvino diz: “Aqui, 

estamos diante de escritores diferentes demais para que possamos reuni-los num mesmo 

discurso. Se me permitem, farei referência apenas à experiência que conheço melhor, ou seja, 

a minha” (2006, p. 69). Este é o momento do ensaio que mais nos interessa, pois vemos Calvino 

diante do espelho, explicando aos seus ouvintes americanos como ele se encaixa (ou não se 

encaixa) no quadro da literatura italiana. 

A imagem especular de Calvino é revelada através de um conjunto de características e 

escolhas estéticas que escapam ao perfil literário dos escritores de sua época. Nesse sentido, 

Calvino diz não abrir mão da “carga épica e venturosa”, ausente nas demais correntes. O épico 

e ou a “literatura de aventuras” são os principais componentes estéticos da sua literatura durante 

a década de 1950 e ele explica este perfil estético, que determina uma estética de si, com a 

seguintes palavras: “Já que as imagens da vida contemporânea não satisfaziam essa minha 

necessidade, para mim foi natural transferir essa carga para aventuras fantásticas, fora de nossa 

época, fora da realidade” (2006, p. 69). A carga épica de Calvino é conduzida também por três 

escolhas narrativas: “ação”, ou seja, uma narrativa da mobilidade na via oposta de uma literatura 

introspectiva; “vontade”, contrária àquela de atmosfera austera que imobiliza as vontades dos 
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personagens e os mantém absolutamente presos à sua condição material, ou seja, a vontade 

contra a resignação; e “excepcionalidade”, que se opõe ao caráter “habitual” da literatura. 

Mas apesar de suas três obras fantásticas fora da realidade, a “atmosfera” é densa demais 

para Calvino abstraí-la completamente e, nesse sentido, ele diz que seus escritos “realistas” 

alternados com as obras fantásticas e ambientados na guerra partigiana, sempre deformam a 

realidade através de técnicas como a ironia e o paradoxo que figuram situações fantásticas. 

Calvino está provavelmente se referindo aos cinquenta textos que incluem novelas, contos e 

histórias autobiográficas reunidos no grosso volume I racconti (1958) — alguns desses contos 

foram republicados em Os amores difíceis, em 1970. Nas obras “realistas” que aí se inserem, o 

impulso fantástico acaba por dar-lhes um tom de tristeza — no sentido que, sempre que a 

austeridade impõe limites duros e extremos onde não há escapatória, as figurações fantásticas 

apresentam um resultado que pode ser encarado como fabular. Outros textos lançam uma luz 

sobre o fantástico: a seleção Fábulas Italianas, publicada em 1956, onde há uma introdução em 

que Calvino apresenta a possibilidade de os leitores terem contato com “o mundo fantástico 

contido em textos dialetais” (2002, p. 14). A respeito da fábula, Calvino diz: 

 

Interessa-me, na fábula, o desenho linear da narração, o ritmo, a essencialidade, a 
maneira como o sentido de uma vida se apresenta contido numa síntese de fatos, de 
provas a superar, de momentos supremos. Interessei-me, assim, pela relação entre a 
fábula e as formas mais antigas de romance, como o romance cavalheiresco da Idade 
Média e os grandes poemas de nosso Renascimento (CALVINO, 2006, p. 70). 

 

Na imagem especular de Calvino sempre aparece um “outro”, que muitas vezes se 

assemelha ao “si mesmo”, e assim o escritor revela suas afinidades literárias. Neste ensaio, 

Calvino declara sua predileção à literatura de Ludovico Ariosto (1474-1533), poeta italiano ao 

qual se espelha, inclusive na atitude de tentar um ocultamento de si próprio (aposiopese), que 

ora revelamos. A “coincidência” entre os dois não se dá somente através da tentativa de 

ocultamento de si próprio, mas ao descrever o perfil de Ariosto, Calvino diz que o poeta 

renascentista era um “incrédulo italiano do século XVI, que tira da cultura renascentista um 

sentido da realidade sem ilusões. Enquanto Maquiavel, munido do mesmo desencanto da 

humanidade, funda uma dura ideia de ciência política, Ariosto teima em desenhar uma 

fábula…” (2006, p. 70), atitude muito parecida com a do próprio Calvino em relação aos seus 

contemporâneos. A reflexão especular na figura de Ariosto se aprofunda na relação que o poeta 

renascentista teve com a literatura cavalheiresca e com a qual assumia uma postura irônica e, 

sobretudo, de deformação fantástica. Vejamos como Calvino tece sua elegia e sua comparação: 
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Sem querer, acontece-me desde os primórdios [...] de me ver em relação a esses 
mestres na postura (não estou falando, claro, de valores poéticos, mas apenas da 
postura histórica e psicológica) em que Ariosto se encontrava em relação aos poemas 
cavalheirescos: Ariosto, que só pode ver tudo por meio da ironia e da deformação 
fantástica, nunca torna mesquinhas as virtudes fundamentais que a cavalaria 
expressava, nunca rebaixa a noção de homem que anima aqueles episódios, embora a 
ele pareça não restar nada mais que transformá-los num jogo colorido e dançante 
(CALVINO, 2006, p. 70). 

 

Como sabemos, as três narrativas fantásticas são cavalheirescas e são histórias de 

aventuras, além disso podemos encontrar nessas narrativas a ironia, o humor, as deformações 

fantásticas da realidade: “como nenhum desses dotes tem por finalidade a si próprio, mas como 

podem passar a integrar uma concepção de mundo, servir para melhor virtudes e vícios 

humanos” (2006, p. 71). Este é o âmago da literatura fantástica de Calvino que, diante da 

realidade dos anos de 1950, voltam-se, pela ação, pela vontade e com excepcionalidade, para o 

presente e para o futuro: “Todas essas são lições atuais, necessárias hoje, na época dos cérebros 

eletrônicos e dos voos espaciais” (2006, p. 71). 

“Diálogo de dois escritores em crise”, de 1961, é um ensaio peculiar na forma porque 

se apresenta como narração de um diálogo com o amigo escritor Carlo Cassola, da corrente 

elegíaca, cuja maior parte é o discurso de opinião ativado a partir do diálogo que configura uma 

dialética, onde há: uma tese, uma antítese e uma síntese em torno da possibilidade de escrever 

romances na contemporaneidade. 

O tema do ensaio é a “crise” dos escritores. De um lado, o escritor Cassola que não 

consegue encontrar motivos para escrever romances diante da vida frenética italiana; de outro, 

Calvino que diz que é justamente nesta modernidade desenfreada que se deve encontrar os 

motivos para continuar escrevendo. Além de “crise”, outra expressão é importante: “o romance 

de amanhã”, e podemos afirmar que são complementares. O ensaio é, portanto, de grande valia 

para o nosso debate porque traz o discurso de opinião sobre o presente ao mesmo tempo em 

que cria uma expectativa de futuro para a literatura, ambos formados, tanto o discurso como a 

expectativa, a partir das opiniões contrárias dos escritores em diálogo. 

Antes de trazermos o diálogo, é importante frisar que o escritor Carlo Cassola (1917-

1987) é muito produtivo, tendo ganhado Il Premio Sterga, importante prêmio literário italiano, 

em 1960, com o romance La ragazza di Bube. Com “muito produtivo” afirmamos que Cassola 

não parou de publicar romances nos anos que vieram, e justamente nessa década de 1960 

publica sete romances e uma reunião de contos, ao passo que Calvino publica um romance e 

três reuniões de contos. Portanto, o diálogo que se segue é ficcional e serve de pressuposto para 

as questões pessoais que Calvino quer levantar a respeito de suas próprias dificuldades criativas 
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— um jogo de imagens especulares construído a partir de uma alteridade artificial, como 

performance. Isso nos demonstra a criatividade e heterogeneidade ensaística para tratar dos 

mesmos temas neste intervalo de tempo. 

O diálogo começa quando Cassola diz a Calvino que está em crise, ao que Calvino 

responde: “— Não diga! Você também? Fico feliz”. A ironia da frase já sugere a ideia de que 

a crise dos escritores para Calvino é necessária e animadora, isso porque Calvino acredita que 

é a partir dessa crise que poderá nascer o “romance de amanhã. 

Calvino descreve Cassola como um escritor interiorano, que reluta à vida moderna e é 

crítico dos novos hábitos, mas não o condena porque concorda em parte com ele. Entretanto, 

para manter um diálogo frutífero, Calvino diz que tanto ele quanto Cassola radicalizam suas 

opiniões contrárias. Calvino diz: “Eu replico que devemos expressar a vida moderna em sua 

dureza, em seu ritmo e também em sua mecanicidade e desumanidade, para encontrar os 

verdadeiros alicerces do homem de hoje” (2006, p. 79). Calvino defende que se o escritor está 

em crise porque constrói sua obra a partir de uma determinada relação com mundo, relação que 

não pode mais ser sustentada mediante a velocidade com que tudo ao redor se transforma, ele 

deve encontrar outra relação com o mundo e a dificuldade é “a situação a dar frutos, a permitir 

tocar alguma coisa verdadeira, a permitir escrever precisamente aquilo que os homens 

necessitam ler, mesmo que não percebam ter essa necessidade” (2006, p. 80). 

Cassola reclama que nesses dias em que vivem é preciso obrigar “nossos personagens a 

comportamentos absurdos” (2006, p. 80) — afirmação que Calvino estranha porque seu 

interlocutor não escreve “absurdos”, pelo contrário, é “famoso, antes, pela extrema 

simplicidade de sua escritura, pelos sentimentos modestos, cotidianos, nunca forçados, de seus 

personagens” (2006, p. 80). A crise de Cassola (na verdade, de Calvino) se estabelece 

exatamente na interseção entre o que ele escreve e o que é impelido a escrever, interseção que 

cria um vácuo não preenchido, onde só resta uma incompatibilidade. Ora, essa é a mesma 

incompatibilidade de que sofre Calvino, flagrada por Cassola (na verdade, pelo próprio Calvino 

de maneira autorreflexiva) quando dele ouve que é preciso representar a vida da época, mesmo 

que essa representação seja extrema e trágica. Calvino não é o tipo de escritor que escreve sobre 

a tragédia contemporânea, pois acaba de revisitar sua literatura fantástica (nos referimos à 

publicação de Os nossos antepassados, de 1960), portanto narra a reação de Cassola: “O amigo 

dirigiu-me um olhar enviesado, e eu sabia o que ele estava pensando: que, para ver o lado 

trágico da vida, eu nunca demonstrei disposição, que minha vocação é, antes deformação 

grotesca, ou talvez cômica, da realidade” (2006, p. 80) — Calvino publicará em 1963 O dia de 

um escrutinador exatamente com essas características. 
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Compreendemos, portanto, que se trata de “dois escritores em crise”, cuja diferença 

entre um e outro é a forma como cada um encara sua crise. É evidente um apelo à dialética 

nesse diálogo, Cassola representando a tese da incompatibilidade e da impossibilidade de 

escrever romances no mundo contemporâneo: “Conseguirá expressar realmente o nosso tempo 

quem souber voltar-lhe as costas, quem buscar as coisas profundas; não as aparências, mas as 

coisas que ficam; não os aspectos passageiros...” (2006, p. 81); e Calvino representando a 

antítese: “A literatura de amanhã será aquela que poderá nascer de nós, o tempo todo distraídos, 

ansiosos, devoradores de papel impresso, irritados pelo congestionamento...” (2006, p. 82). E o 

diálogo chega ao fim, cada qual vai para o lugar que representou durante o tempo que estiveram 

juntos, Cassola “à cidadezinha da Toscana onde leciona, à sua vida tranquila, solitária, absorta, 

lendo e relendo seus clássicos” (2006, p. 82), e Calvino, a respeito de si e de sua destinação 

pós-diálogo, diz: “para expressar o ritmo da vida moderna, não encontro nada melhor que narrar 

batalhas e duelos dos paladinos de Carlos Magno” (2006, p. 82) — uma referência ao romance 

O cavaleiro inexistente —, evidenciando a dificuldade de ambos em narrar a estranha Itália que 

ressurge entre as máquinas e arranha-céus. 

Que tipo de escritor representa a síntese dessas duas perspectivas? Calvino afirma que 

a situação é a mais apropriada “à síntese de um romancista desejoso de representar, em toda a 

sua complexidade, o tormento de nosso século” (2006, p. 83). Mas por trás dessa situação e 

desse suposto romancista síntese, há uma grave pergunta: “ainda é necessário escrever 

romances?” (2006, p. 83). E com essa pergunta Calvino vai identificar dois elementos culturais 

da contemporaneidade que já fazem o papel de “narrar histórias que exemplifiquem os casos e 

nossa sociedade” (2006, p. 83): o cinema e a imprensa; mesmo na literatura internacional, com 

“Ilustres exemplos de romances mundanos e maledicentes”, Calvino diz que “parece já não 

haver condições de a grama fresca crescer” (2006, p. 84). 

A síntese para Calvino é justamente a pergunta sobre a possibilidade do romance, mas 

se essa pergunta coloca ainda mais em evidência a crise, a única síntese possível é compreender 

a criação romanesca sem o projeto realista de informar sobre o mundo: “[...] deve e pode 

descobrir, porém, a maneira, as mil, as cem mil novas maneiras em que a nossa inserção no 

mundo se configura, expressando pouco a pouco as novas situações existenciais” (2006, p. 85). 

Essa nova situação existencial é sobretudo uma reflexão sobre si mesmo antes de ser uma 

reflexão sobre o mundo; em relação ao mundo só resta ao escritor olhá-lo com espanto. 

Um ano após essa forma leve de tratar a crise criativa romanesca em forma de diálogo, 

chegamos ao ensaio “O desafio ao labirinto” (2006, p. 100-117), um dos mais complexos, que 

gerou muita repercussão tanto na época quanto ao longo do tempo e mesmo até os dias de 
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hoje80. Isso porque Calvino faz uma minuciosa descrição do panorama literário de transição 

entre as décadas de 1950 e 1960, partindo, sem inferir um anacronismo, das transformações da 

realidade impostas pela industrialização desde o seu início. 

Esse ponto de partida tem o objetivo de unir atmosferas semelhantes, das primeira e 

segunda Revoluções Industriais com o contemporâneo, em torno de um só tema: a aceitação ou 

recusa da desumanização antipoética e a forma como a cultura a retrata. Já que, segundo César 

Aira (2018), todo ensaio não se encerra somente no tema proposto, daremos destaques aos 

momentos em que, dentro da reflexão do panorama geral da literatura e das artes visuais, 

aparece a autorreflexão do próprio Calvino como segundo tema, ou seja, onde seu discurso se 

verticaliza em direção a si mesmo e produz sua imagem especular, algumas vezes em contraste 

com os outros textos publicados no mesmo número da revista Menabò em que se insere seu 

ensaio. 

Dividido em quatro partes, a primeira parte é uma espécie de introdução ou apresentação 

do primeiro aspecto abordado no ensaio que irá se alongar para a segunda parte: o trauma 

provocado pela Revolução Industrial na filosofia e nas artes. O principal foco desse trauma é o 

modelo de vida que deixou de existir: “Após séculos passados a estabelecer as relações do 

homem consigo próprio, com as coisas, os lugares, o tempo, eis que todas as relações mudam” 

(2006, p. 100). Esse é também o principal foco do trauma do momento em que escreve, pois 

continuam a passar pelas fases desenfreadas do avanço industrial sem que consigam 

acompanhá-las e agora mais do nunca: “Agora passamos para a fase da industrialização total e 

da automação. [...] Passamos muito antes de possuir uma ordem racional à altura da situação 

[...]” (2006, p. 101). 

Esta “fase de industrialização total e da automação” implica no que ficou posteriormente 

conhecida como Revolução Digital ou Terceira Revolução Industrial, que teve início no final 

da década de 1950 e representa a passagem da tecnologia eletrônica mecânico-analógica para a 

tecnologia digital, da matemática a serviço da comunicação em grande escala — não queremos 

inferir um anacronismo, dado que os termos que dão início ao novo progresso não foram 

conhecidos na época, mas mencionamos esses termos para frisar dois aspectos do discurso 

calviniano: a sensibilidade em perceber e ensaiar os problemas do seu tempo arriscando 

 
80 Referimo-nos aqui, por exemplo, à tese dedicada exclusivamente a esse ensaio, Il gioco del labirinto: figure del 
narrativo nell’opera di Italo Calvino, de Fouces Gonzáles Covadonga, publicado pela Carabba Edittore em 2009. 
Com essa menção queremos frisar a importância e o impacto que este ensaio rendeu ao longo dos estudos 
calvinianos. 
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posicionamentos e o interesse pela aliança entre cultura poética e multiplicidade que irá 

deflagrar uma proposta criativa sem paralelos com as tendências literárias abordadas. 

A união das atmosferas entre as Revoluções Industriais do século XIX e a atual 

“automação” da indústria, que tornou possível realizar muito mais cópias idênticas ao original 

do que permitiu o fordismo, tornou possível a aceleração do desenvolvimento computacional e 

a afirmação de Calvino de que “as máquinas estão mais adiantadas que o homem; as coisas 

mandam nas consciências; a sociedade está manca e tropeça pelos cantos, procurando 

acompanhar o progresso tecnológico” (2006, p. 101). Compreendemos que o que está em jogo 

não é uma comparação do desenvolvimento econômico e social que ao longo das décadas 

guardam proporções diversas, mas a semelhante disritmia ou incompatibilidade entre as 

mudanças provocadas desde a revolução industrial no cotidiano dos homens e na cultura, na 

perspectiva individual e coletiva. O que ainda pode ligar estas duas atmosferas de transformação 

da vida cotidiana e dos paradigmas de convivência social é a postura, tanto da ciência quanto 

da poesia, que coincide diante do caos moderno e nessa coincidência pode haver a unidade 

cultural: “ambas são posturas de pesquisa e ao mesmo tempo de planejamento, de descoberta e 

de invenção. [...] O caminho para tornar una a cultura de nosso tempo, de outro modo tão 

divergente em seus discursos específicos, está justamente nessa postura comum” (2006, p. 103). 

Na segunda parte do ensaio, Calvino desenvolve as duas reações da cultura em relação 

à industrialização antipoética e desumanizante: “aceitá-la para devolvê-la à história humana, 

recusá-la para contrapor-lhe outro mundo de valores em outro plano” (2006, p. 103). A filosofia 

de Karl Marx (1818-1883) é enquadrada como exemplo de primeira reação, cujo resultado é 

uma nova liberdade, chamada comunismo. A cultura poética do “estetismo” é exemplo de 

segunda reação, mas com isso Calvino não quer dizer que o estetismo “não tem cidadania 

própria na era industrial” (2006, p. 104), pois considera o seu primeiro e mais direto fruto 

(representado paradigmaticamente por Charles Baudelaire). Após a exposição da linha que 

surge a partir dessa resposta à industrialização, em apenas um parágrafo resume de maneira 

velada e figurativa seus exemplos, depois identificamos o corte racional no discurso numa 

justificativa — linguagem figurativa aqui demonstrando sua forma ensaística —, assim o 

estetismo 

 

“Evade-se” para os Mares do Sul porque parece a única maneira de afirmar alguma 
coisa com relação ao industrialismo; faz-se simbolismo ou se descobre a arte negra 
ou se recupera a infância e o tempo perdido ou se instaura o culto da palavra pura ou 
aquele do inconsciente ou aquele da disponibilidade para a contraditória variedade da 
vida, tudo isso sempre em função de uma relação — de luta, de reforma ou de 
adaptação — com o ambiente em que se vive. Aqui, porém, eu acabaria dizendo coisas 
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óbvias ou tautologias, como não raro acontece nos discursos de sociologia literária 
(CALVINO, 2006, p. 104). 

 

Dentro da contestação do estetismo há ainda outro caminho: em vez da contestação que 

busca imagens que estejam fora e que sejam outras, como as representadas no excerto acima 

(aludimos às imagens que evadem-se para os Mares do Sul), Calvino irá discorrer sobre a que 

assume a realidade e produz as “imagens do próprio mundo poético, com o propósito [...] de 

resgatá-la [a realidade] da desumanidade e realizar seu significado final de progresso [...]” 

(2006, p. 104), mesmo sabendo que “ser concomitantemente progressista e poeta é cada vez 

mais complexo” (2006, p. 105). 

Os exemplos são encontrados primeiramente na arquitetura que realiza uma espécie de 

mimese da realidade industrial, estéticas como, dentre outros exemplos, a do pintor e escritor 

socialista libertário William Morris, a art nouveau e a escola alemã vanguardista Bauhaus. Há 

esse apelo visual da realidade industrial em dois poetas: Apollinaire e Maiakóvski, “que sentem 

necessidade de se expressar também mediante criações tipográficas” (2006, p. 107). Calvino 

chama essa linha de “linha racionalista da vanguarda”, cuja característica fundamental é um 

otimismo-historicista: “contra as posições de recusa e evasão, afirma-se o resgate estético-

moral do mundo mecanizado” (2006, p. 107).  

Atento às críticas que podem surgir a partir de sua menção à “linha racionalista da 

vanguarda” que pode situar tendências voltadas para disfarçar a exploração capitalista, Calvino 

tece um comentário sobre o próprio ensaio e se antecipa, fazendo alusão inclusive a outro texto 

que compõe o número da revista em que se insere seu desafio ao labirinto: 

 

Para os que se perguntam a toda hora: “Não estaria eu fazendo o jogo do 
capitalismo?”, prefiro quem enfrenta todos os problemas da transformação do mundo 
com a confiança de que o que é melhor serve para o melhor. De resto, neste mesmo 
número, o texto de Fortini é um documento de como uma tensão revolucionária, se 
alimentada apenas de paixão pela teoria, e não pela atuação prática humana (e pelas 
coisas que são instrumento e produto dessa atuação), resolve-se na escolha do nada 
(CALVINO, 2006, p. 107). 

 

Calvino ainda ameniza o otimismo diante das mudanças ou estragos provocados pela 

industrialização afirmando que dele surgiram “resultados ideológicos muito diferentes”, dentre 

eles a corrente “visceral da vanguarda”, representada por diferentes artistas como Louis-

Ferdinand Céline, Antonin Artaud, James Joyce, pelos expressionistas e surrealistas, cuja 

influência se aproxima deste início de década — mais à frente ele irá desenvolver essa nova 

bifurcação, ora opondo ora aproximando as linhas “racionalista” e “visceral”. Nosso principal 
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destaque nesse momento do ensaio é outra autorreflexão, em que Calvino verticaliza seu 

discurso de opinião numa atitude intimista e especular para além do panorama que expõe: 

 

O problema expressivo e crítico para mim permanece um só: minha primeira escolha 
formal-moral foi a favor das soluções de estilização redutiva e, por mais que toda a 
minha experiência mais recente me leve a orientar-me, ao contrário, para as 
necessidades de um discurso o mais abrangente e articulado possível, capaz de 
encarnar a multiplicidade cognitiva e instrumental do mundo em que vivemos, 
continuo a crer que não há soluções válidas, estética, moral e historicamente, que não 
se concretizem na fundação de um estilo (CALVINO, 2006, p. 108, grifos do autor). 

 

Observamos duas vertentes opostas: a “estilização reduzida”, representada pela exatidão 

e forma enxuta de Hemingway, autor estrangeiro que ele leu durante sua juventude; e a vertente 

da “multiplicidade cognitiva e instrumental”, representada novamente por Joyce — cuja leitura 

não lhe faz o gosto — e por Pablo Ruiz Picasso. O destaque dessa arte da multiplicidade Calvino 

dá a Picasso, “o único homem, depois de Shakespeare, que expressou o mundo e a si próprio 

de maneira total” (2006, p. 109). No âmbito da literatura italiana, o representante da 

multiplicidade e de uma literatura do mundo industrial é Pavese — outro autor marcadamente 

presente em sua experiência de leitor. 

Calvino diz que a experiência da multiplicidade, “mais recente”, o leva a uma exigência 

estilística complexa que se concretiza pela “adoção de todas as linguagens possíveis, de todos 

os métodos de interpretação” (2006, p. 109). Essa reflexão de 1961, como podemos observar, 

tem consequências em toda a experiência por vir de Calvino, e entendemos que neste ensaio 

estão as raízes do que será desenvolvido na sua fase combinatória. Enquanto é admissível 

afirmar que a ideia de multiplicidade surge com essa fase e com a influência do grupo OuLiPo, 

ao qual ele irá ser apresentado somente no final da década, contrariamente, devemos lembrar 

desse e de outros ensaios entre o final da década de 1950 e início da década de 1960: o que 

Calvino desenvolve enquanto multiplicidade remonta a esse período, ou seja, está aqui latente. 

