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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo investigar as diferentes formas de compilação do 

conhecimento humano na contemporaneidade, principalmente no universo virtual, a partir da 

análise das obras do escritor Jorge Luis Borges e do cineasta Peter Greenaway. Eles reabrem a 

prática da enciclopédia e subvertem a ordenação tradicional do conhecimento por meio da 

noção de inclassificável. Com o uso das taxonomias e das representações do saber, esses 

autores criam obras híbridas e repletas de ramificações, colocando em questão a possibilidade 

de racionalização e sistematização definitivas do mundo. Para isso, são analisadas as obras 

literárias ―A Biblioteca de Babel‖ (1944), ―O idioma analítico de John Wilkins‖ (1952) e O 

livro dos seres imaginários (1967), assim como os filmes A última tempestade (Prospero’s 

books, 1991) e O livro de cabeceira (The Pillow Book, 1996). A partir desse quadro mais 

geral torna-se possível traçar um estudo ampliado a respeito das enciclopédias virtuais e do 

saber tecido pela coletividade.  

 

Palavras-chave: Jorge Luis Borges, Peter Greenaway, classificação, enciclopédia, Wikipédia.  

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to investigate the different forms of compilation of human 

knowledge in contemporary society, especially in the virtual universe, from the analysis of the 

works of the writer Jorge Luis Borges and the filmmaker Peter Greenaway. They reopen the 

practice of encyclopedia and they subvert the traditional knowledge through the concept of 

unclassifiable. With the use of taxonomies and representations of knowledge, these authors 

create hybrid works and plenty of branches, sending up the possibility of rationalization and 

systematization of the world. For this, we intend to analyze literary works ―La Biblioteca de 

Babel‖ (1944), ―El idioma analitico de John Wilkins‖ (1952) and El libro de los seres 

imaginarios (1967), as well as films Prospero's books (1991) and The Pillow Book (1996). 

From this scheme it will be possible to draw a broader study about the virtual encyclopedias 

and the collective knowledge. 

  

Key-words: Jorge Luis Borges, Peter Greenaway, classification, encyclopedia, Wikipedia.  
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POÉTICAS E ERRÂNCIAS NOS LABIRINTOS DO MUNDO 

 

 

Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi uma 

prateada teia de aranha no centro de uma negra pirâmide, vi um labirinto roto (era 

Londres), vi intermináveis olhos próximos perscrutando-me como num espelho, vi 

todos os espelhos do planeta e nenhum me refletiu, vi num pátio da rua Soler as 

mesmas lajotas que há trinta anos, vi no vestíbulo de uma casa em Fray Bentos, vi 

cachos de uva, neve, tabaco, veios de metal, vapor de água, vi convexos desertos 

equatoriais e cada um de seus grãos de areia, vi em Inverness uma mulher que não 

esquecerei, vi a violenta cabeleira, o altivo corpo, vi um câncer no peito, vi um 

círculo de terra seca numa calçada onde antes existira uma árvore, vi uma chácara 
de Adrogué, um exemplar da primeira versão inglesa de Plínio, a de Philemon 

Holland, vi ao mesmo tempo, cada letra de cada página (em pequeno, eu costumava 

maravilhar-me com o fato de que as letras de um livro fechado não se misturassem 

e se perdessem no decorrer da noite), vi a noite e o dia contemporâneo, vi um 

poente em Querétaro que parecia refletir a cor de uma rosa em Bengala, vi meu 

dormitório sem ninguém, vi num gabinete de Alkmaar um globo terrestre entre dois 

espelhos que o multiplicam indefinidamente, vi cavalos de crinas redemoinhadas 

numa praia do mar Cáspio, na aurora, vi a delicada ossatura de uma mão, vi os 

sobreviventes de uma batalha enviando cartões-postais, vi numa vitrina de 

Mirzapur um baralho espanhol, vi as sombras oblíquas de algumas samambaias no 

chão de uma estufa, vi tigres, êmbolos, bisões, marulhos e exércitos, vi todas as 

formigas que existem na terra, vi um astrolábio persa, vi numa gaveta da 

escrivaninha (e a letra me fez tremer) cartas obscenas, inacreditáveis, precisas, que 

Beatriz dirigira a Carlos Argentino, vi um adorado monumento em La Chacarita, vi 

a relíquia atroz do que deliciosamente fora Beatriz Viterbo, vi a circulação de meu 

escuro sangue, vi a engrenagem do amor e a modificação da morte,vi o Aleph, de 

todos os pontos, vi no Aleph a terra, vi  meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto e 
senti vertigem e chorei, porque meus olhos haviam visto esse objeto secreto e 

conjetural cujo nome usurpam os homens, mas que nenhum homem olhou: o 

inconcebível universo.  

Jorge Luis Borges 

 

 

O fragmento acima foi retirado do conto ―Aleph‖ (2003a, p. 170-171), de Jorge 

Luis Borges, publicado em livro homônimo de 1949, em que o narrador é o próprio 

personagem, cujo nome é também Borges. Nesse trecho, o narrador-personagem conta o que 

seu amigo Carlos Argentino Daneri vislumbrou quando avistou o Aleph. Daneri era primo de 

Beatriz Viterbo, que morreu em 1929. Com a morte da amiga, Borges passa a visitar Daneri 

com frequência para conversar sobre literatura. Um dia, Daneri o surpreende com um 

telefonema para contar sobre a demolição de sua casa. Como era poeta, necessitava de um 

lugar tranquilo para escrever, principalmente porque seu projeto era compor um poema 

infinito. Foi nesse intento que descobriu Aleph, um ponto do espaço que abarca todos os 

outros pontos e no qual estão contidos todos os tempos, lugares, objetos e imagens.  

Nesse sentido, o Aleph seria uma espécie de ponto de convergência do universo, 

sem demandar uma ordem hierárquica ou um caráter de sucessão entre seus elementos; ao 
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contrário, todos os objetos estariam dispostos de forma simultânea, sendo justapostos em um 

único ponto. No entanto, enquanto Borges se sentiu aterrorizado diante dessa ideia, pois viu 

um mundo refletido sobre si mesmo e uma possibilidade de totalidade do universo, Daneri a 

interpretou como matéria-prima para seu poema, como uma forma infinita de ver as coisas do 

mundo. Borges ficou preocupado com a impossibilidade de esquecer tudo que vira e não se 

maravilhar mais com a grandeza do universo. Para ele, era como se Aleph fosse uma esfera 

que representasse todas as coisas, símbolo de um mundo