Na terceira parte do ensaio, Calvino irá demonstrar que “o monopólio da oposição à 

ideologia industrial” (2006, p. 111) assimilada pela linha visceral solapou a linha racionalista: 

“A linha ‘racionalista’, ou da estilização redutiva e matemático-geometrizante [...] pagou o 

preço de um enfraquecimento de sua força criativa e combativa” (2006, p. 111). Na situação 

contemporânea que tem como fato a “hipermecanização, a hiperprodução, a hiperorganização”, 

o poeta não tem mais o interesse pela representação das transformações do mundo e, dessa 

forma, tanto a linha racionalista e a linha visceral assimilam a “interiorização”, que coincide 

com a “região vazia, na qual existencialismo, fenomenologia e psicanálise procuram englobar-

se num discurso orgânico” (2006, p. 112). A respeito dessa organicidade, surge outra 
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autorreflexão em que Calvino se insere entre aqueles que publicam na mesma edição da revista: 

“Mas esse discurso orgânico até agora não encontrou sua linha [...]. Falta aquele ‘suplemento 

de sociedade’ de que Leoneti fala neste mesmo número do Menabò” (2006, p. 112). Solapando 

a linha racionalista, a visceral entrega aparentemente duas saídas: “sujeição biológica” ou 

“sujeição industrial”, mas Calvino alerta: “podia e pode ter outros resultados, na direção de uma 

poesia tão complexa quanto a morfologia biológica, de um sentido lírico-vital que esteja à altura 

de nosso conhecimento intelectual do mundo” (2006, p. 113). 

A quarta e última parte irá desenvolver uma reflexão sobre os últimos exemplos da 

“linha racionalista” que tem na figura narrativa do labirinto sua maior expressão. Ao comentar 

a obra O labirinto (1959), de Alain Robbe-Grillet, Calvino coloca, segundo Adriana Klein 

(2013, p. 18), “a questão da escrita como conflito e tensão entre um subjetivismo interior e uma 

linha matemático-geometrizante”. Ou seja, no que é supostamente racionalista, Calvino insiste 

em demonstrar a tendência da interiorização: “o processo de mimese das formas do mundo 

técnico-produtivo torna-se interior, torna-se olhar, maneira de se situar em relação à realidade 

externa” (2006, p. 113). O escritor italiano não se rende ao primeiro impacto que a literatura de 

Robbe-Grillet provoca nos leitores franceses, nem ao seu esforço de despersonalização 

clarificante do espaço narrado; mas faz uma ressalva à sua proposta teórico-crítica, 

demonstrando assim que há uma diferença entre uma e outra: 

 

[...] eu acredito que algumas de suas páginas teóricas (o ensaio Natureza, humanismo, 
tragédia), se não no plano de um pensamento rigoroso, no plano das solicitações 
poéticas e morais sejam muito importantes, como proposta de uma visão do mundo 
antitrágica, sem vibrações religiosas ou sugestões antropomórficas e antropocêntricas. 
Essa é uma proposta que poderá ser desenvolvida pela literatura do futuro; ao passo 
que os romances grilletianos são casos-limite dos quais é difícil prever 
desenvolvimentos por parte de discípulos e partidários, a não ser no sentido da 
exigência geral de um novo “espaço literário” (CALVINO, 2006, p. 115). 

 

A partir desse primeiro exemplo de “labirinto grilletiano”, Calvino irá trazer outros 

exemplos de formas labirínticas na literatura, que se expressam a partir da multiplicidade de 

representações do mundo contemporâneo: “[...] o labirinto do conhecimento fenomenológico 

do mundo em Butor, o labirinto da concreção e estratificação linguística em Gadda, o labirinto 

das imagens culturais de uma cosmogonia ainda mais labiríntica em Borges” (2006, p. 115). 

Calvino diz que esses são exemplos de uma “literatura do labirinto gnoseológico-cultural”, que 

se divide em duas possiblidades: (1) enfrentar a complexidade da realidade e produzir um 

“mapa do labirinto, o mais detalhado possível”; (2) fascinar-se com o labirinto implicando em 

perder-se nele, cujo resultado é a representação da “falta de saída como verdadeira condição do 
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homem contemporâneo” (2006, p. 116). Essas duas possibilidades se misturam completamente, 

pois o labirinto congrega sempre a vontade de encontrar a saída com a vontade de perder-se, 

nisto consiste sua condição. Mas Calvino não se rende a essa condição nem se deixa levar pelas 

tendências literárias que expôs ao longo do ensaio, e propõe um “desafio ao labirinto” 

expressando seu desejo de fundar um movimento literário cósmico, última e primeira imagem 

de uma multiplicidade infinita nascente e por vir (acreditamos que influenciada, sobretudo, pela 

cosmogonia de Borges), a que nos deixa as seguintes imagens do futuro da literatura: 

 

Hoje, começamos a requerer da literatura alguma coisa a mais que um conhecimento 
da época ou uma mimese dos aspectos externos dos objetos ou daqueles internos da 
alma humana. Queremos da literatura uma imagem cósmica (esse termo é o ponto de 
convergência de meu discurso com aquele de Eco), isto é, no nível dos planos de 
conhecimento que o desenvolvimento histórico pôs em jogo (CALVINO, 2006, p. 
116). 

 

Uma das repercussões de época de “O desafio ao labirinto” é a correspondência 

publicada no número 6 da revista Menabò com o título Corrispondenza con poscritto a 

proposito della “Sfida al labirinto”, em 1963, presente em Mundo escrito e mundo não escrito. 

Interessante notar que Calvino começa sua carta escrevendo “Caro Guglielmi, li seu ensaio para 

o Menabò 6”, o que demonstra a recepção do ensaio de Angelo Guglielmi e sua publicação no 

mesmo número. Da carta de Calvino temos dois excertos a destacar. Calvino rebate seu 

destinatário e esclarece aos leitores que a concepção de literatura contemporânea dele chega “a 

um ponto que só resta decretar o fim da literatura”, porque, dado o modo como se reduz a zero 

a concepção de mundo, faltaria “o impulso necessário para escrever, o porquê, a polêmica com 

aquele outro-da-poesia, que é sempre a condição dialética para que a poesia exista” (2015, p. 

41, grifos do autor). Calvino é contrário a essa ideia de fim justamente pelo mesmo motivo, ou 

seja, a redução ao zero. Nesse sentido, no primeiro excerto que destacamos, podemos entrever 

o discurso que impulsiona o futuro da literatura, mesmo diante de uma literatura reducionista, 

não permitindo a razão para que ela acabe: 

 

Para mim, todas as reduções a zero só me interessam e estimulam para ver o que 
haverá depois do zero, ou seja, ver de que modo a escrita será retomada, ou seja, de 
que modo a totalidade da cultura — que já suportou inúmeros terremotos e 
devastações e, especialmente por meio deles, viveu até agora — vai conseguir superar 
essa também (aliás, nem tão terrível se comparada a outras), ou seja, como será capaz 
de, mais uma vez, conferir valor de verdade a velhos argumentos que possam voltar a 
fazer sentido (CALVINO, 2015, p. 42). 
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Ambos, remetente e destinatário, estão falando especificamente de uma estética surgida 

recentemente e que está no âmago dos ensaios que analisamos neste início de década: o nouveau 

roman. Os autores citados são, novamente, Beckett e Robbe-Grillet. Toda a discussão em torno 

dos romancistas franceses deixa evidente o impacto que eles tiveram na leitura dos italianos e 

especialmente em Calvino que, mesmo considerando “brilhantes narrativas”, não concorda com 

a concepção literária de fundo que essa estética agrega — concepção que já fora manifestada 

em L’Ère du soupçon (1956), de Nathalie Sarraute e, no mesmo ano de publicação desta 

Menabò 6, amadurecida em Pour un nouveau roman (1963), de Robbe-Grillet. 

Calvino tem o olhar atento ao manifesto da “morte do romance” de tipo realista e 

histórico dada pelos franceses mediante a opção por um romance fenomenológico e enigmático 

de descrições impessoais e minuciosas de ambientes. Mas o escritor italiano não concorda em 

considerar a morte do romance, portanto defende que, explorando um extremo, esta sentença 

só deixa como resultado, para os leitores e escritores, uma contraproposta pelo impulso de 

carregar de significados novos a representação do mundo contemporâneo: 

 

Mas meu contentamento é porque penso que, chegando ao extremo dessa abrasão da 
subjetividade, já no dia seguinte de manhã vou poder me dedicar — nesse universo 
completamente objetivo e assemântico — a reinventar uma perspectiva de 
significados, com a mesma e prazerosa aderência às coisas do homem pré-histórico 
que, diante do caos de sombras e sensações que bruxuleavam à sua frente, aos poucos 
conseguia distinguir e definir: isto é um mamute, esta é minha mulher, isto é um figo-
da-índia, e assim dava início ao processo irreversível da história (CALVINO, 2015, 
p. 42). 

 

O apelo ao futuro da literatura que inclui a ambiciosa razão perscrutadora dos 

significados do mundo contemporâneo se concretiza ainda mais no poscritto à correspondência. 

Para tanto, Calvino irá colocar a figura do leitor em suas reflexões — unindo, portanto, criação 

e recepção —, se referindo a dois tipos: “leitor da razão”, que ele defende, e o “leitor da 

derrocada da razão”, pressuposta pelos escritores franceses e assumida por Guglielmi. Vejamos 

como ele reflete sobre a leitura: 

 

Como leitores ideais para a literatura eu penso nas únicas pessoas que contam para 
mim, isto é, aquelas engajadas em projetos para o mundo futuro (ou seja, as que se 
importam com a influência recíproca entre projeto poético e projeto político, ou 
técnico, ou científico etc.), e mais precisamente engajadas numa racionalização do 
real (tarefa a que vale a pena dedicar-se justamente porque o real não é racional per 
se), e quero que essas pessoas se valham daquela peculiar inteligência do mundo que 
a literatura, e só a literatura, pode dar (CALVINO, 2015, p. 44). 
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Há no excerto acima a expressão que caracteriza o leitor como alguém “engajado em 

projetos para o futuro do mundo” para uma literatura que engendra a “racionalização do real” 

e “a influência recíproca” entre poesia, política, técnica e ciência. Calvino reafirma, um ano 

depois, a mesma posição utópica de “O desafio ao labirinto”, de um projeto de “literatura 

cósmica” sustentada pela estética da multiplicidade, que engendra inclusive o extremo 

negacionista, pois “a poesia do negativo (também) é sempre (não só recuperável, mas) 

necessária a uma perspectiva positiva do mundo. Esta é a minha noção de engajamento” (2015, 

p. 45). 

Em outras palavras, o futuro da literatura cósmica, considerando todas as formas de 

literatura identificadas e distinguidas, deve solapar o desespero contemporâneo, num jogo 

múltiplo entre criação e recepção: “quero que o desespero de Beckett sirva aos não 

desesperados. De todo modo, os desesperados — ou seja, os obedientes habitantes do caos — 

não sabem o que fazer com ele” (2015, p. 46). 

Este último ensaio que analisamos é de 1963, o anterior a este é de 1962. Se até então 

seguimos uma cronologia quase anual dos ensaios, em nossa próxima abordagem daremos um 

salto para o fim da década, em 1967, e desta para o fim da próxima, em 1978, para então 

avançarmos para os últimos ensaios de Calvino. 

12. Cibernética e fantasmas (1967); 

13. Os níveis de realidade em literatura (1978); 

14. Os últimos fogos (1983); 

15. Mundo escrito e mundo não escrito (1983); 

16. O livro, os livros (1984); 

17. Leveza (1985); 

18. Rapidez (1985); 

19. Exatidão (1985); 

20. Visibilidade (1985); 

21. Multiplicidade (1985). 

Entre “Correspondência com Angelo Guglielmi, a propósito de O desafio ao labirinto” 

de 1963, e “Cibernética e fantasmas”, de 1967, temos alguns ensaios que são bons exemplos de 

composição especular da subjetividade, como é o caso de “Não vou mais botar a boca no 

trombone”, de 1965, “Vittorini: planejamento e literatura”, de 1967, “Por uma literatura que 

peça mais” e “Carta de um escritor menor”, ambos de 1968. No entanto, os ensaios acima 

listados são, para nós, os mais ricos no sentido de apontarem para a especularidade e 
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fantasmagoria na ficção e no ensaio, tanto do ponto de vista criativo quanto do ponto de vista 

argumentativo, por isso ficamos apenas com estes.  

Na primeira parte de “Cibernética e fantasmas” Calvino narra a história da linguagem 

de uma maneira imaginativa e propositiva. Qual é a origem da linguagem humana? Calvino dá 

sua resposta em um tom fabular: “Tudo começou com o narrador da tribo. Os homens trocavam 

entre si sons articulados, referindo-se às necessidades práticas da vida deles, o diálogo e as 

regras que o diálogo não poderia deixar de seguir já existiam” (CALVINO, 2006, p. 196). O 

aspecto da linguagem humana que mais interessa é o acumulativo, um aspecto baseado na 

quantidade de possibilidades de articulações sonoras, invenção de palavras, produção de 

sentidos. Esse “narrador da tribo” de que fala Calvino é responsável por este aspecto da 

linguagem, por ter se interessado nas possibilidades além das regras do diálogo, da espera da 

resposta ou da necessidade vital. 

Esse narrador é uma figura recorrente na experiência literária de Calvino, sobretudo, na 

fase combinatória, que é a fase em que Calvino mergulha nessas questões de linguagem e se 

aproxima do grupo literário OuLiPo. Antes, ele havia aparecido no final da década de 1950 

quando Calvino escreve Fiabe italiane, agora, na fase combinatória, ele aparece no ensaio em 

questão e também futuramente na ficção, como o “Pai das histórias” em Se um viajante numa 

noite de inverno (1999): 

 

[...] um velho índio chamado “Pai das Histórias”, longevo de idade imemorial, cego e 
analfabeto, que narra ininterruptamente histórias que ocorrem em terras e épocas de 
todo desconhecidas dele. O fenômeno atraiu ao local expedições de antropólogos e 
parapsicólogos: apurou-se que muitos dos romances publicados por autores famosos 
haviam sido narrados, palavra por palavra, pela voz catarrosa do “Pai das Histórias”, 
vários anos antes de terem sido publicados. Segundo alguns, o velho índio seria a 
fonte universal da matéria narrativa, o magma primordial de que se originam as 
manifestações individuais de cada escritor; segundo outros, o velho seria um vidente 
que, sob o efeito de cogumelos alucinógenos, consegue comunicar-se com o mundo 
interior dos mais fortes temperamentos visionários e captar-lhes as ondas psíquicas; 
na opinião de outros ainda, ele seria a reencarnação de Homero, do narrador das Mil 
e uma noites, do autor do Popol Vuh, bem como de Alexandre Dumas e James Joyce; 
outros objetam, entretanto, que Homero não tem nenhuma necessidade da 
metempsicose, pois não morreu coisa nenhuma e continua a viver e compor através 
dos milênios, sendo autor, além de alguns poemas que normalmente lhe atribuem, de 
grande parte das mais notáveis narrativas que já se escreveram (CALVINO, 1999, p. 
121). 

 

Esse “Pai das Histórias” e o “narrador da tribo” são o mesmo e se trata de um fantasma 

literário de dimensão coletiva (DERRIDA, 1994; GUERREIRO, 2011). No ensaio “Cibernética 

e Fantasmas” a narrativa literária tem sua origem neste fantasma. Ter origem no fantasma 

significa ter origem ambígua, pouco nítida, significa solapar a origem para dar-se como 
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presença, aparente e inaparente (DERRIDA, 1994). A narrativa torna presente este fantasma de 

voz catarrosa, que tem a forma de muitos que narram, conhecido como Xamã, Aedo, Bardo, 

Poeta, Escritor e tantos outros nomes. 

Se a linguagem no seu começo estava atrelada aos aspectos da vida prática, às 

necessidades vitais, com a passagem para o discurso-narrativa, ela passa a criar infinitas 

conexões a partir de um número finito de elementos: 

 

O mundo fixo que cercava o homem da tribo, constelado de sinais de efêmeras 
correspondências entre palavras e coisas, animava-se com a voz do narrador, 
dispondo-se no fluxo de um discurso-narrativa dentro do qual cada palavra adquiria 
novos valores e os transmitia às ideias e às imagens por ela designadas; cada animal 
cada objeto cada relação adquiria poderes benéficos e maléficos, os que serão 
chamados poderes mágicos e que, no entanto, poderiam chamar-se poderes narrativos, 
potencialidade que a palavra detém, capacidade de ligar-se a outras no plano do 
discurso (CALVINO, 2006, p. 198). 

 

Este começo de ensaio trazendo o fantasma da literatura concentra toda a problemática 

do ensaio em si: as possibilidades (combinatória) implícitas (fantasmáticas) inerentes à 

literatura. No que diz respeito à combinatória, para Calvino, o formalismo russo e o 

estruturalismo francês (precisamente a semiologia de Roland Barthes) deram conta dos níveis 

de significação da narrativa, assimilando estruturas que se repetem e se combinam em várias 

histórias: “agora é James Bond a fornecer as exemplificações mais adequadas aos 

estruturalistas” — Calvino estava provavelmente se referindo ao ensaio “James Bond: uma 

combinatória narrativa”, de Umberto Eco81. Ao cabo da publicação de A análise estrutural do 

conto, de Roland Barthes, é dado o passo no primeiro degrau da semiologia: 

 

[...] o jogo combinatório das possibilidades narrativas logo ultrapassa o plano dos 
conteúdos para propor como objeto de discussão a relação de quem narra com a 
matéria narrada e com o leitor: isso significa que passamos à problemática mais árdua 
da narrativa contemporânea (CALVINO, 2006, p. 199). 

 

A problemática mais árdua é exatamente aquela de escritores que tendem à 

autorreflexão, a expressar-se enquanto pessoa gramatical, definida por sua posição no discurso: 

“escrever não consiste mais em narrar, mas em dizer que se narra”, cujo resultado formal é o 

de uma literatura “ao quadrado ou ao cubo” (2006, p. 199). Nesse sentido, o autor da obra entra 

 
81 O ensaio pode ser encontrado na reunião intitulada Análise estrutural da narrativa (2011), organizada por 
Roland Barthes, com ensaios de diversos teóricos, dentre eles A. J. Greimas, Christian Metz, Tzvetan Todorov, 
Gerard Genette. 
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na narrativa e desaparece, faz sua aparição como fantasma; isso expõe a própria obra e o leitor, 

desacomoda a todos de suas posições primárias. 

Calvino traz a figura da “máquina literária”, também presente em Se um viajante numa 

noite de inverno. A máquina age como o “Pai das Histórias”, guarda consigo todas as 

possibilidades de combinações de palavras em narrativas e de narrativas em narrativas: 

 

A verdadeira máquina literária será aquela que sentirá, ela própria, a necessidade de 
produzir desordem, mas como reação a uma sua produção anterior de ordem — a 
máquina que produzirá vanguarda para destravar os próprios circuitos bloqueados por 
uma produção muito longa [...] nada nos impede de prever uma máquina literária que, 
a certa altura, sinta-se insatisfeita com o próprio tradicionalismo e comece a propor 
novas maneira de entender a escritura e desorganizar completamente os próprios 
códigos. [...] Será essa a literatura que corresponderá perfeitamente a uma hipótese 
teórica, ou seja, finalmente a literatura (CALVINO, 2006, p. 204). 

 

A máquina literária imita a história da literatura, produz diferenças dentro de diferenças 

e assim surgem vanguardas que são, por sua vez, desestruturadas e reestruturadas. Para explicar 

esse aspecto no ensaio, Calvino dá humor e atitude autorreflexiva à máquina literária, dados 

pelas palavras “tradicionalismo”, “insatisfeita” e “vanguarda”. Trata-se de prever uma máquina 

cibernética, portanto; com capacidade para sentir-se insatisfeita e aprender novas formas de 

criação.  

Na segunda parte do ensaio Calvino introduz a primeira pessoa como voz do discurso e 

coloca-se em contexto: de um lado, as aspirações estéticas francesas, no sentido que inclui a 

questão da inspiração como fonte de criatividade — inspirar-se é o acesso ao espírito, à intuição 

pura; de outro lado, com o qual Calvino se identifica, está o processo criativo como 

fragmentação do eu, na maneira de repetir e diferenciar o “eu” presente na literatura: 

 

E eu me sentia como alguém que, por um mal entendido, acabou no meio de pessoas 
que tratam de negócios com os quais não tinha nada a ver: a literatura, da maneira 
como eu a conhecia, era uma obstinada série de tentativas de colocar uma palavra 
atrás da outra, conforme determinadas regras definidas ou, com maior frequência, 
regras não definidas nem passíveis de ser definidas mas que podiam ser extrapoladas 
de uma série de exemplos ou protocolos, ou regras que inventamos especificamente, 
isto é, que derivamos de outras regras que outros seguem. Nessas operações, a pessoa 
eu, explícita ou implícita, fragmenta-se em diferentes figuras, num eu que está 
escrevendo e em outro eu que é escrito, num eu empírico que está atrás do eu que 
escreve e num eu mítico que serve de modelo ao eu que é escrito. O eu do autor que 
escreve se dissolve: a chamada “personalidade” do escritor é interna ao ato de 
escrever, é um produto e um modo da escritura (CALVINO, 2006, p. 204). 

 

Essa fragmentação do eu em diferentes figuras é exatamente o modo como Calvino se 

autorreflete, como num jogo de espelhos onde cada imagem ou cada um desses “eus” é 

experimentado por Calvino. A próxima imagem que estabelece esse jogo de espelhos é a figura 



206 

do escritor-máquina, junção entre máquina literária e escritor. Como já dissemos, a máquina 

imita exatamente aquilo que a história da literatura nos entrega, composta por escritores, 

editores, tradutores; portanto, 

 

[...] o escritor, assim como ele tem sido até hoje, já é máquina que escreve [...]. Nesse 
sentido, mesmo que entregue à máquina, a literatura continuará sendo um lugar 
privilegiado da consciência humana, uma explicitação das potencialidades contidas 
no sistema de signos de toda sociedade e de toda época (CALVINO, 2006, p. 206). 

 

Esse lugar privilegiado é inalienável. No entanto, o “rito celebrado” neste final de 

década é a morte da figura do autor, ofuscada pelo brilho da obra literária, pelo escritor-

máquina. Nesse sentido, Calvino faz a provocação: “Despareça, então, o autor — esse enfant 

gaté da inconsciência —, para deixar seu lugar a um homem mais consciente, que saberá que o 

autor é uma máquina e saberá como essa máquina funciona” (2006, p. 206). 

Na introdução da terceira parte do ensaio, Calvino mantém a primeira pessoa do 

discurso para explicar sua “reação psicológica à compreensão de que escrever é apenas um 

processo combinatório” (2006, p. 207). Trata-se do sentimento de alívio ao encarar a literatura 

“apenas” como operação combinatória, mesmo sabendo que os fantasmas (uma extensão de 

contornos indeterminados) estão tanto na obra quanto em volta do escritor-máquina: 

 

Diante da vertigem do inumerável, do inclassificável, do contínuo, sinto-me 
tranquilizado pelo finito, pelo sistematizado, pelo discreto. Por quê? Não há nessa 
minha postura um fundo de medo do desconhecido, um desejo de limitar meu mundo, 
de trancar-me em minha concha? Eis que minha tomada de posição, que queria ser 
atrevida e dessacralizadora, deixa espaço à suspeita de que, pelo contrário, seja ditada 
por uma espécie de agorafobia intelectual, quase um exorcismo a defender-me dos 
turbilhões que a literatura desafia o tempo todo (CALVINO, 2006, p. 207). 

 

O desafio lançado “o tempo todo” é a tensão literária entre o finito de sua forma e a 

infinidade de seus múltiplos sentidos, pelo que “sobra” e aparece no discurso mesmo depois de 

todos os esforços de controle por parte do escritor-máquina. Calvino explica a literatura a partir 

de seu próprio conforto e desconforto, e dessa tensão que se estabelece no processo de criação 

literária: 

 

A batalha da literatura é precisamente um esforço para exceder os limites da 
linguagem; é da borda extrema do dizível que ela se estende; é o chamado daquilo que 
está fora do vocabulário que move a literatura. [...] O mito vive do silêncio além da 
palavra; um mito calado faz sentir sua presença na narração profana, nas palavras 
diárias; é um vazio de linguagem, que aspira as palavras em seu vórtice e dá forma à 
fábula. [...] A literatura segue itinerários que margeiam e ultrapassam as barreiras das 
interdições, que levam a dizer aquilo que não se podia dizer, a uma invenção que é 
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sempre uma reinvenção de palavras e histórias recalcadas na memória coletiva e 
individual (CALVINO, 2006, p. 208). 

 

Com essas palavras, observamos como Calvino explica a dimensão virtual da literatura 

(FUCHS, 1996; PAIVA, 2005), sua hantologia espectral (FUJITA, 2009), que é o sentido 

reencontrado pelo estruturalismo francês. O desafio da literatura, renovado constantemente em 

forma de tensão literária, é iluminar o que permaneceu não dito na obra, ou seja, de procurar 

seus fantasmas. Calvino explica essa fantasmagoria estabelecendo uma relação de força através 

da clássica imagem da casa mal assombrada, deixada pela literatura fantástica: “Quanto mais 

nossas casas são iluminadas e prósperas, tanto mais seus muros se encharcam de fantasmas; os 

sonhos do progresso e da racionalidade são visitados por pesadelos” (2006, p. 209). Essa é a 

inalienável fantasmagoria da literatura, algo idêntico à hantologia fantasmática que vimos na 

seção anterior. 

Mas como o fantasma surge na ars combinatoria de Calvino? Como ele é possível 

dentro da perspectiva combinatória, ou seja, pautado pela racionalização do processo de criação 

literária? É o que Calvino irá explicar na quarta parte do ensaio. 

A nossa observação aponta para a repetição da expressão “a certa altura”, que ocorre 

algumas vezes (em destaque nos excertos que seguirão a partir daqui). O fantasma sempre surge 

“a certa altura” do processo combinatório elaborado pelo escritor-máquina. O excerto a seguir 

aglutina as três vezes em que “algo sobra” como imagem do processo de criação literária: 

 

Parte-se do prazer específico que todo jogo combinatório proporciona; a certa altura, 
entre as inúmeras combinações possíveis de palavras com sons semelhantes, uma se 
carrega de um valor especial [...]. A certa altura, eis que dispara o dispositivo pelo 
qual uma das combinações obtidas, seguindo seu mecanismo autônomo, 
independentemente de toda busca de significado inesperado ou de um efeito 
imprevisto, o qual a consciência não chegaria intencionalmente: um significado 
inconsciente, ou ao menos a premonição de um significado inconsciente. [...] mas é 
um jogo que, a certa altura, vê-se investido de um significado inesperado, não 
objetivo, parte daquele mesmo nível linguístico pelo qual nos movíamos mas que 
deslizou de outro plano, o bastante para pôr em jogo alguma coisa que, em outro plano, 
importa muito ao autor ou à sociedade a que ele pertence (CALVINO, 2006, p. 210-
211, grifos nossos). 

 

A ars combinatoria da máquina literária ou do escritor-máquina faz surgir os fantasmas 

ocultos do indivíduo (do autor, do escritor, de si mesmo e do leitor) e da sociedade (dimensão 

coletiva do fantasma). Devemos observar que não se trata somente do ponto de vista do escritor, 

dos fantasmas ocultos na máquina ou que apoquentam o escritor, mas também da recepção, na 

leitura: “Desmontando e remontando o processo da composição literária o momento decisivo 

da vida literária será a leitura” (2006, p. 206). Portanto, diante das inúmeras possibilidades de 
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trocas num determinado material elaborado pela máquina, “o resultado poético será o efeito 

particular de uma dessas trocas [...] no homem empírico e histórico; será o choque que se 

verifica só na medida em que, ao redor da máquina de escrita, existam os fantasmas ocultos do 

indivíduo e da sociedade” (2006, p. 211). Esse “choque”, “significado inesperado” e “resultado 

poético” são sempre a surpresa, o rastro ou o resto que a literatura produz somente a partir do 

que foi combinado pela máquina: é a coincidência das subjetividades em jogo. 

Calvino explica esse mesmo processo retomando a imagem do narrador da tribo. No que 

diz respeito à combinatória da materialidade narrada nos primórdios da literatura oral, o 

resultado poético fantasmático é o mito: “[o narrador da tribo] permanece imperturbável ao 

permutar entre jaguares e tucanos, até o momento em que [...] eclode uma terrível revelação: 

um mito, que exige ser recitado em segredo e em lugar sagrado” (2006, p. 211, grifos nossos) 

— as palavras grifadas no excerto indicam um paralelo com “a certa altura” de antes. 

No processo combinatório, além de supor a inúmera quantidade de imagens, supõe-se 

também uma multiplicidade não quantitativa, resultado do movente dessas imagens que duram 

além delas próprias e que se movem também no interior de si próprio, ou seja, se repetem tanto 

objetivamente quanto subjetivamente. A memória é a grande responsável por essa movência. 

Calvino tenta iluminar essa duração. É exatamente do fazer durar esse jogo combinatório de 

múltiplas imagens, da sua hantologia espectral ou pregnância mnêmica, da literatura oral à 

literatura escrita, que surgem os mais diversos fantasmas, individuais e coletivos, cada um com 

o rosto e a aparência do homem no tempo em que o fantasma é dado a aparecer: primeiro em 

forma de narrador da tribo, depois em forma de escritor moderno apoquentado por sua 

autoimagem na obra literária, fragmentado.  

Nessa movência dos fantasmas literários há também uma dinâmica que se constitui 

através da conformidade e disformidade, da maneira como são dados a aparecer. Essa dinâmica 

fantasmática é refletida, segundo Calvino, na sociedade de seu tempo, que se alterna entre 

conformar os valores, os pudores, os limites dados pelas disciplinas (pelos sensos de ciência, 

justiça, ética, moral etc.), ou seja, “da aceitação da autoridade” disciplinar, e de transgredir e 

subverter essa conformação, tornando-a disforme, ou seja, monstruosa e apropriadamente 

fantasmática: “a certa altura, porém, alguma coisa dispara no mecanismo, e a literatura torna-

se a iniciadora de um processo no sentido oposto, no sentido de recusa a ver e a dizer as coisas 

como tinham sido vistas e ditas até um instante antes” (2006, p. 212, grifos nossos) — que se 

faz crítica do mundo e da maneira de ver o mundo. “Alguma coisa”, difícil de identificar, 

“dispara no mecanismo” e muda a dinâmica. A respeito da literatura escrita e do espírito crítico 

a ela inerente, Calvino conclui a quinta parte: 
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A literatura escrita já surge com o peso de uma tarefa de consagração, de confirmação 
da ordem vigente, peso de que se liberta muito lentamente através de milênios, 
tornando-se um fato privado que permite aos poetas e aos escritores expressar suas 
próprias opressões, levá-las à luz de suas consciências. A literatura chega a isso — 
acrescento eu — por meio de jogos combinatórios, que, a certa altura, carregam-se 
de conteúdos pré-conscientes e lhes dão finalmente voz. É por esse caminho de 
liberdade aberto pela literatura que os homens adquirem espírito crítico e o transmitem 
à cultura e ao pensamento coletivo (CALVINO, 2006, p. 213, grifos nossos). 

 

Tantas são as vezes que aparece a expressão “a certa altura” representando um lugar 

virtual do processo de criação e recepção literárias, que essa repetição nos direciona para uma 

khorologia (FUJITA, 2009), ou seja, do lugar impreciso, ou de localizar o não localizável dessas 

imagens que se expandem através do texto, concatenadas pela memória individual e coletiva. 

Nesse sentido, retomamos aqui a obra metaliterária de Calvino no intuito de acrescentar 

mais algumas informações e concatenar temporalidades. Se um viajante numa noite de inverno 

parece reunir as ideias expostas em “Cibernética e Fantasmas”, porque encontramos uma 

imagem do romance pertinente para cada ideia exposta do ensaio. Trata-se do Capítulo 1, do 

Capítulo 6, do Capítulo 7, “Numa rede de linhas que se entrecruzam” — chamada por Italo 

Calvino de “o conto dos espelhos” no ensaio “Se um narrador numa noite de inverno” (1999, 

p. 267) —, sobretudo o Capítulo 8 (o diário de Silas Flannery), o Capítulo 9 e o Capítulo 11, 

são as seções onde encontramos as imagens especulares de Calvino e as “máquinas” que as 

produzem. 

As máquinas que aparecem na obra são quatro: (1) a máquina dos falsários, confundida 

com o “Pai das Histórias”. O falsário da trama é Ermes Marana, um tradutor, editor, copiador, 

mistificador de textos: 

 

O jogo com você ainda não terminou, Agente da Mistificação! Ainda nos falta libertar 
nossa irmã acorrentada na máquina dos Falsários!’. “Eu sorrio enquanto vou 
lentamente descendo. ‘Não há nenhuma máquina, frangote! É o Pai das Histórias 
quem nos dita os livros!’ (CALVINO, 1999, p. 134). 

 

(2) a máquina de escrever do próprio Italo Calvino, que aparece no diário de Silas 

Flannery quando descreve o ambiente em que escreve — é quando lemos sobre a figura do 

personagem Snoopy e seus dizeres pregados na parede; (3) a máquina de escrever fantasmática 

de Silas Flannery (1999, p. 180-181), que mais implica em uma hantologia entre escritor e 

leitor; ou seja, no processo de criação literária a imagem do escritor persegue o leitor e no 

processo de recepção literária a imagem do leitor persegue o escritor; e (4) a máquina leitora 

(1999, p. 221) que se confunde, como era de se esperar, com a máquina criadora, chamada na 

obra de “computador” (1999, p. 122; p. 131-132; p. 187; p. 191; p. 193). 
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Julgamos necessário trazer as imagens criativas de Calvino que surgem onze anos 

depois de “Cibernética e Fantasmas”, para exemplificar como as imagens criativas se originam 

nos ensaios. Para tanto, devemos apresentar o contexto em que se colocam os próximos excertos 

de Se um viajante numa noite de inverno. Em seu diário, Silas Flannery descreve que, antes de 

começar a escrever, todos os dias vê por uma luneta uma mulher lendo em uma espreguiçadeira 

e uma borboleta. A borboleta tem um papel fundamental nas descrições e reflexões a respeito 

do processo criativo de sua escrita — representa o processo hantológico literário. 

Ao observar a mulher e a borboleta como um voyeur, lamenta-se, pois desde que se 

tornou escravo da escrita não tem mais o prazer da leitura: 

 

[...] digo a mim mesmo que o resultado do esforço antinatural a que me submeto 
quando escrevo deve ser a respiração dessa leitora, a transformação da leitura em 
processo orgânico, a corrente que conduz as frases para a atenção dela como se para 
um filtro, no qual se detêm por um instante, absorvidas pelos circuitos de sua mente, 
para depois desaparecerem, transformando-se nos fantasmas interiores da leitora, no 
que ela tem de pessoal e incomunicável. Às vezes sou tomado por um desejo absurdo: 
que a frase que estou a ponto de escrever seja a mesma que a mulher está lendo naquele 
momento. [...] Às vezes me convenço de que a mulher está lendo meu verdadeiro 
livro, aquele que há tempos eu deveria escrever e que jamais conseguirei escrever, e 
que esse livro está lá, palavra por palavra — eu o vejo no fundo de minha luneta, mas 
não consigo ler o que está escrito, não posso saber aqui que escreveu este eu que 
jamais consegui nem conseguirei ser (CALVINO, 1999, p. 173-174, grifo do autor). 

 

Algumas imagens se desdobram dessa relação visiva entre o escritor e sua criação 

literária, e a leitora e sua recepção da obra. Primeiro os leitores se tornam fantasmáticos: “Sinto 

uma multidão de leitores que olham por cima de meus ombros e se apropriam das palavras à 

medida que elas vão se depositando sobre a folha” (1999, p. 175), fazendo com que o escritor 

queira desaparecer: “Como eu escreveria bem se não existisse” [...] Não queria anular a mim 

mesmo parar tornar-me o porta-voz de alguma coisa definida. Só o faria para transmitir o 

escrevível que espera para ser escrito, o narrável que ninguém narra” (1999, p. 175); segundo, 

a imagem que Calvino traz para representar essa hantologia fantasmática entre escritor e leitor 

é a da borboleta quando diz que é pela limitação do ato de escrever que a “imensidade do não-

escrito se torna legível”, mas de que forma isso acontece? 

 

Ponho o olho na luneta e a aponto para a leitora. Entre seus olhos e a página, esvoaça 
uma borboleta branca. Seja o que for que ela esteja lendo, certamente a borboleta lhe 
capturou a atenção. O mundo não escrito culmina naquela borboleta. O resultado que 
tenho de esperar é algo de preciso, íntimo, leve. [...] Agora, observando a borboleta 
que pousa sobre meu livro, gostaria de escrever “com base no verdadeiro”, tendo em 
mente a borboleta. Relatar, por exemplo, um crime que, embora atroz, “assemelhe-
se” de algum modo à borboleta, que seja leve e sutil como uma borboleta. Poderia 
também descrever a borboleta, mas tendo em mente o crime, de modo que a borboleta 
se converta em algo terrificante, espantoso (CALVINO, 1999, p. 176). 
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O que torna o não-escrito em lido é exatamente o voo da borboleta, ou seja, a literatura 

(o ato da escrita e da leitura) envia suas mensagens por “outros meios” (nos ares de uma certa 

altura), pois mais à frente ele escreve: “Eis que a borboleta branca atravessou todo o vale e voou 

do livro da leitora para vir pousar na folha que estou escrevendo” (1999, p. 187). 

Todas essas máquinas apresentam os fantasmas ocultos em si, nesse sentido 

consideramos Se um viajante numa noite de inverno um “romance teórico” porque reflete a 

teoria literária, sem escamotear os personagens que geralmente vemos nomeados em textos 

teóricos ou analíticos. No romance, os fantasmas (autoimagens de Calvino) aparecem como 

personagens centrais, saem do oculto concatenado pelo leitor, para aparecerem como Leitor, 

Leitora, Escritor, Editor, Tradutor, Italo Calvino, Silas Flannery. Nesse sentido, onze anos 

depois Calvino dá uma resposta criativa à crise que o estruturalismo francês implantou ao fazer 

desaparecer o autor. Assim, observamos a duração das suas ideias crítico-criativas. 

Passaremos para a abordagem mais detalhada de “Os níveis de realidade em literatura”, 

de 1978, ensaio que dialoga amplamente com “Cibernética e Fantasmas”. 

Na cidade de Florença, entre 9 e 13 de setembro de 1978, o escritor Italo Calvino 

realizou uma série de conferências sobre teoria literária em um congresso organizado por 

Massimo Pitattelli-Palmarini, que reuniu filósofos, historiadores da ciência, físicos, psicólogos, 

linguistas, antropólogos, tanto ingleses e americanos como franceses e italianos. A exposição 

de Calvino teve lugar em um grupo de trabalho intitulado “Reality, meaning and culture”. 

Tamanho foi o impacto da sua reflexão que, antes mesmo de terminar o congresso, no dia 12, 

um trecho de sua conferência foi publicado no jornal Corriere della Sera, com o título Credere 

alle Sirene [Acredite nas Sereias]. De forma integral, os escritos da conferência permaneceram 

sem publicação até 1980, é quando Calvino decide inserir o ensaio “Os níveis de realidade em 

literatura”, fruto da conferência, na sua coletânea Assunto encerrado (2006). 

Segundo Calvino, os níveis de realidade numa obra literária podem se configurar de dois 

modos: permanecem distintos e podem misturar-se; mas sempre há múltiplos níveis. O escritor 

dá o exemplo de três obras de Shakespeare, e não deixa de mencionar a duplicação interior, o 

“teatro dentro do teatro”. Hamlet é um exemplo mais complexo, porque os níveis de realidade 

não são tão distintos e nem tão conciliatórios, nas palavras de Calvino: “um curto-circuito ou 

de vórtice que reabsorve os vários planos de realidade de cuja inconciliabilidade nasce o drama” 

(2006, p. 369). Há nas peças de Shakespeare essa tendência ao desdobramento dos níveis que 

extrapola os limites da obra para refletir a relação entre criação e recepção: “é preciso considerar 

a obra de arte na sua natureza de produto, na sua relação com o que está do lado de fora, com o 

momento da sua elaboração e com o momento em que chega até nós” (2006, p. 370). 
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Para Calvino, esse é um fato literário que pode ser encontrado em todas as épocas e em 

todos os lugares. Ele fala de obras que “precipitam-se sobre si mesmas, observam a si próprias 

no momento em que são criadas, tomam consciência dos materiais com que são construídas” 

(2006, p. 370). Precipitar-se remete-nos à ideia de abismo e tomar consciência de si mesma 

remete-nos a uma ontologia especular. Calvino diz que tal operação só poderia ser menos 

vertiginosa se parássemos o seu movimento e refletíssemos sobre o seguinte: “não podemos 

perder de vista de que esses níveis fazem parte de um universo escrito” (2006, p. 370, grifo do 

autor). 

Nesse momento, Calvino vai refletir sobre a proposição “Eu escrevo”, afirmação que, 

dentre todos os níveis de realidade literária, torna aparente a única realidade da qual o escritor 

pode partir. Esse é um nível de realidade basilar, uma espécie de plataforma de onde eleva-se 

todos os outros, tanto literários como não literários, mas pode ser extremamente complexo e 

inclusive desaparecer. Os modos com os quais essa proposição pode ser utilizada também torna 

possível “uma ponte” entre duas realidades não contíguas, nesse sentido, Calvino abre caminho 

para refletir a Odisseia de Homero. 

Primeiro ele escreve: “Eu escrevo que Ulisses escuta o canto das Sereias”, depois ele 

escreve: “Ulisses escuta o canto das Sereias”, onde está subentendido, o “Escrevo que”. Mas a 

ponte entre duas realidades ou dois universos heterogêneos só funciona através de um risco que 

o escritor corre: “de que você, leitor, faça confusão entre os dois níveis de realidade e creia que 

o acontecimento da audição por parte de Ulisses se verifique no mesmo nível de realidade em 

que se verifica a minha ação de escrever aquela frase” (2006, p. 371). Nesse sentido, está 

subentendido um acordo tácito entre autor, que finge ser verdadeiro aquilo que escreveu, e 

leitor, que finge levar a sério aquilo que está lendo — lê como um relato. Esse acordo tácito 

funda um mundo possível, ou melhor, constrói uma ponte entre diversas realidades. Essa 

operação dos leitores é a “suspensão da descrença”, que para Calvino “é a condição de êxito de 

toda invenção literária, mesmo que esta se encontre declaradamente no reino do maravilhoso e 

do inacreditável” (2006, p. 372). 

Quando o leitor admite a cada frase de uma obra a expressão “eu escrevo” ou “eu 

escrevo que”, revelando seu interlocutor, estabelece-se duas realidades distintas, cada qual ao 

seu modo sustentada pela suspensão da descrença. Mas a relação entre essas duas realidades 

também pode ser dada partir do momento em que se insere o narrador com a seguinte 

proposição de Calvino: “Eu escrevo que Homero narra que Ulisses escuta as Sereias” (2006, p. 

372). O narrador Homero está tanto no nível mítico da fábula narrada, porque Homero é o 

“lendário aedo cego inspirado pelas Musas”, quanto no nível histórico-filológico, ou seja, é 
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“aquele autor individual ou coletivo” — este último nível coincide com o nível de realidade do 

“eu escrevo”. 

Calvino demonstra a gradação de complexidade dos níveis de realidade em literatura 

desde a proposição “Ulisses escuta o canto das Sereias”, delineando o modo como esses níveis 

se relacionam a partir dos intrínsecos atores literários que podemos resumir grosseiramente em 

criação, mediação e recepção. Vejamos nesta vertiginosa citação as infindáveis possibilidades 

de relação: 

 

Da maneira como formulei a frase, vem naturalmente a ideia de que eu e Homero 
somos duas pessoas distintas, mas isso poderia ser uma impressão errada. A frase 
permaneceria idêntica se tivesse sido escrita por Homero em pessoa, ou o verdadeiro 
autor da Odisseia, que no momento de escrever se cinde em dois sujeitos escreventes: 
o seu eu empírico, que materialmente manuscreve caracteres sobre a folhas (ou os dita 
a quem os escreve), e o personagem mítico do rapsodo cego com a assistência da 
inspiração divina com que ele se identifica. Assim como nada mudaria se “eu” fosse 
eu que lhes falo e também o Homero de quem escrevo fosse sempre eu, isto é, se 
aquilo que atribuo a Homero fosse uma invenção minha. O procedimento pareceria 
claro de imediato se a frase soasse: “Eu escrevo que Homero narra que Ulisses 
descobre que as Sereias são mudas”. Nesse caso, para obter um efeito literário, eu 
atribuo apocrifamente a Homero uma invenção, deformação ou interpretação da 
narrativa homérica. [...] Mas, também sem inversão, os inúmeros autores que, 
remetendo-se a um autor precedente, reescreveram ou interpretaram uma história 
mítica [...] e, para todos eles, no eu do sujeito escrevente pode-se distinguir um ou 
mais níveis de realidade subjetiva individual e um ou mais níveis de realidade mítica 
ou épica, que tiram a matéria do imaginário coletivo (CALVINO, 2006, p. 372-373). 

 

A partir dessa reflexão que parece esgotar todas as possibilidades dos níveis de realidade 

na literatura, Calvino vai, didaticamente, propor uma frase mais acabada que sintetiza esses 

níveis: “Eu escrevo que Homero narra que Ulisses diz: eu escutei o canto das Sereias”. Podemos 

notar aí uma miríade ontológica que inclui diversos “eus”, cada qual relacionado a um nível de 

realidade e, nesse sentido dissemos “didaticamente”, porque Calvino vai analisar essa 

proposição, que nesse momento podemos considerar uma “máxima”, explicando como se 

desdobram os níveis de realidade em cada uma de suas partes, cada qual iniciando uma seção 

de seu texto: “Eu escrevo”, “Eu escrevo que Homero narra”, “Homero narra que Ulisses”, 

“Ulisses diz:” e por fim “Eu escutei o canto das Sereias”. Em cada uma dessas seções, Calvino 

traz exemplos de obras medievais e modernas onde se opera uma espécie de retorno especular 

e especulativo à instituição literária, onde reside um pensamento sobre sua própria 

possibilidade, e dessa forma nos tornamos sensíveis a uma crise que se estabelece a partir delas. 

Oferecemos alguns destaques: “Eu escrevo” liga-se à metaliteratura e ao metateatro 

(aludindo às já abordadas peças de Shakespeare) e menciona Seis personagens à procura de 

um autor (1921), de Luigi Pirandello; em “Eu escrevo que Homero narra”, ele menciona Dom 
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Quixote: “Cervantes supõe também uma espécie de sincronia entre a ação narrada e a redação 

do manuscrito árabe, e com isso Dom Quixote e Sancho têm consciência de que as aventuras 

que estão vivendo são aquelas escritas por Benegeli” (2006, p. 376), também menciona a 

complexa relação que Gustave Flaubert estabelece com suas obras a partir da expressão 

“Madame Bovary c’est moi”, expressão que fantasmagoriza o autor: “O ponto de partida da 

cadeia, o verdadeiro e primeiro sujeito da escrita, parece-nos cada vez mais distante, mais 

rarefeito, mais indistinto: talvez seja um eu-fantasma, um lugar vazio, uma ausência” (2006, p. 

378); em “Homero narra que Ulisses”, Calvino retoma Dom Quixote explicando três níveis da 

obra, sendo dois aparentes “o maravilhoso cavalheiresco” e o “cômico picaresco”, e um 

inaparente: “um nível de realidade mental extremamente complexa e uma representação 

ambiental que podemos chamar realista, mas num sentido totalmente novo em relação ao 

‘realismo’ picaresco” (2006, p. 379), e cita As viagens de Gulliver, cuja presença difícil de ser 

definida do dr. Lamuel Gulliver torna-o possível como operador das versões infantojuvenis da 

obra. O melhor destaque em “Ulisses diz:” refere-se aos “dois-pontos”: 

 
Esses dois pontos são uma articulação muito importante, diria que são a pedra angular 
da narrativa de todos os tempos e de todos os países. Não só porque uma estrutura 
entre as mais conhecidas da narrativa escrita que serve de moldura, mas também 
porque onde não há a moldura podemos supor dois-pontos invisíveis que abrem o 
discurso e introduzem a obra toda (CALVINO, 2006, p. 380). 

 
O exemplo que Calvino dá para uma multiplicidade de dois-pontos visíveis e invisíveis 

e que estabelece níveis de realidades diferentes é a obra O Livro das Mil e uma Noites. A 

moldura principal é a história de Xerazade que, para não morrer, narra várias histórias ao rei 

Xeriar, cujos personagens, por sua vez, narram histórias que se encaixam umas dentro das 

outras; segundo Calvino trata-se de um engaste “até cinco vezes”82. Calvino também menciona 

o impacto que o engaste de histórias provoca na imaginação de Borges: “Borges fala de uma 

[que] não consegui encontrar [...] em que Xerazade narra a Xeriar uma história em que Xerazade 

narra a Xeriar [...] mesmo que Borges tivesse a inventado, estaria certo em inventá-la” (2006, 

p. 381). 

Por fim, a última seção “Eu escutei o canto das Sereias” retoma a Odisseia, com um 

brilhante efeito cíclico cuja expressão não inclui ou inclui implicitamente Ulisses e proporciona 

um efeito de coincidência das subjetividades em jogo. 

 
82 Engaste é um conceito que Calvino encontrou no capítulo “Os homens-narrativas” do livro Poética da prosa 
(2003) de Tzvetan Todorov, onde podemos ler: “O surgimento de um novo personagem acarreta inevitavelmente 
a interrupção da história precedente para que uma nova história, aquela que explica o ‘estou aqui agora’ do novo 
personagem, nos seja contada. Uma segunda história é englobada na primeira: esse procedimento chama-se 
engaste [enchâssement]” (2003, p. 100). 
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A leitura que Calvino faz da Odisseia revela uma enfática contribuição do capítulo 

intitulado “O encontro do imaginário”, da primeira parte (O canto das Sereias) de O livro por 

vir (2005), de Maurice Blanchot. Podemos afirmar que Calvino encontrou em Blanchot um 

aliado para o entendimento não só da Odisseia, mas, sobretudo, do imaginário e da literatura a 

partir do encontro de Ulisses com as Sereias. Compreendemos que, a partir da leitura de “O 

encontro do imaginário”, Calvino foi aos poucos amadurecendo seu comentário sobre a 

Odisseia83. 

Calvino diz que na Odisseia há dois tipos de narração das aventuras de Ulisses: um tipo 

é a narração em terceira pessoa e outro tipo é a narração em primeira pessoa do próprio Ulisses 

a Alcino, rei dos feácios: “se confrontarmos umas e outras, observamos que a diferença entre 

elas não é só gramatical. As aventuras narradas em terceira pessoa têm uma dimensão 

psicológica e afetiva que falta às outras” (2006, p. 373-374). Cada tipo de narração constitui 

um nível de realidade no interior da Odisseia: em terceira pessoa, “a presença sobrenatural 

consiste em aparições de deuses olímpicos que se manifestam aos homens nas vestes de simples 

mortais” (2006, p. 374); em primeira pessoa (voz de Ulisses), há “um repertório mitológico 

mais primitivo, [...] num mundo povoado de monstros, ciclopes, sereias, feiticeiras, [...] um 

mundo do sobrenatural pagão pré-olímpico” (2006, p. 374). Dada a diferença entre esses dois 

níveis de realidade, Calvino propõe que há uma ponte entre eles representada pela “ilha dos 

feácios”: “o lugar ideal de onde nasce a narrativa, utopia de perfeição humana, fora da história 

e fora da geografia” (2006, p. 374), ou seja, um terceiro nível de realidade. Cada um dos níveis 

de realidade demonstrados corresponde a 

 
83 Temos em mãos ao menos dois exemplos posteriores: as cartas de Calvino ao compositor italiano Luciano Berio 
de 1981 e 1982, onde Calvino discute o processo de criação da premiada ópera Um Rei à Escuta (título homônimo 
de um dos contos de Calvino) e o ensaio “As odisseias na Odisseia” de 1983, inserido na coletânea póstuma Por 
que ler os clássicos (2007). Isso nos dá a ver que a reflexão sobre a Odisseia a partir de Blanchot se estende de 
1978 a 1983. Calvino escreve a Berio sobre importância do silêncio blanchotiano na ópera a fim de estabelecer 
uma obsessão e perseguição por uma voz que canta, como se cantasse um canto de Sereia: “[...] it could also be 
the Sirens’ song as Ulysses’ companions imagine it with their ears blocked. Or the song as Ulysses tries to 
remember it, when the danger is past and he is untied, and he tries to sing the tune and realizes that he’s already 
forgotten it, evanescent like the memory of a dream. [...] the director would like to go back to the theater he dreamt, 
hear the perfect execution of that aria by that soprano. But in order to do this he has to identify with the spirit of 
that music, of those voices, of that theater, and give up everything he has become. He has to find within himself 
what he has lost and reach the voice of his desire.” (CALVINO, 2013). Consideramos o ensaio de 1983 o mais 
bem acabado sobre o épico em questão e o fruto amadurecido da leitura de Blanchot, a que damos um pequeno 
exemplo: “Por seu lado Ulisses, irreconhecível, despertando em Ítaca não reconhece sua pátria. [...] O relato do 
irreconhecível Ulisses faz ao pastor Eumeu, depois ao rival Antinous e à própria Penélope é uma outra odisseia, 
completamente diversa; [...] Quem nos garante que não seja esta a ‘verdadeira’ odisseia? Mas esta nova odisseia 
remete a uma outra odisseia ainda: o cretense Ulisses em suas viagens; assim eis que Ulisses narra de um Ulisses 
em viagem por países em que a Odisseia considerada verdadeira não o fizera passar. Que Ulisses era um 
mistificador já se sabia antes da Odisseia” (CALVINO, 2007, p. 21-22). Acompanhar o amadurecimento dessa 
reflexão, que implica ainda nos níveis de realidade do romance Se um viajante numa noite de inverno de 1979, 
exigiria da nossa produção um espaço e tempo maiores, ou por vir. 
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[...] um nível de credibilidade diferente, ou melhor uma diferente “suspension of 
disbelief”: admitindo-se que um leitor “acredite” nas aventuras de Ulisses narradas 
por Homero, esse mesmo leitor pode considerar Ulisses um fanfarrão por tudo aquilo 
que Homero faz sair da sua boca em primeira pessoa (CALVINO, 2006, p. 374). 

 

Mas antes de pôr Ulisses no banco dos réus e julgá-lo, Calvino alerta o leitor para não 

confundir “níveis de realidade” dentro da obra com “níveis de veracidade” fora da obra, e foi 

para evitar essa confusão que Calvino inseriu o dois-pontos na sua frase síntese. Além desses 

três níveis, há um nível adicional no canto das Sereias. E a descoberta desse nível se dá pela 

imprescindível pergunta: “O que catam as Sereias?”. 

Embora de modos diferentes, esta é a mesma pergunta que Blanchot lança no começo 

do capítulo: “De que natureza era o canto das Sereias? Em que consiste seu defeito? Por que 

esse defeito o tornava tão poderoso?” (BLANCHOT, 2005, p. 3). Blanchot inicia o seu texto 

trazendo o capítulo da Odisseia em que Ulisses escapa ao canto das sereias. Para Blanchot, esta 

passagem representa a fundação da literatura, em tudo que ela guarda enquanto criação e 

recepção artísticas, pois ele relaciona cada imagem dessa aventura com uma característica do 

fazer literário. Por que Blanchot e Calvino escolhem justamente esse episódio dentre tantos 

outros dessa enorme odisseia? Antes prosseguir com a resposta que cada um dos autores dá ao 

seu modo, devemos voltar ao texto. 

O enredo desse episódio começa com o conselho de Circe, uma recompensa a Ulisses 

pela sua expertise em ter escapado dos feitiços. Esse conselho é uma narrativa do que virá a 

acontecer depois que ele parte na nau com seus marujos. A palavra de Circe é preventiva, dada 

pela expressão “agora ouve como te digo, e o próprio deus te lembrará” (ODISSEIA, 2014, 

Canto 12, 37-38, p. 350), e segue seu conselho criando imagens bem precisas de que tipo de 

obstáculo enfrentará o herói: o canto das sereias. Já na nau, Ulisses narra aos marujos o que está 

por vir e como devem agir — nas palavras de Blanchot “por seus cantos perfeitos, que não 

passavam de um canto ainda por vir, conduziam o navegante em direção àquele espaço onde o 

cantar começa de fato” (BLANCHOT, 2005, p. 3) —, ele decide contá-los mostrando que esta 

atitude enaltece seu caráter e a virtude do compartilhamento da sabedoria divina: “‘Ouvi meu 

discurso, companheiros, mesmo sofrendo. / Amigos, não carece que só um ou dois conheçam / 

os ditos divinos que Circe anunciou, deusa divina’” (ODISSEIA, 2014, Canto 12, 153-155, p. 

354). No entanto, segue dizendo que é conselho da deusa que apenas ele ouça o canto das 

sereias. 

As Sereias sabem tudo, “mas ele se deleita e parte com mais saber”. Blanchot não perdoa 

Ulisses, diz que ele venceu as Sereias com perfídia e privilégio: “aquele gozo covarde, 
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medíocre, tranquilo e comedido, como convém a um grego da decadência, que nunca mereceu 

ser o herói da Ilíada, aquela covardia feliz e segura, aliás fundada num privilégio [...], já que os 

outros não tiveram o direito à felicidade da elite” (BLANCHOT, 2005, p. 5). Torna-se ele um 

daqueles marujos privados de ouvir o canto das Sereias? Assim como Calvino, Blanchot 

acredita nas Sereias, acredita tanto nelas que sabe que mesmo que Ulisses tenha vencido pela 

expertise da técnica, ele não saiu ileso, a Odisseia é o seu túmulo: “elas o empenharam, ele e 

muitos outros, naquela navegação feliz, infeliz, que é a da narrativa, o canto não mais imediato 

mas contado, assim tornado aparentemente inofensivo, ode transformada em episódio” (2005, 

p. 6). Há, portanto, um grande salto nessa transformação do canto das Sereias em narrativa84. 

No sentido em que Blanchot diz que não o canto imediato da Sereias, mas a navegação dessa 

nau, metáfora para narrativa, é o túmulo de Ulisses e de tantos outros que leem a Odisseia, 

Calvino irá responder que o canto das Sereias “nada mais seja que a Odisseia” (CALVINO, 

2006, p. 382). 

Se o canto das Sereias retoma em seu nível narrativo a própria obra, Calvino irá explicar 

essa operação através da mise en abyme, que acontece “quando uma obra literária inclui outra 

obra que se assemelha à primeira, isto é, quando uma de suas partes reproduz o todo” (2006, p. 

383). Blanchot não explica esse efeito especular exatamente através do procedimento literário 

que André Gide definiu, mas está presente em seu texto com outras expressões que significam 

o mesmo, por exemplo, “o canto do abismo”, que aparece já no segundo parágrafo do seu texto: 

“[...] cantado irrealmente por potências estranhas e, por assim dizer, imaginárias, o canto do 

abismo que, uma vez ouvido, abria em cada fala uma voragem e convidava fortemente a nela 

desaparecer” (BLANCHOT, 2005, p. 4). 

De fato, todo O livro por vir é composto com um peculiar campo semântico da 

negatividade: além do abismo e do “desaparecer” da obra, do autor e da própria literatura, lemos 

“no extremo”, silêncio e morte. Calvino traduz este campo semântico da negatividade com uma 

só palavra: inefável. Esta reflexão sobre o abismo é amplamente reforçada pelo fato de as 

Sereias quererem desesperadamente ser escutadas: “A experiência última de que a narrativa de 

Ulisses quer dar conta é uma experiência lírica, musical, nos limites do inefável” (CALVINO, 

 
84 Com essa passagem da “ode” ao “episódio”, não podemos deixar de mencionar as analogias do lírico-épico-
dramático com a sílaba-palavra-frase e com as três idades pueril-juventude-maturidade que representam e 
fundamentam a interdependência dos gêneros poéticos e demonstra suas trocas, considerando cada um desses 
gêneros com uma “fase” de um todo sensitivo, estudo realizado por Emil Staiger em Conceitos fundamentais da 
poética (1997), onde lemos: “Os conceitos lírico, épico e dramático são termos da Ciência da Literatura para as 
virtualidades fundamentais da existência humana, e eles só existem porque os domínios do emocional [lírico], 
figurativo [épico] e lógico [dramático] constituem a essência do homem quer como unidade, quer como sucessão, 
representada pela idade pueril, juventude e idade adulta” (STAIGER, 1997, p. 165). 
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2006, p. 383). A respeito de Blanchot, Calvino diz: “Uma das mais belas páginas de Maurice 

Blanchot interpreta o canto das Sereias como um além da expressão da qual Ulisses, depois de 

ter experimentado sua inefabilidade, retrai-se, desviando do canto para a narrativa sobre o 

canto” (2006, p. 383), é quando “Ulisses se torna Homero” também quando “o canto se torna 

imaginário”, duas expressões blanchotianas que sintetizam uma terceira: “a lei secreta da 

narrativa”. 

Essa lei caracteriza a narrativa como acontecimento, pois o efeito de contar é análogo 

ao efeito da ação ou, como ele diz, o próprio acontecimento: “A narrativa não é o relato do 

acontecimento, mas [...] o acesso a esse acontecimento, o lugar aonde ele é chamado para 

acontecer, acontecimento ainda por vir” (BLANCHOT, 2005, p. 8). A narrativa produz ação, 

mas uma ação que, apesar de fazer parte do mundo não escrito apenas como por vir, faz a 

diferença, pois uma ação sempre por vir é impotente e potente ao mesmo tempo. Nesse sentido, 

Blanchot diz que a narrativa está sempre no movimento para um “lugar”, um espaço virtual 

(BLANCHOT, 2005, p. 8). 

A ideia de que a narrativa literária “torna presente” e “atraente” converge com aquela 

que considera um texto a ser interpretado, mas aí há uma diferença, um salto. A interpretação 

está relacionada com a representação, pois é a partir da exegese de uma representação que se 

interpreta, enquanto que “tornar presente” produz efeitos que são mais bem refletidos se 

cindirmos os limites da interpretação e partimos para a composição. Por isso, Calvino faz o 

elogio a Blanchot como ensaísta literário. A crítica literária é forma ensaística, poética e, nesse 

sentido, Blanchot escreve sobretudo para a literatura, não sobre a literatura e seu texto ultrapassa 

o estatuto da crítica, ou lhe dá um estatuto diferenciado. Uma das maneiras de abordar O livro 

por vir é a leitura que nunca perde de vista a forma do texto, ou seja, o ensaio literário, cujo 

tema principal é sobre as obras “no extremo” que põe a instituição literária em crise e sobre a 

crise de escritores que vivem um malogro. Isto de escrever para a literatura coloca seu texto no 

horizonte de uma teoria literária, pois seu leitor compreende bem que há uma ideia de literatura 

por trás da escolha de seus autores e pelo que ele extrai de singular e ao mesmo tempo de 

“universal” na literatura deles — para dizer poucos, nomes como Marcel Proust, Antonin 

Artaud, Rousseau, J. L. Borges, Virginia Woof, Hermann Broch e Hermann Hesse, Robert 

Musil, Henry James, Stéphane Mallarmé. 

Com liberdade ensaística, Blanchot coloca Ulisses no banco dos réus, propõe que 

Homero (o autor) seja o próprio Ulisses, mas compreendemos que poderia ser qualquer outro, 

não no sentido de ser um outro qualquer, mas no exato sentido daquele que acredita nas Sereias. 

De modo que a literatura só é possível quando nós, sob a alcunha de Ulisses, prometemos-lhe 
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o poder de falar e de narrar para depois desaparecer: “É ouvindo o Canto das Sereias que Ulisses 

se torna Homero, mas é somente na narrativa de Homero que se realiza o encontro real em que 

Ulisses se torna aquele que entra em relação com a força dos elementos e a voz do abismo” 

(2005, p. 9). 

O entendimento que Blanchot nos passa é que a narrativa do encontro, de Ulisses com 

as Sereias, não deixa de acontecer em momento algum no ponto que deixamos a leitura, que 

paramos de produzir sua imagem. A narrativa continua sempre e suas imagens sobrevivem, 

flutuam no novo tempo que instauram: este tempo é chamado por Blanchot de “imaginário”, 

portanto, um encontro com o imaginário “[...] e o mundo que resulta dessa reunião seja o maior, 

o mais terrível e o mais belo dos mundos possíveis, infelizmente um livro, nada mais que um 

livro” (2005, p. 10). 

Blanchot deixa claro a polaridade entre homem e literatura, cuja lei é de atração. O ato 

de reunir no mesmo espaço (a narrativa) dois personagens grandiosos (tais como Ulisses e as 

Sereias) é o voto secreto que faz que o personagem se torne o autor (ou o narrador, ou ainda o 

leitor). O fato de dois personagens estarem unidos em uma narrativa implica necessariamente 

que a narrativa só seja possível dessa forma, ela só existe assim, pois os personagens não foram 

jamais narrados separadamente para depois se encontrarem, eles nascem juntos. O encontro de 

Hamlet com o fantasma do seu pai, o encontro de Xerazade com Xarair, o encontro de Dom 

Quixote com os gigantes moinhos de ventos, o encontro de Pierre Menard com Dom Quixote, 

o encontro de Borges com as Mil e uma noites, o encontro, ensaiado por Blanchot neste mesmo 

capítulo, entre Achab e Moby Dick, são o movimento de um só, chamado Melville que também 

é chamado Ismael (narrador do romance), que também já foi chamado Homero, e, por fim, 

chamado de leitor. É este o sentido que Blanchot quer dar à literatura: um encontro com o 

imaginário, com o enigmático, o obsessivo e com o abismo. 

O “Canto real” é a narração, o “canto enigmático” é o imaginário que a narração produz. 

O imaginário está sempre distante da narração e a narrativa é o espaço a ser percorrido (o tempo 

percorrido é o próprio tempo da metamorfose). O imaginário é o ponto ao qual a narração 

conduz, ou seja, o imaginário é onde a narração deixa de ser “um logro” (no sentido de engano, 

burla, ilusão ou ficção). O imaginário produzido esconde-se na narração ou no “canto real”, 

esconde-se no tempo real e produz “outro” tempo (BLANCHOT, 2005, p. 12). 

A ambiguidade do tempo, o “canto real” e o “canto enigmático” que escreveu Blanchot 

são o mesmo que os níveis de realidade na literatura que escreveu Calvino, pois devemos 

entender esse tempo ambíguo fundado pelo canto das Sereias também como espaço ambíguo, 

ou seja, como nível. O ponto fundamental do ensaio de Calvino é ter dito “níveis de realidade” 
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e não “da realidade” para concluir que “a literatura não conhece a realidade, mas somente 

níveis” (CALVINO, 2006, p. 384, grifos do autor). Vejamos como ele conclui o raciocínio: “Se 

existe a realidade da qual os vários níveis nada mais são que aspectos parciais, ou se só os níveis 

existem, é algo que a literatura não pode decidir. A literatura conhece a realidade dos níveis e 

essa é uma realidade que ela conhece melhor [...]. E já é muito” (CALVINO, 2006, p. 384, 

grifos do autor). 

Salvaguardadas as proporções, Calvino traça o mesmo percurso de Blanchot na escolha 

das obras para fazer entender a complexidade que reside nessas ambiguidades do tempo, do 

espaço, em suma, nos níveis de realidade. Calvino começa com exemplos do gênero dramático, 

passa ao gênero romanesco e escolhe o épico para configurar o modo como os níveis de 

realidade na literatura se constituem. E o lírico-poético? Calvino diz: “Se, para verificar minha 

fórmula, até agora utilizei exemplificações narrativas [...], tendo chegado ao canto das Sereias, 

deveria percorrer todo meu discurso e verificar se ele, como acredito, pode ser adaptado à poesia 

lírica” (2006, p. 383). E demonstrando não perder de vista O livro por vir, Calvino diz que 

poderia substituir Homero por Mallarmé, e nada se perderia: “Tal reformulação talvez nos 

permitiria perseguir o canto das Sereias, o ponto extremo de chegada da escritura, o núcleo 

último da palavra poética e talvez, nos rastros de Mallarmé, chegaríamos à página em branco, 

ao silêncio, à ausência” (2006, p. 383). É a tensão que se estabelece entre o desaparecimento 

do “eu escrevo” a partir de “Eu escutei o canto das Sereias” e do último objeto em Mallarmé 

através da página em branco — entendemos como metáfora de o livro por vir de Blanchot — 

“que a literatura multiplica as espessuras de uma realidade inesgotável de formas e 

significados” (2006, p. 384). 

Isto nos levará além, na direção de uma compreensão ontológica da literatura, e nesse 

sentido, finalizamos nossa reflexão deste ensaio com a voz de outro leitor de Blanchot, Jacques 

Derrida: 

 
Experiência do Ser, nada mais, nada menos, à beira do metafísico [au bord du 
métaphysique], a literatura talvez se mantenha à beira de tudo, quase mais além de 
tudo, inclusive de si própria. É a coisa mais interessante do mundo, talvez mais 
interessante do que o mundo, razão pela qual, se não é idêntica a si mesma, o que se 
anuncia e se recusa com o nome de literatura não pode ser identificado a nenhum outro 
discurso (DERRIDA, 2014, p. 69-70). 

 

Avançaremos para 1983, quando Calvino publica o ensaio “Os últimos fogos” na revista 

La republica. Nesse ensaio revelamos a autoimagem que Calvino produz acerca do Gruppo 63, 
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vanguarda italiana que se formou entre poetas e ensaístas85. Eram vários indivíduos, dentre eles 

Umberto Eco e Angelo Guglielmi. Este é o tipo de ensaio memorialístico, em que Calvino 

relembra o passado literário e faz uma reflexão acerca de seu papel enquanto intelectual e 

escritor depois de passados vinte anos. 

O primeiro destaque é a respeito das reflexões entre parênteses que fazem um paralelo 

entre “escritores velhos” e “escritores novos”. Calvino diz que naquela época novas gerações 

de escritores precisavam da anuência de escritores velhos: “(começávamos a nos considerar 

escritores a partir do momento em que escritores mais velhos nos considerávamos como tais)” 

(CALVINO, 2015, p 95-96). 

Esses dois personagens da memória literária de Calvino serão mantidos ao longo do 

ensaio, e nesse contexto os escritores novos são aqueles que fazem parte do Gruppo 63, por 

outro lado, “os escritores velhos” são a geração de 1950, dentre eles, o próprio Calvino (que 

coloca seu início em 1945). Além de revelar a imagem dos escritores de outras gerações, numa 

reflexão sobre o passado, o ensaio mostra a autoimagem em sua memória literária. Calvino diz 

também que foi Elio Vittorini um dos “escritores velhos” a conceder espaço na revista Il 

Menabò para os escritores e ensaístas que depois foram os fundadores do grupo. E mais uma 

vez Calvino se refere à literatura de época, personagens e contextos do passado, que demonstra 

que “o assunto não foi encerrado” depois da publicação da sua primeira coletânea de ensaios 

— assuntos como o passado, os escritores velhos e novos, os momentos de rupturas que eles 

representam no curso da história literária italiana. 

São assuntos que, na medida que são retomados através dos ensaios, proporcionam ao 

leitor revelar o jogo catóptrico através das imagens lembranças da vida literária. Essas imagens 

lembranças tornam-se fantasmáticas no modo de perseguir Calvino, que sempre busca as 

maneiras de refletir sobre seu passado literário, revelando-se no discurso como personagem de 

uma época. A figura central no discurso é o eu do passado e o eu do presente e no movimento 

dos “eus”, ou seja, na passagem do tempo, podemos perceber um processo de amadurecimento. 

Então, os fantasmas, da forma como os vemos, são figuras discursivas que condicionam 

mudanças no processo de reflexão sobre o passado em expansão para o presente, em que as 

autoimagens de si e a imagens da literatura são moventes, ou seja, revelam um movimento 

realizado pelo escritor em congregar temporalidades diferentes. Em outras palavras, o Calvino 

deste ensaio realiza com as figuras do passado, marcadas por expressões como “vinte anos”, 

“literatura dos anos 50”, “nova geração de poetas” e “nós”, um movimento até o presente 

 
85 Colhemos as informações sobre o Gruppo 63 na dissertação I libri degli altri: panorama literário italiano do pós-
guerra nas cartas de Italo Calvino (2018), de Juliane Camargo. 
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momento em que escreve, assegurado pelas palavras “eu” e “hoje”, pela reflexão nos parênteses 

e outros marcadores discursivos que recolocam o leitor no tempo da publicação. 

Os “escritores velhos” são responsáveis por uma expressão literária tradicional diante 

da nova geração de poetas assim explicada por Calvino: “Em suma, o costume que se instaura 

é completamente novo em relação aos nossos hábitos (tese a), mas também (tese b) é animado 

por um espírito de corpo e por uma convicção nas próprias vanguardas históricas e que, depois, 

não mais se repetiu” (2015, p. 96). São, portanto, duas teses ou duas imagens históricas que 

representam o Gruppo 63, como “ruptura” com os velhos escritores e como “programa comum” 

ou movimento literário. Esse movimento de ruptura, portanto, “desfere um ataque frontal contra 

‘a literatura dos anos 50’ tomada em bloco”. Calvino diz que foi a última tentativa de uma 

expressão artística coletiva em guiar o processo histórico, “mesmo com todas as ilusões e os 

exageros polêmicos”, e avalia que faltou a abrangência no discurso dos novos poetas: “Eram 

bem visíveis as exigências de expressão individual e de comunicação com um público, mas não 

o desenho de um quadro geral em que esse encontro pudesse ocorrer, isto é, uma nova e 

renovada literatura” (2015, p. 96). 

A posição de Calvino, sua autoimagem do tempo nesse embate entre establishment e 

vanguarda, está “fora de contexto”86, é refletida no sentido de direcionar seu olhar para a 

literatura estrangeira: “[...] minha ótica particular, de observador externo, que na época, mesmo 

pertencendo efetivamente à vilipendiada ‘literatura dos anos 1950’, se dava conta de que a cena 

da literatura mundial era palco de muitas coisas estimulantes [...]” (2015, p. 97), e depois se 

colocar como um “escritor velho”: “Quem como eu havia entrado no mundo literário em outro 

momento, que também se pretendia de ruptura — 1945 —, pôde seguir ano a ano a acomodação 

daquele ímpeto inicial em uma fórmula a mais digna possível, mas nada nova ou sensacional” 

(2015, p. 97). Ao trazer para o presente, Calvino diz que não há mais nenhuma das condições, 

similares a aquelas de 1963, que pudesse permitir o surgimento de uma expressão artística 

coletiva: “A literatura foi se atomizando (não só na Itália); cada um de nós pensa naquele pouco 

ou muito que pode fazer e se interessa cada vez menos em situá-lo em um contexto; e essa 

atitude parece predominante também e sobretudo nos jovens” (2015, p. 99). Calvino, mantendo 

seu percurso literário, aproxima-se no final à maneira como o “escritor velho” se expressa: não 

 
86 A respeito da singularidade da posição calviniana no contexto, Juliane Camargo (2018, p. 102), diz: “Assim 
como o Grupo, Italo Calvino não suportava a nova concepção de realidade (distorcida) trazida pelo Neorrealismo, 
e ambos levantavam o questionamento acerca da linguagem que, em especial para o escritor, estava se tornando 
artificial e ambígua. É interessante que, apesar desta concordância entre o Grupo e o escritor, este não faz qualquer 
comentário acerca do novo movimento em alguma das cartas da coletânea [...] mesmo com as novas tendências, 
ele não se deixa levar pelas novas ideias, mantendo, assim, seu percurso literário”. 
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há mais a mineração de tendências gerais no conjunto de publicações individuais, não há mais 

a confluência entre crítica e criação, dificultando o surgimento de qualquer expressão coletiva 

da arte. A “atomização da literatura” é outro “assunto não encerrado” presente na primeira 

coletânea de ensaios que reaparece neste ensaio de 1983. 

As próximas abordagens são de duas conferências: “Mundo escrito e mundo não 

escrito”, lida na Universidade de Nova York como “James Lecture” em 30 de março de 1983, 

e “O livro, os livros”, proferida na Feira Internacional do Livro de Bueno Aires e publicada 

numa revista argentina de língua e cultura italianas em 1984. São duas conferências para o 

público estrangeiro, e como já dissemos, esse tipo de ensaio apresenta uma autoimagem 

peculiar mediada pelo olhar estrangeiro e pela língua estrangeira, diferente daquelas que 

aparecem em ensaios publicados em revistas italianas. Veremos através desses ensaios como 

as definições literárias estão por trás do impulso criador, revelando uma autoimagem de escritor 

da visibilidade e multiplicidade. 

Em “Mundo escrito e mundo não escrito”, Calvino explana como se dá a passagem do 

mundo não escrito para o mundo escrito, tanto para o escritor quanto para o leitor. Essa 

explanação contém em si uma teoria da recepção literária que aponta para o mundo literário — 

compreendido como o conjunto maior de produções literárias e críticas, envolvendo editoras e 

revistas — como um mundo onde as palavras estão despidas de toda a carga semântica que se 

estabelece fora desse mundo, ou seja, no mundo não escrito; neste mundo, há uma saturação de 

sentidos dada pelas camadas de significação que a história lhe atribui (ROTTA, 2011). O mundo 

escrito é o habitat natural de Calvino (2015, p. 105), que considera o mundo não escrito um 

conjunto de sensações confusas e enfrentamento com o inesperado: “Quando me afasto do 

mundo escrito para reaver meu lugar no outro, naquele que costumamos chamar o mundo, [...] 

isso para mim equivale a repetir todas as vezes o trauma do nascimento”. Para fugir desse 

sentimento de trauma na passagem de um mundo para o outro, Calvino procura sempre se 

manter no mundo escrito o maior tempo possível — “há sempre uma página escrita ao alcance 

da mão” (2015, p. 106) — e assim tem a agradável e ilusória sensação de controle, como era de 

se esperar em mundo de palavras. 

Para melhor explicar esse sentimento de trauma e ilusão na passagem dos mundos, 

Calvino vai buscar no seu passado literário, na juventude, a origem desse movimento: “naquela 

época eu me iludia de que o mundo escrito e não escrito se iluminassem reciprocamente; de que 

as experiências da vida e as experiências da leitura fossem de algum modo complementares, e 

cada passo adiante em um campo correspondesse a um passo adiante no outro” (2015, p. 106). 

Calvino remete-se ao “hoje” considerando o acumulo de leituras, a imersão no mundo escrito, 
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traçando uma linha entre o passado e o presente dentro desse mundo. Apesar desse 

amadurecimento, as afecções da passagem ainda fazem parte de sua experiência literária: 

 

[...] dentro dos livros a experiência é sempre possível, mas seu alcance não se estende 
para além da margem branca da página. Já o que acontece no mundo que me circunda 
jamais deixa de me surpreender, de me assustar, me desorientar. Assisti a muitas 
mudanças em minha vida, no vasto mundo, na sociedade, e também a muitas 
mudanças em mim; entretanto não consigo prever nada, nem para mim nem para as 
pessoas que conheço, e muito menos quanto ao futuro do gênero humano (CALVINO, 
2015, p. 6). 

 

Depois de mostrar o drama dessa passagem do tempo e de um mundo para o outro, 

Calvino irá responder a uma pergunta que surge naturalmente: por que continuar esse 

movimento? Por que sair da página escrita para a página não escrita? Afundar-se no abismo da 

página em branco e manter-se por lá a reunir as palavras num fluxo contínuo até o momento 

em que essas mesmas palavras em fluxo ganham uma dimensão que conduz sua própria 

profusão, é sempre numa relação de tensão e distensão do processo criativo. É simplesmente 

“para escrever” que Calvino salta de um mundo para o outro, não há resposta mais simples: 

“Porque sou um escritor. O que se espera de mim é que eu olhe a meu redor e capture imagens 

rápidas do que acontece, para depois voltar a inclinar-me sobre a escrivaninha e recomeçar o 

trabalho” (2015, p. 107). 

Nesse momento de nossa reflexão surge a autoimagem de escritor figurada pela 

metáfora do escritor-máquina que vimos em “Cibernética e Fantasmas”, assim, Calvino (2015, 

p. 107) fala em termos industriais e tecnológicos: “É para repor em movimento minha fábrica 

de palavras que preciso extrair novo combustível dos poços do não escrito”. Essa autoimagem 

do escritor que captura imagens da realidade é um tema frequente no discurso de experiência 

de criação literária de Italo Calvino — central em uma das propostas criativas para este milênio, 

a “Visibilidade”. 

Associaremos essa metáfora do escritor-máquina com outra que julgamos estabelecer 

uma relação apropriada com a ideia do olhar como ferramenta de captura da realidade por parte 

do escritor e, consequentemente, de reconstituição da mesma por parte do leitor sob esse olhar 

do escritor. Nesse sentido, há uma educação das sensibilidades inerentes à teoria da recepção 

endossada no ensaio, porque a imagem da realidade capturada é carregada de afetos. E para 

figurar os afetos, a metáfora é a do escritor como caçador da realidade. A palavra caçador sugere 

duas direções, a primeira é a relação do escritor com o mundo mediada pela necessidade de 

escrever, e a segunda é a da caça como imagem a ser capturada pelo olhar. 
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A passagem de um mundo para o outro é tão “necessária” quanto a caça é para o caçador, 

é o seu sustento material, sua razão de viver, além disso, recortar um fragmento da realidade é 

como um instrumento de assalto do ser, arma de caça do real. E como caçador da realidade, o 

escritor mantém seus “sentidos literários” atentos, sobretudo o olhar. Atribuímos a imagem do 

caçador a essa ação de Calvino em “capturar o que acontece” e transferir essa imagem do real 

para a página em branco, transformando-a em página escrita. Para Calvino, o olhar do escritor 

constitui uma arma para escapar do processo de massificação e convenção dos sentidos do 

mundo não escrito: “Não somente o que vemos, mas também nossos olhos estão saturados de 

linguagem escrita” (2015, p. 109), atribuindo ao mundo escrito a possibilidade de “um olhar 

mais livre que, na sua apreensão significativa do mundo, procura encontrar novos ângulos de 

interpretação e produzir novos sentidos para a configuração de outras realidades” (ROTTA, 

2011, p. 1). Portanto, não é tão somente “capturar o que acontece”, mas fazer passar o que 

acontece por si, entregando também perspectiva, visibilidade e sentimento. A reflexão acerca 

da criação literária é uma reflexão acerca dos limites e da natureza da linguagem que logrará a 

expressão das imagens que nos desvelam a interioridade (PAIVA, 2005). Nesse sentido, para 

Calvino (2015, p. 112), o desafio do escritor é “[...] falar do intricado enrosco de nossa situação 

usando uma linguagem que parece tão transparente a ponto de criar um sentido de alucinação, 

como Kafka conseguiu fazer”. 

Na última parte do ensaio “Mundo escrito e mundo não escrito” Calvino explica o que 

entende por “captura da realidade” através dos processos criativos propriamente ditos. O 

primeiro deles é o método descritivo: “Talvez o primeiro passo para renovar uma relação entre 

linguagem e mundo seja o mais simples: fixar a atenção num objeto qualquer, o mais banal e 

familiar, e descrevê-lo minuciosamente como se fosse a coisa mais nova e mais interessante do 

universo” (2015, p. 112). Calvino diz que esse é um método desafiador para ele, porque para 

aplicá-lo deve-se investir toda a atenção no detalhe, e ele não se considera um “observador”. 

No entanto, é por conta justamente dessa dificuldade que Calvino lança-se a escrever a obra 

Palomar, publicada originalmente neste mesmo ano da conferência, cujo personagem é 

aficionado pela descrição detalhada das coisas à sua volta (a expansão do olhar em direção a 

grandezas mínimas na obra é um tema central que reflete também a expansão do olhar para 

grandezas máximas, já que “Palomar” é também o nome de um famoso observatório 

astronômico). A respeito do desafio em escrever, que Palomar representou na experiência de 

criação literária, Calvino diz: 
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Devo dizer que a maior parte dos livros que escrevi, e dos que tenho em mente 
escrever, nascem da ideia de que escrever um livro assim me parecia impossível. 
Quando me convenço de que certo tipo de livro está completamente além das 
possibilidades de meu temperamento e de minhas capacidades técnicas, me sento à 
escrivaninha e começo a escrevê-lo (CALVINO, 2015, p. 113). 

 

É da impossibilidade de escrever que nasce o desejo da escrita, sempre estabelecendo 

essa tensão e distensão entre “mundo não escrito” e “mundo escrito”, há sempre um problema 

desafiador para Calvino ao escrever seus livros, a relação é não pacifica, mesmo que o resultado 

seja sempre permeado de uma “leveza” e de uma “visibilidade” aparentes. Esse desejo de 

escrever o que parecer ser para si impossível constitui uma imagem fantasmática que, à medida 

que se torna nítida, tona-se também literária, ou melhor, sua maneira de tornar-se literária é a 

maneira de fazer aparecer o fantasma do desejo da escrita: 

 

No entanto, em minha experiência, o impulso para escrever está sempre ligado à falta 
de algo que se queria conhecer e possuir, algo que nos escapa. [...] Em certo sentido, 
acho que sempre escrevemos sobre algo que não sabemos: escrevemos para que o 
mundo não escrito possa exprimir-se por meio de nós. No momento em que minha 
atenção se afasta da ordem regular das linhas escritas e acompanha a complexidade 
movente que nenhuma frase pode conter ou exaurir, me sinto próximo de entender 
que, do outro lado das palavras, há algo que busca sair do silêncio, busca significar 
por intermédio da linguagem, como dando golpes no muro de uma prisão (CALVINO, 
2015, p. 114). 

 

Outros exemplos dados por Calvino neste ensaio em que se estabelece uma relação não 

pacifica de criação é Se um viajante numa noite de inverno: “comecei imaginando todos os 

tipos de romance que nunca vou escrever; depois tentei escrevê-los, evocando em mim a energia 

criativa de dez diferentes romances imaginários” (2015, p. 113) e Sob o sol-jaguar, publicado 

postumamente, coletânea de cinco contos sobre a perda de sensibilidade de olfato, audição, 

paladar, tato e visão do homem contemporâneo: “Meu problema ao escrever esse livro é que 

meu olfato não é muito desenvolvido, tenho pouca atenção auditiva, não sou um gourmet, 

minha sensibilidade tátil é aproximativa e sou míope” (2015, p. 113) — podemos incluir 

também um bem anterior: O castelo dos destinos cruzados, dado o drama dos processos de 

criação literária narrado no paratexto “Nota”. 

Passado um ano, a conferência “O livro, os livros” é realizada como abertura do evento 

da Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, que começa expondo a impressão de estar 

numa “sucessão de espelhos que multiplicam o mundo”, mas também indivíduos — expressão 

que nos remete à mesma relação que Montaigne exprimiu no ensaio “Dos livros”. Desta 

conferência, a imagem de destaque para nós é a do “livro-espelho”: 
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[...] a página que escreve é um espelho no qual projeta a imagem de si mesmo: o livro 
como equivalente escrito da própria pessoa naquilo que ela tem de mais interior, um 
prolongamento da própria individualidade, manifestação da própria existência única 
e irrepetível. O si mesmo como livro a ser decifrado; o livro como espelho ou 
autorretrato: este também é um modo de considerar a escrita que assinala os inícios 
da cultura moderna, seguindo a lição de Montaigne que continua através de Rousseau 
até nossos dias, até Marcel Proust e depois. “Quem toca este livro toca um homem”, 
dizia Walt Whitman (CALVINO, 2015, p. 121). 

 

Como sabemos, Calvino passou sua vida literária tentando escapar das escritas de si, 

portanto, para o escritor, a lição que se deve tirar de um livro não é o conhecimento de 

determinado indivíduo, mas da vida humana, aplicável a todos, “do qual nós também podemos 

nos servir para reconhecer a nos mesmos”. O fato é que esse reconhecimento de si mesmo é um 

dos paradigmas da literatura, não se prescinde, e coloca sempre em questão a escrita de si, seja 

pretendida de forma deliberada seja dada a acontecer sub-repticiamente. Calvino diz que prefere 

encarar a literatura como produtora de modelos exemplares de experiências, mas sempre acaba 

falando de si, de sua experiência: 

 

Para sair das considerações gerais e passar à minha experiência de escritor, devo dizer 
que, mais que o desejo de escrever meu livro, o livro como equivalente de mim 
mesmo, me impulsiona o desejo de ter diante de mim o livro que eu gostaria de ler, e 
então tento me identificar com o autor imaginário desse livro ainda por escrever, um 
autor que até poderia ser muito diferente de mim (CALVINO, 2015, p. 122). 

 

Em “O livro, os livros”, vemos o mesmo procedimento de composição que vimos em 

“Mundo escrito e mundo não escrito”. Primeiro, Calvino retoma o exemplo de Se um viajante 

numa noite de inverno e o recente Palomar, sua dificuldade em escrevê-los, e justifica sua 

tentativa de escrever como jogos de imagens de si: “Então eu precisava de algum modo tentar 

mudar a mim mesmo para me tornar semelhante ao suposto autor daquele livro que eu queria 

escrever” (2015, p. 122); depois, traz novamente à tona a imagem do jovem escritor no começo 

da sua experiência: “A primeira imagem que a crítica e o público fizeram de mim foi, portanto, 

uma imagem de escritor realista e popular, e eu tentei escrever os livros desse novo ‘eu mesmo’” 

(2015, p. 123). Esse “novo eu mesmo” em sua juventude literária é a “veia fantástica”, julgada 

posteriormente a mais correspondente a seu temperamento. Mas como sabemos, o ritmo de 

produção literária de Calvino é marcado pela aposiopese do eu autoral, ou de fazer aparecer e 

desaparecer a imagem de si: “Mas mesmo em seguida sempre procurei não ficar prisioneiro de 

nenhuma imagem de mim mesmo. Gostaria que cada livro que escrevo fosse o primeiro, queria 

que a cada vez meu nome fosse o de um escritor novo” (2015, p. 123), que é justamente o 

impulso criador que envolve o Se um viajante. 
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O procedimento é o mesmo de “Mundo escrito e mundo não escrito”, mas a parte 

dedicada ao futuro da literatura neste ensaio é muito mais expressiva. Começa com uma 

pergunta que, segundo Calvino, se ouve com frequência: qual é o futuro do livro? E aqui 

concentram-se a expectativa de futuro da literatura que buscamos em seus ensaios e que também 

nos prepara para a abordagem dos próximos ensaios a respeito das propostas criativas para o 

próximo milênio. A respeito do futuro do livro, Calvino diz que a “fidelidade ao livro” (2015, 

p. 125) deve permanecer independente do que venha acontecer, e faz um exercício de 

imaginação do que o futuro poderá guardar tanto do ponto de vista da criação quanto da leitura. 

De qualquer forma, qualquer progresso tecnológico que envolva e modifique a experiência 

literária precisa ser considerado com cuidado: 

 

Parece-me equivocado depreciar toda novidade tecnológica em nome de valores 
humanistas em perigo. [...] E penso que uma sociedade tecnologicamente mais 
avançada poderá ser mais rica de estímulos, de opções, de possibilidades, de 
instrumentos diversos e, consequentemente, terá cada vez mais necessidade de ler, de 
coisas para ler e de pessoas que leiam (CALVINO, 2015, p. 127). 

 

Calvino já viveu um período em que essas questões foram levadas à últimas 

consequências durante a década de 1960, e não espera grandes conclusões de reflexões que 

asseveram tanto o fim do romance ou de outro gênero literário quanto o fim da leitura: “a leitura 

é uma relação com nós mesmos, e não apenas com livro: com o nosso mundo interior, através 

do mundo que o livro nos abre” (2015, p. 128). Essa atividade de mineração de nós mesmos, 

da nossa subjetividade aberta pelo livro, para Calvino sempre irá existir. 

Por fim, temos os cinco últimos ensaios de Calvino que compõe a coleção póstuma Seis 

propostas para o próximo milênio. As propostas devem ser compreendidas como sínteses de 

toda a experiência literária de Italo Calvino. Nas propostas podemos encontrar todas as 

tendências críticas e criativas do escritor. 

O ensaio “Leveza” é talvez o mais importante na perspectiva emblemática da 

consideração do passado da literatura em função do futuro da literatura. Calvino coloca que a 

“leveza” é uma estética ou estilística que atravessa toda a sua produção literária enquanto 

escritor de ficção, reflexão consciente da passagem do tempo a que se refere e que acumula 

quarenta anos: “minha intervenção se traduziu por uma subtração do peso; esforcei-me por 

retirar o peso, ora às figuras humanas, ora aos corpos celestes, ora às cidades; esforcei-me 

sobretudo por retirar peso à estrutura da narrativa e da linguagem” (CALVINO, 1990, p. 15). 

Calvino caracteriza, portanto, seu esforço criativo na relação entre peso e leveza, no 

tornar leve o que já é pesado — pesada também é a própria linguagem fora do horizonte da 
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leveza, e a atmosfera ou o mundo circundado por ela talvez seja a mais pesada das imagens. 

Este peso do mundo aqui referido como “imperativo categórico” e “transformado em pedra”, 

já foi muito bem expressado em seus prefácios sobre a experiência de criação literária e é 

justamente o peso do passado de si mesmo, o peso da memória e desse mundo que se 

presentifica ou “petrifica” junto a ela, que Calvino evoca para dar início a este ensaio sobre a 

Leveza: 

 

Quando iniciei minha atividade literária, o dever de representar nossa época era um 
imperativo categórico para todo jovem escritor. Cheio de boa vontade, buscava 
identificar-me com a impiedosa energia que move a história de nosso século, 
mergulhando em seus acontecimentos coletivos e individuais. Buscava alcançar uma 
sintonia entre o espetáculo movimentado do mundo, ora dramático ora grotesco, e o 
ritmo interior picaresco e aventuroso que me levava a escrever. Logo me dei conta de 
que entre os fatos da vida, que deviam ser minha matéria-prima, e um estilo que eu 
desejava ágil, impetuoso, cortante, havia uma diferença que eu tinha cada vez mais 
dificuldade em superar. Talvez que só então estivesse descobrindo o pesadume, a 
inércia, a opacidade do mundo — qualidades que se aderem logo à escrita, quando 
não encontramos um meio de fugir a elas (CALVINO, 1990, p. 16). 

 

Esta relação entre peso do mundo e a busca da leveza na literatura será pautada 

sobretudo pela questão imprescindível a todas as seis propostas: a linguagem imagística. 

Questão explorada nos prefácios da experiência de criação literária, cuja solução para o 

“pesadume, a inércia, a opacidade do mundo”, que como já dissemos o neorrealismo italiano 

soube bem expressar, foram as três imagens fantásticas que equacionaram o peso desse passado 

literário, todas elas a nosso ver representantes da leveza na sua completude e nos seus detalhes: 

um personagem dividido ao meio só poderia torna-se mais leve comparado àquele de outrora 

quando suas partes haviam estado juntas; outro personagem que decide nunca mais por seus 

pés no chão e passa a viver em árvores; por fim aquela armadura existente sem ninguém por 

dentro. 

Se por um lado é a partir desse contexto de produção da literatura fantástica que Calvino 

opta por dar início a Seis propostas para o próximo milênio, por outro lado, as imagens da 

leveza que ele irá reproduzir atravessam os milênios, pois retira da estante exemplares da épica 

clássica e da literatura moderna, nomes como Ovídio, Lucrécio, dos poetas florentinos Guido 

Cavalcanti, Dante, Boccaccio; Shakespeare, Cervantes, Emily Dickinson, Henry James, Cyrano 

de Bergerac, Kafka, Eugenio Montale, entre outros. Apesar de Calvino não ter dado os 

exemplos de suas narrativas, mas sim de sua biblioteca, de sua experiência como leitor — 

“posso pôr-me a folhear os livros de minha biblioteca em busca de exemplos da leveza” (1990, 

p. 30) —, as seis propostas apresentam dois tipos de oscilações: temporal e de ponto de partida, 

exatamente entre a máquina de escrever e a biblioteca, pois será através dessa linguagem 
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imagística ou de imagens literárias, imagens do escritor Calvino (criação) e imagens do leitor 

Calvino (recepção), que ele irá propor os valores e as especificidades da literatura para o 

próximo milênio. 

Vejamos como se dá primeiramente a transição do passado-presente de si mesmo — de 

seu debute literário — para a longínqua mitologia grega: “Às vezes, o mundo inteiro me parecia 

transformado em pedra: [...] essa lenta petrificação não poupava nenhum aspecto da vida. [...] 

Como se ninguém pudesse escapar ao olhar inexorável da Medusa” (1990, p. 16). É o herói 

mitológico Perseu, aquele que paira no ar com suas sandálias aladas, que salva Calvino dessa 

petrificação da vida: 

 

Melhor deixar que meu discurso se elabore com as imagens da mitologia. Para decepar 
a cabeça da Medusa sem se deixar petrificar, Perseu se sustenta sobre o que há de mais 
leve, as nuvens e o vento; e dirige o olhar para aquilo que só pode se revelar por uma 
visão indireta, por uma imagem capturada num espelho. Sou tentado de repente a 
encontrar nesse mito uma alegoria da relação do poeta com o mundo, uma lição do 
processo de continuar escrevendo (CALVINO, 1990, p. 16). 

 

Perseu é um herói que anda nas nuvens, derrota a Medusa lhe cortando a cabeça através 

de uma imagem especular e oblíqua e, carregando consigo a cabeça do tenebroso monstro, usa-

a como arma contra seus inimigos. Foram exatamente estas duas atitudes de Perseu, sustentar-

se sobre o que há de mais leve e carregar consigo a cabeça do monstro, que Calvino tomou para 

si no contexto de produção de sua literatura e, mais uma vez, observamos e compreendemos 

como as imagens subjetivas dinamizam o tempo: do seu passado permeado pelo esforço de 

criações da leveza até o presente de seu ensaio quase quarentas anos depois, engendra imagens 

milenares da mitologia grega e encontra as mesmas motivações: 

 

Não há dúvida de que neste ponto o mito quer me dizer alguma coisa, algo que está 
implícito nas imagens e que não se pode explicar de outro modo. Perseu consegue 
dominar a pavorosa figura contemplando-a no espelho. É sempre na recusa da visão 
direta que reside a força de Perseu, mas não na recusa da realidade do mundo de 
monstros entre os quais estava destinado a viver, uma realidade que ele traz consigo 
e assume como um fator pessoal (CALVINO, 1990, p. 17). 

 

Toda essa dinâmica do tempo resume-se no ponto fulcral do “processo de continuar 

escrevendo”. Calvino não traz, dessa forma, uma interpretação do mito; pelo contrário, deixa 

que seus detalhes imagéticos “se depositem na memória” e dinamizem as imagens de si 

enquanto escritor. Essa atitude de concentrar-se sobretudo na linguagem imagística é a 

responsável pela dinamicidade das lembranças de Calvino, pela forma como ele retoma seu 
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passado literário e a imagem do “jovem escritor”, e dessa forma podemos observar o processo 

de amadurecimento literário. 

O próximo passo de Calvino para demonstrar as imagens da leveza na literatura é trazer 

ao discurso três poetas florentinos, contemporâneos entre si: Guido Cavalcanti, Dante Alighieri 

e Giovanni Boccaccio. A relação entre estes três poetas é interessante porque além de os trazer 

como “poetas da leveza”, sobretudo Cavalcanti, demonstra como a leveza é transmitida de um 

para o outro. A leveza ganha, dessa forma, um estatuto fantasmático, vejamos como este se 

configura. O primeiro exemplo é a figura do poeta Guido Cavalcanti87, retratada por Boccaccio 

no Decamerão (1352): “O que chama a atenção é a imagem visual que Boccaccio evoca: 

Cavalcanti libertando-se com um salto, ‘levíssimo que era’” (1990, p. 24). Calvino reproduz a 

imagem de Boccaccio, donde extrai a proposta para o próximo milênio: 

 

Ao que Guido, vendo-se cercado por eles, prestamente respondeu: “Senhores, podeis 
dizer-me em vossa casa o que bem vos aprouver”; e apoiando-se sobre um daqueles 
túmulos, que eram bem altos, levíssimo que era, deu um salto arrojando-se para o 
outro lado e, desembaraçando dele, lá se foi. [...] Se quisesse escolher um símbolo 
votivo para saudar o novo milênio, escolheria este: o salto ágil e imprevisto do poeta 
filósofo que sobreleva o peso do mundo, demonstrando que sua gravidade detém o 
segredo da leveza (CALVINO, 1990, p. 23-24). 

 

Atentemo-nos para o fato que Calvino elege uma imagem visiva — conceito que será 

abordado na proposta Visibilidade — de uma referência exegética do poeta florentino. Esta 

imagem literária por Boccaccio retrata bem a própria poesia da leveza de Cavalcanti, e se 

Calvino trouxe antes Boccaccio, foi para demonstrar os efeitos estéticos que Cavalcanti 

provocou na literatura italiana de sua época e posterior. 

Este jogo de imagens da leveza é uma forma de asseverar para nós o cambiante estatuto 

fantasmático presente na leveza dos poetas florentinos: primeiro uma imagem fantasmática do 

próprio Cavalcanti através de Boccaccio cuja obra está permeada de paródias do sobrenatural 

cristão88, depois as imagens fantasmáticas da poesia de Cavalcanti e por último sua retomada 

de um dos versos de sua poesia por Dante, que no entanto lhe dá outro sentido. 

A poesia de Cavalcanti é marcada por três características fantasmáticas: leveza, 

movimento e informação. A principal palavra que representa essas características é o simulacro 

 
87 Poeta florentino, contemporâneo de Dante, Guido Cavalcanti (1255-1300) é uma figura histórica de grande 
importância para a literatura italiana, retratado por diversos poetas e críticos literários, especialmente para estes 
dois poetas citados, Dante e Boccaccio. 
88 Há abordagem do tema encontrada nos artigos “Boccaccio e a fantasia” (Revista Italianística, n. 29, 2015), de 
Elisabetta Menetti, e em “Visões do além: as paródias do sobrenatural no Decameron de Boccaccio” (Revista 
Revell, v. 2, n. 16, 2017), de Luís André Nepomuceno e Bruno V. Batista. 
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humano “spirit”, e Calvino dá vários exemplos de como Cavalcanti é habilidoso em retirar o 

peso de tudo e em dar soluções fantasmáticas para os conflitos amorosos que toma como 

matéria poética. Dessa forma, Cavalcanti também fantasmagoriza as mais pesadas palavras 

(minerais e metais tornam-se leves em sua poesia), equalizando a relação entre peso e leveza e 

a própria realidade: “[...] o peso da matéria se dissolve pelo fato de poderem ser numerosos e 

intercambiáveis os materiais do simulacro humano; a metáfora não impõe um objeto sólido, e 

nem mesmo a palavra ‘pedra’ chega a tornar pesado o verso” (1990, p. 25). 

A retomada quase idêntica do verso cavalcantiano “e alva neve que baixa sem ter vento” 

por Dante “como a neve nos alpes sem ter vento” é assinalada por Calvino para explicar que há 

matizes diferenciadas da leveza nos poetas florentinos — lembremos que a primeira foi a 

imagem do próprio poeta demonstrando sua leveza num salto — e para dar uma advertência, 

lição abstraída desses poetas: “não podemos admirar a leveza da linguagem se não soubermos 

admirar a linguagem dotada de peso” (1990, p. 27). Vejamos como Calvino explica essas duas 

tendências da linguagem: 

 

Em Cavalcanti, tudo se move tão rapidamente que não podemos nos dar conta de sua 
consistência mas apenas de seus efeitos; em Dante, tudo adquire consistência e 
estabilidade: o peso das coisas é estabelecido com exatidão. Mesmo quando fala de 
coisas leves, Dante parece querer assinalar o peso exato dessa leveza [...]. Podemos 
dizer que duas vocações opostas se confrontam no campo da literatura através dos 
séculos: uma tende a fazer da linguagem um elemento sem peso, flutuando sobre as 
coisas como uma nuvem, ou melhor como uma tênue pulverulência, ou, melhor ainda, 
como um campo de impulsos magnéticos; a outra tende a comunicar peso à 
linguagem, dar-lhe a espessura, a concreção das coisas, dos corpos, das sensações 
(CALVINO, 1990, p. 27). 

 

A partir destas duas vocações, Calvino estabelece o sentido de “leveza” de uma forma 

mais didática. A imagem da leveza é uma imagem determinada e precisa, trata-se assim de (1) 

uma leveza cuja expressão na sua forma também encerra o significado “leve”, “rarefeito”; (2) 

a narração de um pensamento abstrato, como o exercido pela filosofia e (3) uma imagem 

figurativa da leveza que assume um valor emblemático. Para cada uma dessas qualidades da 

leveza, Calvino dá outros exemplos: para a primeira, cita Emily Dickinson; para a segunda, cita 

Henry James, “bastando abrir um de seus livros ao acaso” (1990, p. 29); para a terceira, há o 

exemplo já dado pelo voo de Cavalcanti no Decamerão e, além deste, lembra outro emblema 

da leveza em Dom Quixote, quando o engenhoso fidalgo “trespassa com a lança a pá de um 

moinho de vento e é projetado no ar” (1990, p. 30). 

O emblema que a leveza irá significar já na conclusão do ensaio é a relação entre vida e 

morte, numa função existencial: “a busca da leveza em reação ao peso de viver” (1990, p. 39). 
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Esta função existencial da leveza para arrefecer o peso da vida ou mesmo o peso da morte é um 

dispositivo antropológico que tem sua origem em técnicas arcaicas do êxtase: “[...] o xamã 

respondia anulando o peso de seu corpo, transportando-se em voo a um outro mundo, a um 

outro nível de percepção, onde podia encontrar forças capazes de modificar a realidade” (1990, 

p. 39). Nesse sentido, Calvino traz a figura do xamã como uma figura perpetuada pela literatura 

de todos os tempos, e para aqueles que tendem a acusá-lo de romântico e consequentemente de 

anacrônico, ele assevera: 

 

Não me parece abusivo relacionar esta função xamânica e feiticeiresca, documentada 
pela etnologia e o folclore, com o imaginário; ao contrário, penso que a racionalidade 
mais profunda implícita em toda operação literária deva ser procurada nas 
necessidades antropológicas a que essa corresponde (CALVINO, 1990, p. 40). 

 

O destaque do xamã como figura da leveza guarda profundas relações com a tradição 

oral, a épica e a literatura fantástica89. As imagens fantásticas de destaque em Leveza — Perseu 

levitando, Cavalcanti dando um salto para fugir de uma briga e os “spirit” em suas poesias, 

Dom Quixote sendo projetado no ar pelos moinhos de vento (gigantes) — sempre 

correspondem a soluções para situações limites da vida. A linguagem imagística caracteriza, 

portanto, um tipo: o fantástico visionário. 

Outra razão por preferir a imagem figurativa da leveza como valor emblemático é o fato 

de que Calvino gravita em torno do fantástico — perfil estético que atravessa diversos 

momentos e escolhas criativas. E com esta reflexão estamos nos aproximando do âmago de 

nossa abordagem do ensaio Leveza, além de demonstrar que essa gravitação do fantástico é a 

única que está desde o início de sua experiência literária, atravessando o tempo. 

Calvino esboça uma teoria do fantástico na introdução de sua coletânea Contos 

fantásticos do século XIX (2004b), publicado originalmente em 1983. Esta coletânea foi 

publicada primeiramente em dois volumes, o primeiro deles tem por título exatamente “O 

fantástico visionário”, o segundo é intitulado “O fantástico quotidiano”. A respeito da literatura 

fantástica, Calvino escreve: 

 
89 Calvino demonstra estar atento aos estudos etnológicos e antropológicos. Trazemos dois destaques O xamanismo 
e as técnicas arcaicas do êxtase (2002), obra de Mircea Eliade sobre o xamanismo. Eliade diz que o xamã “[...] é 
o especialista em um transe, durante o qual se acredita que sua alma deixa o corpo para realizar ascensões ou 
descensões infernais” (2002, p. 17). Em muitas partes de seu aprofundado estudo de vasta revisão da literatura 
sobre o assunto, Eliade menciona que o xamã é detentor máximo da arte de sua comunidade, principalmente do 
ponto de vista poético e da linguagem verbal, dentre elas nos salta aos olhos: “[...] os xamãs são os principais 
guardiães da rica literatura heroica oral. O vocabulário poético de um xamã incauto compreende 12 mil palavras, 
ao passo que sua linguagem usual — a única conhecida pelo restante da comunidade não contém mais de 4 mil” 
(2002, p. 44). Além de poeta, o xamã é dançarino, pintor, estilista, escultor e fetichista, envolvendo-se em todas 
as artes. 
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O problema da realidade daquilo que se vê — coisas extraordinárias que talvez sejam 
alucinações projetadas por nossa mente; coisas habituais que talvez ocultem sob a 
aparência mais banal uma segunda natureza inquietante, misteriosa, aterradora — é a 
essência da literatura fantástica, cujos melhores efeitos se encontram na oscilação de 
níveis de realidade inconciliáveis (CALVINO, 2004b, p. 9). 

 

E a respeito do fantástico visionário, diz: 
 

É como se o conto fantástico, mais que qualquer outro gênero narrativo, pretendesse 
“dar a ver”, concretizando numa sequência de imagens e confiando sua força de 
comunicação ao poder de suscitar “figuras”. O que conta não é tanto a mestria na 
manipulação da palavra ou na busca pelos lampejos de um pensamento abstrato, mas 
a evidência de uma cena complexa e insólita. O elemento “espetaculoso” é essencial 
à narração fantástica, por isso é natural que o cinema se tenha nutrido dela 
(CALVINO, 2004b, p. 13) 

 

Trouxemos a voz de Calvino leitor e teórico do fantástico para demonstrar que o apelo 

à linguagem imagística da literatura fantástica, com o qual Calvino irá concluir seu ensaio, é 

um valor imprescindível para sua busca enquanto leitor e escritor. A conclusão se dá com a 

imagem da leveza no conto “O cavaleiro do balde” (2009, p. 7-10), de Franz Kafka90. A situação 

em que Kafka escreveu este conto é semelhante a que o protagonista vive, uma situação limite: 

“[...] seu ponto de partida é evidentemente uma situação bastante real naquele inverno de guerra, 

o mais terrível do império austríaco: a falta de carvão” (1990, p. 40). O conto é narrado em 

primeira pessoa e nas primeiras linhas o narrador explica que vai morrer de frio se não conseguir 

carvão. Lembra-se que já não pagou ao carvoeiro o carvão que outrora dele havia adquirido: 

“Mas ele já está insensível aos meus pedidos costumeiros; [...] o carvoeiro, furioso mas sob o 

raio de luz do mandamento ‘Não matarás!’, tem de atirar no meu balde uma pá cheia de carvão. 

Já minha subida deve decidir o caso, por isso vou a cavalo no balde” (KAFFA, 2009, p. 7-8). 

Sabemos que Kafka sobreviveu àquele inverno, mas a solução dada no conto é “tipicamente 

kafkiana”, ou seja, não há uma solução propriamente dita, mas uma transfiguração mágica da 

leveza. Vejamos como Calvino a reproduz com rapidez e exatidão: 

 

 
90 Conto publicado no Brasil primeiramente na Folha de São Paulo, em 22 de outubro de 1995 e, em forma de 
livro, na obra Lições de Kafka (2009), de Modesto Carone. É importante destacar as palavras de Carone sobre o 
contexto do conto, por conta da compatibilidade entre ficção e realidade, cara para o debate das imagens do 
fantástico visionário como soluções para situações limites, Carone escreve: “‘O cavaleiro do balde’ foi escrito por 
Kafka no inverno de 1916. Nessa época, graças à iniciativa da irmã Otta, ele estava instalado numa minúscula casa 
da rua dos Alquimistas, em Praga, onde redigiu os contos de O médico rural, só publicados em 1920 na Alemanha. 
[...] A verdade é que pouca gente [...] ficou sabendo que, na época em que a história foi concebida, uma escassez 
de carvão atingiu os moradores da rua dos Alquimistas, situada na região do Castelo que domina a cidade [...]. O 
manuscrito foi para a gaveta e só veio à luz cinco anos depois, quando o escritor resolveu publicá-lo no suplemento 
de Natal do jornal Prager Presse, em 25 de dezembro de 1921, ao lado das colaborações de outros ficcionistas 
como Robert Musil e Franz Werfel” (CARONE, 2009, p. 10-11). 
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O narrador parte com sua cuba vazia à procura de carvão para a lareira. No caminho, 
a cuba lhe serve de cavalo, e chega até a erguê-lo à altura do primeiro andar das casas 
e a transportá-lo num galeio, como se estivesse na giba de um camelo. A carvoaria 
fica num subsolo e o cavaleiro da cuba voa alto demais; tem dificuldades em fazer-se 
compreender pelo carvoeiro, que estaria disposto a atendê-lo, ao passo que a mulher 
deste, no andar superior, se recusa a ouvi-lo. O cavaleiro suplica que lhe dêem uma 
pá do carvão mais ordinário, ainda que não possa pagá-lo de imediato. A mulher do 
carvoeiro tira o avental e espanta o intruso como se estivesse a enxotar uma mosca. A 
cuba é tão leve que voa para longe com seu cavaleiro, até perder-se além das 
Montanhas de Gelo (CALVINO, 1990, p. 40-41). 

 

Não sabemos que mistério esta última imagem do cavaleiro do balde encerra. As 

Montanhas de Gelo podem nos entregar múltiplos sentidos, dentre eles a morte pela fome ou 

pelo gelo, ou ainda, uma morte redentora. Mas pode também significar morte nenhuma. Não 

queremos encerrar um significado para este conto, e tomamos o cuidado para o qual Calvino já 

alertou: “[...] outro ponto essencial que toda análise do fantástico tem de levar em conta: 

qualquer tentativa de definir o significado de um símbolo [...] só faz empobrecer a sua riqueza 

de sugestões” (1990, p. 11). A imagem fantástica deve suster explicações e o conto deve 

permanecer fantástico. 

Calvino optou por finalizar seu ensaio Leveza com essa belíssima imagem do conto de 

Kafka, dando-lhe um sentido xamânico, mesmo que o protagonista de Kafka não seja um xamã, 

ou que ele vá voltar de sua viagem além das Montanhas de Gelo com o balde cheio de carvão, 

mas porque “a privação sofrida que se transforma em leveza permite voar ao reino em que todas 

as necessidades serão magicamente recompensadas” (1990, p. 41). 

Nós optaremos em finalizar nossa abordagem do ensaio com uma imagem da leveza da 

própria obra de Calvino, uma das mais antigas, do seu debute literário. Trata-se de O barão nas 

árvores (2014, p. 95-314), quando no momento final do texto a expectativa do leitor é grande 

para saber como será a descida do velho Cosme para o chão, depois de ter passado toda a vida 

vivendo nas árvores, de galho em galho. O leitor imagina que este será o único momento que 

voltará a ver o protagonista pôr os pés no chão. Primeiro vamos trazer a última recusa de Cosme 

para descer, quando seu irmão pergunta: 

 

— Cosme — comecei a dizer-lhe, você passou dos sessenta e cinco anos, como pode 
continuar aqui em cima? O que você tinha para dizer já foi dito, entendemos, foi uma 
grande forma de ânimo a sua, conseguiu, agora pode descer. Mesmo para quem passou 
a vida inteira no mar chega o momento do desembarque. 
Que nada. Fez sinal negativo com a mão. Quase não falava mais. Levantava, de vez 
em quando, enrolado numa coberta quase até a cabeça, e sentava-se num galho para 
apanhar um pouco de sol. Não ia mais longe (2014, p. 310-311). 
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Cosme é mesmo um personagem intrigante que nos proporcionou várias imagens de 

leveza durante sua vida nas árvores — lembramos a desenvoltura com a qual viajou numa rede 

de árvores por toda a Europa. No final da vida, Cosme fica mais parado, tem dificuldade para 

se mover por conta da idade e passa maior parte do tempo deitado. Mas certo dia, seu irmão 

que sempre o vigia, não o viu no lugar de sempre: “erguemos o olhar, atemorizados: subira ao 

topo de uma árvore e estava empoleirado num galho altíssimo, vestindo apenas um camisolão. 

[...] Parecia estar lá por um milagre” (2014, p. 311). O drama aumenta porque a saúde de Cosme 

preocupa a todos embaixo e a qualquer momento ele poderia despenhar-se de lá de cima. O 

médico subiu e o sentenciou ao padre, o padre subiu e disse que Cosme não aceitou receber os 

sacramentos, mas que estava bem. 

 

O vento começou a soprar, era o vento africano, o cume da árvore ondulava, nós 
estávamos prontos. Naquele momento apareceu um balão no céu. [...] Eis que o balão 
foi apanhado por uma virada do vento africano; [...] estava mais ou menos na altura 
da nogueira, tanto que receamos que atingisse Cosme. Mas não poderíamos supor o 
que dentro de um instante nossos olhos iriam ver. O agonizante Cosme, no momento 
em que a corda da âncora passou perto dele, deu um salto daqueles que costumava dar 
em sua juventude, agarrou-se na corda, com os pés na âncora e o corpo enrolado, e 
assim o vimos levantar voo, levado pelo vento, refreando um pouco a corrida do balão, 
até desaparecer no mar... [...] Assim desapareceu Cosme, e não nos deu nem a 
satisfação de vê-lo voltar para a terra depois de morto. No jazigo da família há uma 
esteia que o recorda com a escrita: “Cosme Chuvasco de Rondó — Viveu nas árvores 
— Amou sempre a terra — Subiu ao céu” (CALVINO, 2014, p. 312-313). 

 

Compreendemos que esta imagem da leveza é uma resposta dada à relação entre o peso 

do mundo e da sociedade como a autodeterminação individual. Eis portanto uma imagem 

figurativa da leveza que assume um valor emblemático, semelhante ao salto que Cavalcanti dá 

na obra de Boccaccio, semelhante ao arremesso que Dom Quixote sofre ao trespassar com uma 

lança a pá de um dos moinhos de vento e semelhante ao misterioso voo do cavaleiro no balde. 

Lembramos que o que Calvino diz no prefácio de 1960 para Os nossos antepassados (2014, p. 

18), pode ser um dos sentidos que carrega esse valor emblemático da leveza: “um caminho para 

a completude não individualista a ser alcançada por meio da fidelidade a uma autodeterminação 

individual”. 

Três imagens da leveza onde seus protagonistas estão montados em um cavalo — e mais 

esta que adicionamos de sua própria obra, onde o protagonista agarra-se a um balão —, dessa 

forma Calvino dirá que “iremos ao encontro do próximo milênio sem esperar encontrar nele 

nada além daquilo que seremos capazes de levar-lhe. A leveza, por exemplo, cujas virtudes esta 

conferência procurou ilustrar” (1990, p. 41). Os cavaleiros também estão presentes no próximo 

ensaio “Rapidez”, o cavalo é uma metáfora do ritmo narrativo, além disso encontraremos mais 
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exemplos da literatura fantástica, asseverando a ideia que defendemos: Calvino desde sempre 

gravitou em torno do fantástico. 

A importância da literatura fantástica nas propostas criativas de Calvino é facilmente 

demonstrável. No começo de “Rapidez”, Calvino conta a lenda sobre o sortilégio do anel que 

escraviza uma personagem, tema recorrente na literatura fantástica. Concatenando com a 

história fantástica O cavaleiro inexistente, o exemplo de Calvino recai sobre a figura de Carlos 

Magno. Já na velhice, o imperador se apaixona por uma donzela alemã que o faz esquecer de 

sua “dignidade real”. Com a morte súbita da donzela, o imperador recusa-se em enterrar o corpo 

e manda colocá-lo em seus aposentos, até que o arcebispo suspeita que um sortilégio esteja 

provocando a necrofilia. Depois que um anel é encontrado sob a língua da morta, o arcebispo 

manda atirá-lo ao lago do reino, e desde então o imperador Carlos Magno não saiu de suas 

margens. 

O sortilégio de fixação é uma figura que representa a hantologia espectral da literatura, 

no sentido de que guarda em si o modo de perseguir e ser perseguido por ela. Nesse sentido, 

Calvino refere-se à lenda do sortilégio do anel como uma história presente em sua memória, 

que reaparece e o persegue tanto no aspecto criativo como crítico: “Desde o momento em que 

a li, ela passou a voltar-me seguidamente ao espírito, como se o sortilégio do anel continuasse 

a agir através do relato” (1990, p. 46). Como observamos, devemos estender a hantologia, da 

história fantástica para o gênero fantástico, no modo como concatena seu próprio passado 

literário e propõe uma literatura por vir. 

Calvino explica por que a história do sortilégio o persegue, duplicando o próprio 

sortilégio da história em sua experiência literária. O primeiro motivo é que “há uma sucessão 

de acontecimentos que escapam todos à norma, encadeados um ao outro”, o segundo é o “liame 

verbal, a palavra ‘amor’ ou ‘paixão’, que estabelece uma continuidade entre as várias formas 

de atração” e o terceiro é o “liame narrativo, o anel mágico, que estabelece uma relação lógica, 

de causa e efeito, entre vários episódios” (1990, p. 46). Podemos perceber que os três motivos 

guardam em si a ideia de passagem, transição ou movimento, dada pelas palavras “sucessão”, 

“continuidade” e “relação”. O primeiro motivo está atrelado à questão da forma curta, o conto; 

o segundo entrega o aspecto narrativo, pautado pelo sentimento de atração, e o quarto entrega 

seu fetiche, ou seja, o objeto mágico, que Calvino chama de “o verdadeiro protagonista”: 

“porque são seus movimentos que determinam os dos personagens e porque o anel é que 

estabelece a relação entre eles” (1990, p. 46). Para Calvino, o principal aspecto dessa história é 

sua duração ou ritmo em que os acontecimentos são narrados, e ele relaciona esse aspecto 

formal com o conteúdo: “A corrida do desejo em direção a um objeto que não existe, uma 
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ausência, uma falta, simbolizada pelo círculo vazio do anel, é dada mais pelo ritmo do conto do 

que pelos fatos narrados” (1990, p. 46). 

Depois, Calvino explica como essa história do sortilégio se replica na história da 

literatura italiana, relacionando hantologia da literatura com história literária e aponta as 

diferenças ao trazer o nome dos autores que a replicaram. De todos os modos de repetição ao 

longo da história da literatura, Calvino diz que prefere aqueles que guardam em si a rapidez. 

No excerto a seguir, demonstra o que entende por rapidez, relacionando literatura fantástica 

com hantologia e forma literárias. 

 

[...] o segredo está na economia da narrativa em que os acontecimentos, 
independentemente de sua duração, se tornam punctiformes, interligados por 
segmentos retilíneos, num desenho em ziguezagues que corresponde a um movimento 
ininterrupto. [...] Em todo caso, o conto opera sobre a duração, é um sortilégio que 
age sobre o passar do tempo, contraindo-o ou dilatando-o (CALVINO, 1990, p. 48-
49). 

 

Essa reflexão sobre a duração do conto como um sortilégio literário abre espaço para 

explicar seu fascínio pela rapidez, por um certo tipo de “economia” que estabelece uma 

hantologia, cuja imagem condensada apoquenta o escritor e determina sua pesquisa literária e 

sua criatividade. É o caso das fábulas italianas que organizou há quase trinta anos, e apresentou 

versões tanto mais curtas e enérgicas quanto possível: “encontrava especial prazer quando o 

texto original era muito lacônico e me propunha recontá-lo respeitando-lhe a concisão e 

procurando dela extrair o máximo de eficácia narrativa e sugestão poética” (1990, p. 49). A 

rapidez estabelece assim uma relação tanto com o fantástico quanto com a forma do conto 

popular. As propostas criativas de Calvino mantêm uma relação intrínseca com o seu passado 

criativo e com sua pesquisa literária, ou seja, com seu modo de pensar a literatura e produzi-la. 

Para Calvino, a principal lição criativa do conto popular (como este do sortilégio do 

anel) é a economia de expressão, que leva em conta apenas o essencial, característica que 

demonstra uma “luta contra tempo” ou sua captura. Nesse sentido, traz o clássico As Mil e Uma 

Noites como exemplar dessa luta contra o tempo.  

Formas curtas e formas longas. Existe uma relação entre a duração das imagens do 

romance e do conto que delineia uma perspectiva de abordagem: o romance tem a característica 

de virtualizar indivíduos por conta de sua forma interna, cuja estrutura exige do leitor um tempo 

maior, uma horizontalidade, um acontecimento por vir até a sua finalização. Esses “indivíduos” 

terão características diferentes no modo como se modificam e permanecem, daqueles que são 

criados por formas mais curtas, como o conto, cuja estrutura oferece ao leitor um tempo menor, 
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uma verticalidade não cumulativa (sem transições ou intermédios): “segredo de ritmo, uma 

forma de capturar o tempo que podemos reconhecer desde a suas origens, na poesia épica por 

causa da métrica do verso, na narração em prosa pelas diversas maneiras de manter aceso o 

desejo de se ouvir o resto” (1990, p. 51). 

Os seres virtuais do romance são dados por uma maior dilatação ou refração do tempo 

no processo de leitura: ora têm sua nitidez aguçada e distendida, ora não passam de um vulto 

em que é preciso voltar algumas páginas para podermos recuperar suas cores e contornos; já os 

seres virtuais do conto têm uma duração curta, mas por guardar uma tensão de aproximação do 

objetivo e ter um tema de misteriosa propriedade91, como é o caso do sortilégio do anel e de 

grande parte da literatura fantástica, eles reverberam tanto quanto os do romance. Estruturas 

internas diferentes correspondem as virtualizações diferentes. Entretanto, o conto, diferente de 

grandes narrativas que condicionam longas jornadas de leituras, condiciona um contraste entre 

“forma breve” e “pregnância da memória”, ou hantologia fantasmática. 

Na segunda parte do ensaio surge a figura emblemática do cavalo para representar a 

rapidez na literatura: “A narrativa é um cavalo: um meio de transporte cujo tipo de andadura, 

trote ou galope, depende do percurso a ser executado, embora a velocidade de que se fala aqui 

seja uma velocidade mental” (1990, p. 52). Para Calvino, o cavalo representa a velocidade do 

pensamento que implica “toda a problemática própria de nosso horizonte tecnológico” (1990, 

p. 53). A relação que a literatura mundial tem com a velocidade será sempre remetida ao desejo 

por velocidade implícito em toda ação de progresso tecnológico e na relação entre velocidade 

mental e física: “A era da velocidade, nos transportes como nas informações começa com um 

dos mais belos ensaios da literatura” (1990, p. 53). Refletindo sobre a relação entre literatura e 

tecnologia tendo como paradigma a velocidade tanto física quanto mental, Calvino lança sua 

proposta criativa: 

 

 [...] o valor que hoje eu quero recomendar é precisamente este: numa época espantosa 
e de um raio de ação extremamente extenso, arriscando a reduzir toda a comunicação 
a uma crosta uniforme e homogênea, a função da literatura é a comunicação entre o 
que é diverso pelo fato de ser diverso, não embotando mas antes exaltando a diferença, 
segundo a vocação própria da linguagem escrita (CALVINO, 1990, p. 58). 

 

O excerto acima, traduzido como proposta criativa, apresenta-nos uma imagem do 

futuro literário que Calvino deseja. O escritor italiano lembra ao leitor que a apologia à leveza 

guardou em si também um apreço ao peso numa relação dialética, esta rapidez também guarda 

 
91 Ideias com base no ensaio “Alguns aspectos do conto”, presente na Valise de cronópio (2006, p. 147-163), onde 
Julio Cortázar explica como se dá o processo de criação literária do conto. 
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em si o respeito pelo retardamento dado pela iteração e digressão do discurso literário. Com 

essa forma de comparar aspectos opostos do estilo literário, Calvino pinta uma imagem de si, 

se coloca, fala de si mesmo e de suas próprias obras: 

 

Desde o início, em meu trabalho de escritor esforcei-me por seguir o percurso 
velocíssimo dos circuitos mentais que captam e reúnem pontos longínquos do espaço 
e do tempo. Em minha predileção pela aventura e a fábula buscava sempre o 
equivalente de uma energia interior, de uma dinâmica mental. [...] É difícil manter 
esse tipo de tensão em obras muito longas; ademais, meu temperamento me leva a 
realizar-me melhor em textos curtos — minha obra se compõe em sua maior parte de 
short stories (CAVLINO, 1990, p. 61). 

 

Mesmo os textos mais longos de Calvino são constituídos por formas breves que, juntas 

e dispostas de uma maneira mais ou menos livre, formam uma unidade: os exemplos que dá 

são As cidades invisíveis e Palomar, ambos entendidos tanto como um conjunto de microcontos 

quanto como romances compostos por formas breves; também é um bom exemplo o romance 

Se um viajante numa noite de inverno composto por microrromances, chamados também de 

incipit ou conto. 

As obras que Calvino imagina para o futuro são ainda mais breves: “De minha parte, 

gostaria de organizar uma coleção de histórias de uma só frase, ou de uma linha apenas, se 

possível” (1990, p. 64). A fragmentação e a concisão são aspectos vinculados às formas breves 

contemporâneas. Essa literatura de extrema concisão, de uma frase só, como projeto criativo 

está amplamente concatenada com a literatura por vir. Nesse sentido, Italo Calvino aparece 

como parte da fundamentação teórica da pesquisa sobre a microficção no Brasil92. 

Além do cavalo, aparece outra representação na literatura: a complexa tríade divina 

Toth-Hermes-Mercúrio, todos patronos da comunicação. A partir dessa tríade mítica, Calvino 

estabelece a relação entre os temas das duas primeiras propostas: “já que sobre eles reina um 

deus do Olímpio ao qual rendo tributo especial: Hermes-Mercúrio [...]” (1990, p. 64). Esses 

deuses representam tanto a leveza na maneira como se locomovem quanto a rapidez e a concisão 

da mensagem que trazem consigo. Portanto, Calvino traz a figura de Hermes como patrono de 

seu projeto literário. Também outros deuses surgem neste fim de ensaio para compor uma 

imagem especular de Calvino através representações da literatura, onde se identifica 

personagens míticos com a imagem do escritor: 

 
92 É o caso da tese O miniconto e a história da minificção brasileira (2019), de Francilene Cechinel; das 
dissertações Pequenas resistências narrativas (2008), de Carla Albornoz e Os cem menores contos brasileiros do 
século e a reinvenção do microconto na literatura brasileira (2008), de Marcelo Perez; dos artigos “Forma e 
brevidade: reflexões sobre a microficção na literatura brasileira” (2017), de Fabiana Farias e “Ascenção do 
microconto brasileiro no início do século XXI” (2012) de Fabrina Rodrigues.  
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Meu caráter apresenta sem dúvida os traços tradicionais da categoria a que pertenço: 
sempre permaneci um saturnino, por mais diversas que fossem as máscaras que 
procurasse usar. Minha veneração por Mercúrio talvez não passe de uma aspiração, 
um querer ser: sou um saturnino que sonha ser mercurial, e tudo o que escrevo se 
ressente dessas influências. [...] Há outro deus, contudo, que apresenta com Saturno 
vínculos de afinidade e parentesco, ao qual me sinto muito afeiçoado [...]: falo de 
Vulcano-Hefaísto, deus que não vagueia no espaço mas que se entoca no fundo das 
crateras, fechado em sua forja onde fabrica interminavelmente objetos de perfeito 
lavor em todos os detalhes — joias e ornamentos para os deuses e as deusas, armas, 
escudos, redes e armadilhas. Vulcano, que contrapõe ao voo aéreo de Mercúrio a 
andadura descontínua de seu passo claudicante e o cadenciado bater de seu martelo 
(CALVINO, 1990, p. 65). 

 

Podemos afirmar com o já demonstrado até o momento que, tanto em Leveza quanto 

em Rapidez, Calvino usa essas figuras míticas para estabelecer uma relação entre passado 

literário e desejo de escrita, criando, assim, um perfil, uma imagem de si enquanto escritor e, 

consequentemente enquanto leitor: 

 

Quando li essa análise da contraposição e complementaridade entre Mercúrio e 
Vulcano, comecei a compreender algo que até então só havia intuído confusamente: 
algo que age sobre mim, sobre quem sou e sobre quem gostaria de ser, sobre como 
escrevo e como poderia escrever. [....] O trabalho do escritor deve levar em conta 
tempos diferentes: o tempo de Mercúrio e o tempo de Vulcano, uma mensagem de 
imediatismo obtida à força de pacientes e minuciosos ajustamentos; uma intuição 
instantânea que apenas formulada adquire o caráter definitivo daquilo que não poderia 
ser de outra forma; mas igualmente o tempo que flui sem outro intento que o de deixar 
as ideias e sentimentos se sedimentarem, amadurecerem, libertarem-se de toda 
impaciência e de toda contingência efêmera. (CALVINO, 1990, p. 66). 

 

As duas primeiras propostas, ao concatenarem estilos literários através das referências 

da literatura mundial e de suas próprias obras, acabam, por fim, criando uma imagem especular 

de Calvino no ensaio que está presente enquanto simbologia mítica; demonstram também o 

processo e amadurecimento literário ao concatenar o passado e o futuro. 

Continuando dentro dessa atmosfera simbólica de características junguianas, no 

próximo ensaio-proposta, Calvino define logo no começo o que entende por “Exatidão”, estilo 

literário também representado pela deusa greco-romana da balança Maat — a representação é 

dada através da palavra “evocação”, que é uma espécie de memória. 

O estilo literário da Exatidão tem três características: a primeira é a projeção da obra 

literária, que implica na segunda: “evocação de imagens visuais nítidas, incisivas, memoráveis” 

(1990, p. 71), já que “projeção” é uma forma de “visibilidade” que relaciona esforço imaginante 

com esforço de expansão da memória (BERGSON, 2006a; PAIVA, 2005); a terceira 

característica é “uma linguagem que seja a mais precisa possível como léxico e em sua 

capacidade de traduzir as nuances do pensamento e da imaginação” (1990, p. 72). 
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Atentemo-nos para a o par “pensamento e imaginação”, porque aqui podemos estender 

a Exatidão tanto para a ensaística quanto para os gêneros ficcionais. A última característica do 

estilo está no âmago de uma concepção de literatura como o campo de criação que torna a 

linguagem aquilo que na verdade ela deveria ser (1990, p. 72). Essa concepção de literatura está 

pautada por uma reflexão sobre a linguagem cotidiana, pelo uso pragmático das palavras que 

Calvino compreende como problemático: “a linguagem me parece sempre usada de modo 

aproximativo, casual, descuidado, e isso me causa intolerável repúdio” (1990, p. 72). O nosso 

tempo, a contemporaneidade, com as características de velocidade e profusão de palavras é 

campo fértil para o desenvolvimento dessa prática e concepção de linguagem. Para Calvino, a 

literatura deve combater essa tendência; e na literatura, tanto na forma ensaística quanto na 

forma ficcional, as palavras devem ter uma exatidão e economia necessárias para criar as 

soluções contra os usos pragmáticos contemporâneos. Portanto, a literatura deve salvar-nos 

dessa condição da linguagem pragmática: “A literatura (e talvez somente a literatura) pode criar 

os anticorpos que coíbam a expansão desse flagelo linguístico” (1990, p. 72) — devemos 

observar que esta frase está amplamente retomando as instâncias prefaciais, sobretudo a 

confiança no futuro da literatura diante da era tecnológica como a única capaz de nos dar outras 

qualidades e valores, através de seus meios específicos. 

Mas não só a linguagem está adoecida pela tecnologia como também a imagem: 

“Vivemos sob uma chuva ininterrupta de imagens; [...] imagens que em grande parte são 

destituídas da necessidade interna que deveria caracterizar toda imagem, [...] como força de 

impor-se à atenção, como riqueza de significados possíveis” (1990, p. 73). As imagens da 

literatura dadas através da Exatidão de suas formas nítidas, que permanecem para depois serem 

evocadas, combatem a profusão de imagens esvaziadas de significados. A imagem literária deve 

ser sempre evocada como lembrança. 

São vários os exemplos que Calvino dá de literatura que prezam pela exatidão tanto no 

pensamento quanto na imaginação; nomes como Leopardi (Zibaldone), Robert Musil (O 

homem sem qualidades) e Paul Valéry. Para nós, o destaque é a concepção de ensaio literário 

de Calvino como “poética da exatidão”, que vai de Edgar Allan Poe, passa por Baudelaire e 

Mallarmé até chegar em Paul Valéry. 

Mas como Calvino se vê enquanto escritor da exatidão, como relaciona sua própria obra 

com esse estilo e como imagina o futuro da literatura tendo como valor a exatidão da linguagem, 

que nos entrega imagens que permanecem na memória para depois serem evocadas? Vejamos 

como Calvino responde a essas questões: primeiro, prefere entregar ao leitor suas expectativas 

de criações futuras, depois explica e traz as obras As cidades invisíveis e Palomar em função 
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da exatidão, compartilhando sobre quais problemas criativos se debruça e sobre quais aspectos 

estarão enquadradas suas obras por vir. 

O principal problema criativo é o trânsito entre o que ele se determina a escrever e aquilo 

que “sobra”, ou seja, “não uma coisa determinada mas tudo o que fica excluído daquilo que 

deveria escrever” (1990, p. 83). Esse trânsito acaba levando sua criação literária para limites 

extremos entre o infinitamente vasto para o infinitamente mínimo, e vice-versa. Depois de citar 

um dos trechos de As cidades invisíveis, Calvino escreve: 

 

A partir do momento em que escrevi esta página percebi claramente que minha busca 
da exatidão se bifurcava em duas direções. De um lado, a redução dos acontecimentos 
contingentes a esquemas abstratos que permitissem o cálculo e a demonstração de 
teoremas; do outro, o esforço das palavras para dar conta, com a maior precisão 
possível, do aspecto sensível das coisas. [...] Na verdade, minha escrita sempre se 
defrontou com duas estradas divergentes que correspondem a dois tipos diversos de 
conhecimento: uma que se move no espaço mental de uma racionalidade 
desincorporada, em que se podem traçar linhas que conjugam pontos, projeções, 
formas abstratas, vetores de forças; outra que se move num espaço repleto de objetos 
e busca criar um equivalente verbal daquele espaço enchendo a página com palavras, 
num esforço de adequação minuciosa do escrito com o não escrito, da totalidade do 
dizível com o não dizível. [...] Assim é que nestes últimos anos tenho alternado meus 
exercícios sobre a estrutura do conto com o exercício de descrições, esta arte hoje em 
dia tão negligenciada (CALVINO, 1990, p. 88). 

 

No excerto acima vemos a passagem entre passado criativo e futuro da literatura, a que 

chamamos de Autorreflexão Criadora, pois Calvino traz a atmosfera criativa de uma obra escrita 

e publicada em 1972 e de outra, mais recente, de 1984, e como a Exatidão está relacionada com 

obras tão diferentes entre si, revelando a pesquisa criativa que une tanto obras quanto 

temporalidades diferentes. Trate-se de revelar os processos criativos como “amadurecimento 

literário”. 

Se nos três primeiros ensaios prevalece o discurso sobre a experiência de leitor, ou seja, 

na busca das características estéticas da leveza, rapidez e exatidão na literatura mundial, dos 

dois últimos ensaios, destacaremos apenas as passagens em que Calvino fala do seu passado 

criador, de si mesmo enquanto escritor, e do futuro da literatura. “Visibilidade” e 

“Multiplicidade” são ensaios em que o escritor mais fala de si e de suas próprias obras. 

Exporemos as passagens desses ensaios que congregam a imagem de si enquanto escritor, ou 

seja, sobre suas próprias criações literárias. 

Em “Visibilidade”, o principal aspecto da criação literária ressaltado por Calvino em 

sua própria experiência é o que podemos chamar de “o controle do discurso verbal”. Quando 

Calvino explica seu processo de criação literária, citando várias obras, é para demonstrar como 

se dá a profusão de imagens que surgem e o seu papel diante dessa profusão. Gostaríamos de 
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fazer uma analogia entre o papel do escritor no controle do discurso verbal de criação literária 

em que diversas imagens surgem e o papel do editor no controle também de várias imagens 

concatenadas pelo esforço de expansão da memória, pela seleção de imagens do passado. 

A profusão de imagens no processo de criação literária é representada pela “chuva”. A 

chuva traz o elemento água, que tem caraterísticas específicas e está relacionado a certos 

sentidos culturais, dentre os quais, à fertilidade, à vida e à criação. Italo Calvino diz que esta 

frase é uma constatação e que vai tratar dela no texto: “A fantasia, o sonho, a imaginação é um 

lugar dentro do qual chove” (1990, p. 97). Com esse mote, Calvino lança uma definição de 

imaginação e também uma distinção entre “alta fantasia” e as imagens do sonho, chamada de 

“imaginação corpórea”. Inspirado por Dante Alighieri, na passagem abaixo podemos observar 

a ensaística especular e especulativa de Calvino ao tratar a imaginação e ou fantasia como um 

ente em que se relaciona de forma a perceber e entender que há muitas coisas em jogo no 

processo de concepção da “alta fantasia”, uma delas é a memória: 

 

Ó imaginação, que tens o poder de te impores às nossas faculdades e à nossa vontade, 
extasiando-nos num mundo interior e nos arrebatando ao mundo externo, tanto que 
mesmo se mil trombetas estivessem tocando não nos aperceberíamos; de onde provêm 
as mensagens visíveis que recebes, quando essas não são formadas por sensações que 
se depositaram em nossa memória? (CALVINO, 1990, p. 98) 

 

A respeito do processo da imaginação literária, Calvino lança a já mencionada relação 

entre “palavra” e “imagem visiva” que distinguem dois tipos de processos imaginativos. Para 

melhor explicar esse processo, Calvino traz o cinema porque este apresenta uma imagem pronta 

como ponto de vista. No entanto, quando se trata de filmes roteirizados, essa imagem pronta 

“também passou por um texto escrito, foi primeiro ‘vista’ mentalmente pelo diretor, em seguida 

reconstituída em sua corporeidade num set, para ser finalmente fixada em fotogramas de um 

filme” (1990, p. 99). O cinema é um bom exemplo do processo de passagem da palavra para a 

imagem visiva e segundo Guerreiro (2011), a imagem cinematográfica cumpre a finalidade da 

imagem literária: “Esse ‘cinema mental’ funciona continuamente em nós — e sempre 

funcionou, mesmo antes da invenção do cinema — e não cessa nunca de projetar imagens em 

nossa tela interior” (1990, p. 99). 

Explicado o processo de passagem da expressão verbal (palavra) para a imagem visiva 

e vice-versa, Calvino contextualiza o problema do imaginário contemporâneo que se inclina 

deveras sobre o estatuto da “imagem visual” e não mais sobre a “imaginação visiva”. Ora, esse 

problema não findou, ainda é um problema nosso, do nosso milênio, quando é urgente entre 

escritores, teóricos e críticos literários uma reflexão sobre o papel das mídias sociais, cujo apelo 
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à imagem visual é o carro-chefe da comunicação: “Parece-me que nessa situação o problema 

da prioridade da imagem visual ou da expressão verbal (que é um pouco assim como o problema 

do ovo ou da galinha) se inclina decididamente para a imagem visual” (1990, p. 102). Se por 

um lado (um lado pungente, intimidador), há uma profusão de imagens prontas (visuais), para 

escritores sempre se tratou de “processos que, embora não partam do céu, exorbitam das nossas 

intenções e de nosso controle, assumindo a respeito do indivíduo uma espécie de 

transcendência” (1990, p. 102). Ou seja, no processo criativo literário, “o verdadeiro problema 

consiste na escolha entre várias que ‘chovem’ na fantasia” (1990, p. 102). 

Delineia-se a chave interpretativa mais evidente que sinalizamos no começo da 

abordagem: o controle da fantasia por parte do escritor no processo criativo e que relação esse 

controle tem com a profusão das imagens visuais contemporâneas. Calvino lança assim uma 

pequena “revisão da literatura” das diversas maneiras como a relação entre “imagem visiva” e 

“imagem visual” foi tratada no passado e, sobretudo, qual é o papel da imaginação nos saberes 

humanos. Nesse sentido, concatenamos com as ideias de Bergson (2006b) sobre o papel da 

intuição e imaginação na filosofia e na ciência: 

 

Da magia renascentista de origem neoplatônica é que parte a ideia da imaginação 
como comunicação com a alma do mundo, ideia mais tarde retomada pelo 
Romantismo e pelo Surrealismo. Tal ideia contrasta com a da imaginação como 
instrumento de saber, segundo a qual a imaginação, embora seguindo outros caminhos 
que não os do conhecimento científico, pode coexistir com esse último, e até 
coadjuvá-lo, chegando mesmo a representar para o cientista um momento necessário 
na formulação de suas hipóteses (CALVINO, 1990, p. 103). 

 

Esse duplo estatuto da imaginação nos saberes humanos é o mote do qual surge a 

autorreflexão especular: “em qual das duas correntes delineadas por Starobinski devo situar 

minha ideia de imaginação? Para encontrar a resposta, terei de certa maneira que percorrer a 

minha experiência de escritor, principalmente aquela que se refere à narrativa fantástica” (1990, 

p. 104). A partir de então Calvino faz uma revisão de sua criação literária fantástica, mais uma 

vez demonstrando-nos a importância da literatura fantástica no seu passado literário e no futuro 

como proposta para este milênio. A explicação a seguir resume o processo criativo das imagens 

fantásticas, que já abordamos na primeira parte desta seção sobre os prefácios da experiência 

de criação literária, na forma como surgem, como se desenvolvem e como Calvino exerce o 

controle das imagens que chovem na sua fantasia: 

 

Em suma, meu processo procura unificar a geração espontânea das imagens e a 
intencionalidade do pensamento discursivo. Mesmo quando o impulso inicial vem da 
imaginação visiva que põe em funcionamento sua lógica própria, mais cedo ou mais 
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tarde ela vai cair nas malhas de uma outra lógica imposta pelo raciocínio e a expressão 
verbal. Seja como for, as soluções visuais continuam a ser determinantes, e vez por 
outra chegam inesperadamente a decidir situações que nem as conjecturas do 
pensamento nem os recursos da linguagem conseguiriam resolver (CALVINO, 1990, 
p. 106) 

 

A resposta dada à pergunta sobre o estatuto imaginação, de acordo com o que foi dito, 

aponta para assimilação das duas tendências, a primeira diz respeito à lógica espontânea da 

profusão imagética — a “chuva da fantasia” — e a segunda diz respeito ao conhecimento do 

mundo ou à identificação com a alma do mundo. Mas, como era de se esperar, Calvino apresenta 

um percurso próprio na concepção de estatuto da imagem literária: “[...] a da imaginação como 

repertório do potencial, do hipotético, de tudo quanto não é, nem foi e talvez não seja, mas que 

poderia ter sido” (1990, p. 106). 

E com este percurso próprio no pensar a imagem literária, surge a reflexão sobre a 

faculdade contemporânea de pensar por imagens, engendrando a preocupação com o futuro da 

imaginação literária: “que futuro estará reservado à imaginação individual nessa que se 

convencionou chamar a ‘civilização da imagem’? O poder de evocar imagens in absentia 

continuará a desenvolver-se numa humanidade cada vez mais inundada pelo dilúvio das 

imagens pré-fabricadas?” (1990, p. 107). Portanto, será possível imaginar a partir da palavra 

num futuro saturado de imagens prontas? Outras perguntas que nos surgem: é possível pensar 

a imagem de si na sua forma literária, ensaística, diante do paradigma da autopromoção 

individual que as mídias sociais engendram? Qual é exatamente a diferença entre o “novíssimo” 

recurso midiático contemporâneo cada vez mais voltado para um individualismo massificado e 

as imagens de si produzidas pela autorreflexão crítico-literária? 

Este tipo de reflexão entre imagem visual e imagem visiva já apareceu de diversas 

formas nas reflexões de Calvino e está no âmago da relação entre literatura e cultura, ou seja, 

na forma como a literatura é capaz de produzir imagens que estabelecem uma conexão com o 

mundo que seja “ideal” ou “diferenciada”, “polêmica” ou “assimilativa”. Essa reflexão era a 

alma mater do realismo literário do início do século XIX e ressurge no advento do cinema como 

um potente “substituto” da literatura. Esta, por sua vez, sobreviveu às diversas transformações 

culturais, não sem se modificar ou sofrer as adversidades de todas as formas de enfrentamento 

no que diz respeito a dirimir sua potencialidade imagética. Calvino encontra na memória, esta 

outra forma de imaginação visiva, a chave interpretativa das transformações imagéticas na 

literatura: 
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Antigamente a memória visiva de um indivíduo estava limitada ao patrimônio de suas 
experiências diretas e a um reduzido repertório de imagens refletidas pela cultura; a 
possibilidade de dar forma a mitos pessoais nascia do modo pelo qual os fragmentos 
dessa memória se combinavam entre si em abordagens inesperadas e sugestivas. Hoje 
somos bombardeados por uma tal quantidade de imagens a ponto de não podermos 
distinguir mais a experiência direta daquilo que vimos há poucos segundos na 
televisão. Em nossa memória se depositam, por estratos sucessivos, mil estilhaços de 
imagens, semelhantes a um depósito de lixo, onde é cada vez menos provável que 
uma delas adquira relevo. Se incluí a Visibilidade em minha lista de valores a 
preservar foi para advertir que estamos correndo o perigo de perder uma faculdade 
humana fundamental: a capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de fazer 
brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma 
página branca, de pensar por imagens (CALVINO, 1990, p. 107). 

 

A proposta Visibilidade como valor imprescindível para a literatura neste milênio tem 

sua origem na autorreflexividade, na capacidade de dar cores e contorno de uma memória de si 

mesmo enquanto leitor, tão longínqua quanto o aprendizado da leitura, primeiro como leitor de 

quadrinhos e como esse leitor amadureceu a ponto de concatenar essa infância com o processo 

de criação de o Castelo dos destinos cruzados, unindo seu passado com o futuro: 

 

Esse hábito certamente retardou minha capacidade de concentrar-me sobre a palavra 
escrita (a atenção necessária para a leitura só a fui adquirir mais tarde, e com esforço), 
mas a leitura de figurinhas sem palavras foi para mim sem dúvida uma escola da 
fabulação, de estilização, de composição da imagem. [...] A operação que levei a efeito 
na idade madura, de extrair histórias utilizando a sucessão das misteriosas figuras do 
tarô, interpretando a mesma figura cada vez de um modo diferente, com certeza tem 
suas raízes naquele meu desvario infantil sobre as páginas repletas de figuras. [...] 
Essa iconologia fantástica tornou-se o modo habitual de exprimir minha grande paixão 
pela pintura: adotei o método de contar minhas histórias a partir de quadros famosos 
da história da arte ou então de figuras que exercem sobre mim alguma sugestão 
(CALVINO, 1990, p. 109). 

 

Dessa forma Calvino estabelece a conexão da autorreflexão criadora, através da 

memória como imaginação visiva, entre passado e futuro, entre imagem visual (pintura) e 

imagem visiva (imaginação literária), demonstrando o discurso sobre o amadurecimento 

literário. Ao ler o excerto acima constatamos, portanto, a maneira intimista que Calvino expõe 

seus valores da literatura por vir. 

Passamos à abordagem do último ensaio elegido por nós, a “Multiplicidade”, cujo tema 

é o romance contemporâneo como enciclopédia, ou seja, como uma multiplicidade de saberes, 

movimentos e sentimentos: “como rede de conexão sobre os fatos, entre as pessoas, entre as 

coisas do mundo” (CALVINO, 1990, p. 121). Vimos que a Multiplicidade tem sua origem lá 

no final da década de 1950, em “O mar da objetividade”, e desde sua origem está atrelada à 

recepção e criação literárias. 
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Do ponto de vista da recepção literária, a imagem do escritor como indivíduo de vasto 

conhecimento é dada sobretudo a Jorge Luis Borges, figura central da experiência literária do 

Calvino leitor. Para Calvino, Borges é uma inspiração e um exemplo de inventividade e 

multiplicidade literárias: “O modelo das redes possíveis pode portanto ser concentrado nas 

poucas páginas de um conto de Borges, como pode constituir a estrutura que leva a romances 

extensos ou extensíssimos [...]” (1990, p. 134). Do ponto de vista da criação literária, está a 

concepção de seu “hiper-romance”, tema que já tocamos ao abordar o ensaio “Se um narrador 

numa noite de inverno”, de 1979. Na última proposta para o próximo milênio, Calvino retoma 

o “assunto encerrado” da multiplicidade que aparece diversas vezes nos ensaios e novamente 

explica o processo de criação de Se um viajante numa noite de inverno. A reflexão no final do 

ensaio sobre o papel da autorreflexão criadora na multiplicidade é a mais importante para nossa 

investigação: 

 

Alguém poderia objetar que quanto mais a obra tende para a multiplicidade dos 
possíveis mais se distancia daquele unicum que é o self de quem escreve, a sinceridade 
interior, descoberta de sua própria verdade. Ao contrário, respondo, quem somos nós, 
quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências, de informações, de 
leituras, de imaginações? [...] uma obra que nos permitisse sair da perspectiva limitada 
do eu individual, não só para entrar em outros eus semelhantes ao nosso, mas para 
fazer falar o que não tem palavra, o pássaro que pousa no beiral, a árvore na primavera 
e a árvore no outono, a pedra, o cimento, o plástico... (CALVINO, 1990, p. 138). 

 

Nessa conjectura sobre uma obra que eliminasse o self vemos a aposiopese do eu autoral, 

ou melhor, a hantologia fantasmática de si. Passagem emblemática que figura as discussões que 

temos feito a respeito de fazer aparecer e desaparecer a figura do autor nos ensaios e na obra 

literária. Calvino sabe que à árvore, à pedra, ao cimento e ao plástico são dadas vozes e que 

estas vozes têm perfil, guardam um self em si que se fantasmagoriza, aparece e desaparece ao 

sabor de uma multiplicidade visiva. 

  



249 

5 ITALO CALVINO NO TEMPO EM QUE NOS É DADO 
 

No incipit desta dissertação, abrimos o tempo para a experiência literária de Italo 

Calvino, circunscrito em 32 anos. A ensaística paratextual e textual foi a atividade literária que 

melhor apresentou a imaginação crítica do grande romancista italiano. O espelho e o fantasma 

foram as figuras discursivas que melhor representaram a experiência literária do escritor porque 

implicam na dinamicidade temporal das autoimagens criadas na ensaística. 

A expressão “autoimagem” de Italo Calvino remete-nos ao tempo que nos é dado. 

Escolhemos a especularidade e a fantasmagoria como temas de abordagem da autoimagem 

ensaística porque entendemos que tanto a imagem especular quanto a memória fantasmática 

são cruciais para compreender o papel da imagem literária no mundo contemporâneo, 

caracterizado como um mundo cada vez mais saturado de imagens prontas, visivas. Nas 

palavras de Calvino vivemos a “civilização da imagem”.  

Neste momento em que chegamos ao limite de nossas reflexões depois de um longo 

percurso, retrocederemos aos momentos que consideramos importante frisar. O primeiro deles 

é a escolha do gênero literário. Como foi visto, as teorias do ensaio apontam para a imagem 

especular da subjetividade do ensaísta e para a atitude revisional que nasce junto ao gênero. 

Chamamos essa atitude revisional de “movimento editorial” e o identificamos com 

fantasmagoria porque une temporalidades diferentes produzindo uma imagem de si do passado 

para o futuro, dando-lhe movimento. A ideia de tempo no bojo da fantasmagoria é a duração 

como tempo subjetivo, que produz as imagens de si em relação ao movimento e à mudança. 

Identificamos o discurso sobre a experiência de criação ficcional e ensaística como uma 

revelação das imagens desdobradas de si, porque a escrita sobre a própria escritura duplica a 

relação entre discurso e imagem e multiplica sua parte imagética. Esta multiplicidade de 

imagens de si foi caracterizada como a produção do autorretrato literário, que, como disse 

Lukács (2018), é o “paradoxo do ensaio”. Muitas outras formas desse paradoxo foram 

apresentadas a partir de outros teóricos como Theodor W. Adorno (2003), Max Bense (2018), 

Jean Starobinski (2018) e César Aira (2018), cujos termos centrais são a autorreflexão e a 

liberdade, tanto para o ensaísta quanto para o próprio ensaio. 

Após identificarmos a poética do ensaio como jogo de imagens da subjetividade, 

partimos para a compreensão da especularidade e da fantasmagoria literárias e asseveramos 

como e por que o ensaio é justamente o tipo de texto que melhor assimila tanto uma como outra 

de forma conjugada. 
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Vimos a forma sutil que a imagem “do espelho”, essa imagem tão primordial quanto a 

própria linguagem, torna-se semiótica e estética (ECO, 1989). E muito mais distante do 

momento onde essa passagem acontece, identificamos os efeitos da mise en abyme (ANKER; 

DÄLLENBACH, 1975). O jogo de imagens da subjetividade do ensaio torna-se, assim, abismal 

porque a subjetividade mesma não tem fim e as imagens que podemos visualizar do “si mesmo” 

são infinitas em suas camadas referenciais. 

O fantasma é também um abismo referencial. E para entender a mise en abyme 

fantasmática explicamos o fantasma em seu duplo aspecto: primeiro, a relação que tem com os 

esforços de expansão da memória e com a localização das lembranças-imagens no passado 

virtual (BERGSON, 2006a), atitude central de Calvino nos ensaios paratextuais da experiência 

de criação literária; segundo, através da publicação desses fantasmas, ou seja, de sua dimensão 

coletiva. Esses fantasmas de si mesmo se corporificam através dos textos, tornam-se visíveis 

mediante uma hipotipose literária e carregam afetividades (GUERREIRO, 2011). Calvino 

colocou-se, como explicou Bergson (2006a), “de saída” no passado, concatenou uma atmosfera 

emotiva e dinamizou seus fantasmas através do que Troiano (2015) chamou de aposiopese do 

eu autoral, ou seja, diferenciou as imagens de si e as fez aparecer e desaparecer como fantasmas. 

Os espelhos e os fantasmas foram especialmente vistos na ensaística paratextual. 

Selecionamos as instâncias prefaciais de Calvino que melhor representaram chaves de transição 

criativas: do neorrealismo para o fantástico, do fantástico para o combinatório, do combinatório 

para a metaliteratura ensaística. Vimos como os paratextos ensaísticos possibilitam observar 

como Calvino exibe os processos de criação literária aos seus leitores e vê a si mesmo no 

espelho do tempo, ou seja, como ele vê seu passado literário, como esse passado influencia seu 

futuro criativo, dinamizando desejos literários. Em 1960, Calvino publica Os nossos 

antepassados, edição que reúne suas obras fantásticas e reflete no prefácio sobre sua produção; 

em 1964, temos a segunda edição do seu primeiro romance A trilha dos ninhos de aranha, com 

um prefácio hesitante sobre sua estreia como escritor; em 1973, temos um prefácio dramático 

sobre os processos criativos combinatórios de O castelo dos destinos cruzados e, por fim, 

apresentamos um ensaio epitextual transformado em posfácio para a edição de Se um viajante 

numa noite de inverno, onde Calvino responde à crítica sobre a complexa estrutura narrativa do 

romance. 

Revelamos uma miríade de imagens da subjetividade que foram caracterizadas pelo 

próprio Calvino de diversas formas, e nessa dinâmica das imagens de si identificamos as linhas 

de força das ideias crítico-criativas. Apesar das variadas formas em que se apresentam suas 

imagens, resplandece sempre a de um escritor “atípico”. 
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De 1953 a 1963, o primeiro grupo de ensaios fragmentados das coletâneas Assunto 

encerrado, publicada orginalmente em 1980, e de Mundo escrito e mundo não escrito, 

publicada originalmente em 2002, identificamos, no primeiro momento, uma preocupação com 

o futuro da literatura italiana no pós-guerra e um escritor que defendia enfaticamente o papel 

engajado em guiar o processo histórico. A atmosfera social da época é caracterizada como éon 

hadeano, ou seja, um mar de magma do qual o escritor escapou através de um esforço crítico e 

imaginativo de viés fantástico, muito apropriadamente visualizado através dos ensaios desse 

período e, sobretudo, pelas obras fantásticas. 

A imagem do escritor Calvino é divergente daquela dos escritores do neorrealismo 

italiano e que fizeram par com o engajamento sartriano. Calvino também não se ligou 

completamente à produção literária que fez frente a estas literaturas engajadas: o nouveau 

roman, e lia com cautela o suposto romance estético-subjetivista como alternativa. Mas como 

Calvino se via enquanto escritor e como ele encaixava sua literatura no quadro geral do período? 

Seu ensaio de 1959, também uma conferência lida para norte-americanos, respondeu: Calvino 

diz ser o escritor da corrente de transfiguração fantástica, cujo único exemplo que deu é dele 

mesmo, portanto, uma autorreflexividade criadora. 

Essa imagem atípica e heterodoxa do Calvino escritor tem continuidade nos dois últimos 

ensaios do período. O primeiro deles é um ensaio peculiar que se apresenta como narração de 

um diálogo de dois escritores em crise. Um desses escritores é o próprio Calvino, o outro, um 

escritor italiano caracterizado como bucólico e conservador (da corrente elegíaca), chamado 

Carlo Cassola. O processo imaginativo e representativo de si nesse ensaio é bem evidente, nas 

fronteiras de uma autoficção especular. Calvino representa aquele escritor que assimila as 

transformações de uma sociedade de matriz agrícola para uma sociedade industrial. Se este 

diálogo entre dois escritores em crise aponta com leveza para o Calvino que busca o desejo da 

escrita em meio aos engarrafamentos e a efervescência urbana, o ensaio de 1962 intitulado “O 

desafio ao labirinto” e o debate que se segue a este não têm caráter autoficcional, pelo contrário, 

de maneira porfiada aprofundam com exatidão as ideias críticas de Calvino, mas aí também 

visualizamos a autorreflexividade criadora na autoimagem do escritor que tenta escapar do 

labirinto literário das transformações culturais. 

A década de 1960 é marcada por uma seleção do Calvino editor que demonstra o perfil 

do Calvino escritor ensimesmado. É o que pode ser visto já a partir dos títulos dos ensaios “Uma 

serenidade amarga”, de 1964, “Não vou mais botar a boca no trombone”, de 1965 e “Carta de 

um escritor menor”, de 1968. No entanto, desse período abordamos apenas “Cibernética e 

Fantasma (Notas sobre a narrativa como processo combinatório)”, que é o ensaio de transição 
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para a nova fase criativa por vir, já marcada pela palavra “fantasma”. Na década de 1970, 

Calvino mergulha profundamente nas questões metaliterárias (HUTCHEON, 1980; WAUGH, 

1984) e na literatura autorreflexiva, amadurecidas pela reflexão ensaística em “Os níveis de 

realidade em literatura” de 1978, depois pela criação romanesca em Se um viajante numa noite 

de inverno, de 1979. Vimos que na transição entre as décadas de 1970 e 1980 Calvino levou a 

especularidade e a fantasmagoria às últimas consequências. 

 No início da década de 1980, Calvino publica as revisões do seu itinerário crítico 

reunidas em Assunto encerrado, e em “Os últimos fogos”, de 1983, revela a autoimagem no 

contexto da vanguarda italiana de vinte anos antes, que ficou conhecida como Gruppo 63, 

novamente marcando uma posição atípica e heterodoxa. Também deste começo de década, os 

ensaios “Mundo escrito e mundo não escrito” e “O livro, os livros” revelam a autoimagem de 

um escritor constantemente preocupado com a possibilidade de escrever e ler novos livros e, 

do mesmo modo, temos a coletânea póstuma Seis propostas para o próximo milênio, escritas 

em 1985, grande síntese da experiência literária de Calvino, que alterna entre os exemplos de 

sua biblioteca pessoal (mostrando-nos seu perfil de leitor) e de sua própria produção criativa. 

Ao abordar as seis propostas procuramos dar destaque à grande linha de força de sua 

experiência criativa e receptiva: a literatura fantástica, que observamos ter um forte apelo épico-

lírico desde a década de 1950. 

Os ensaios do escritor revelaram seu itinerário intelectual e a evolução de suas ideias. 

No entanto, através do ensaio, de um discurso que sempre se pretendeu extraindividual e 

objetivo (os ensaios são sempre sobre literatura e sociedade), ou seja, de um escritor cuja 

reserva para falar de si era enorme — a epígrafe de nosso trabalho já aponta para esta reserva 

caracterizada pela aposiopese do eu autoral: “Não forneço dados biográficos, ou forneço dados 

falsos, ou então sempre procuro mudá-los a cada ocasião. Pode perguntar o que quiser saber e 

eu responderei, mas nunca direi a verdade, pode ter certeza quanto a isso” 93 —, pudemos 

demonstrar uma dança das emoções, dos afetos conjugados pelas ironias e contradições, 

 
93 Encontramos estas palavras de Calvino na tese Lettere e I libri degli altri: lições de literatura na biografia 
intelectual de Italo Calvino (2010, p. 22), de Tânia Mara Moysés. Reproduzimos a seguir seu comentário a respeito 
da fala de Calvino seguido do texto original e fonte: “E, dentre as características de Calvino, talvez a ironia, que 
lhe atribui Fruttero, fosse mesmo uma forma de defesa contra especulações biográficas, pois sempre as combateu, 
por considerar que de um autor somente as obras contam, como revela a uma estudante interessada em seus dados 
biográficos: [...] io sono ancora di quelli che credono, con Croce, che di un autore contano sole le opere. (Quando 
contano, naturalmente). Perciò dati biografici non ne do, o li do falsi, o comunque cerco sempre di cambiarli da 
una volta all’altra. Mi chieda pure quel che vuol sapere, e Glielo dirò. Ma non Le dirò mai la verità [grifo no 
original] di questo può star sicura (Lda, p. 479)”. Na nota ancorada na citação, lemos: “Carta de 09.06.1964 
(?>Genova), destinada a Germana Pescio Bottino, interessada em escrever uma monografia sobre Calvino”. 
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hesitações, paixões, desejos de mudanças. Nesse sentido, tratamos da ensaística onde 

resplandece a primeira pessoa. 

Diante de tantos tipos e classificações de textos literários arrolados sobre a expressão 

“as escritas de si” ou “as escritas do eu”, faltou o destaque para o ensaio que não necessita do 

prefixo “auto” porque este é intrínseco mesmo quando aponta para o outro ou para a sociedade 

(AIRA, 2018). Esta dissertação pretendeu preencher essa lacuna ao mostrar a autoimagem 

especular (estática) em cada ensaio e fantasmática (extática) no movimento editorial ensaístico. 

Dessa forma, aproximamos o ensaio de um tipo peculiar de escrita não narrativa, mas 

autorretratista, especular e mnêmica, cujo movimento de revelação da autoimagem é dado 

através do descontínuo e do fragmentado. 

Concluímos que Calvino sempre foi um ensaísta por excelência e que sua obra não deve 

ser dividida no rigor dos gêneros entre “ensaio” e “ficção”. Na experiência literária de Calvino, 

ensaio e ficção andam inseparáveis e, portanto, sua autoimagem especular resplandece tanto 

em um como no outro. A relação que o escritor mantém com as imagens de si é fantasmática, 

ou seja, não é conciliatória, fato que nos permitiu observar o processo de amadurecimento 

literário. 

Calvino sempre se mostrou insatisfeito e assombrado pela própria escritura, mas esses 

sentimentos só fizeram enriquecer o cabedal literário do escritor. No fim de sua vida literária, 

o ensaio ganhou mais força: Assunto encerrado em 1980, Palomar em 1983, pequenas histórias 

ficcionais reunidas que representam a ensaística da descrição (uma espécie de ekphrasis 

literária), Coleção de areia, de 1984, coletâneas de ensaios que representam sua observância 

dos lugares que frequentou. Percebemos que o ensaio se tornou o carro-chefe da sua produção 

literária e a maneira que Calvino encontrou para se opor à “civilização da imagem” e, através 

do exercício mnêmico, do experimento, do ensaio, exercitou e propôs as qualidades da imagem 

literária que se fazem presentes nos debates contemporâneos, no boom das escritas de si e na 

reflexão sobre as imagens de si dos grandes depósitos virtuais.  
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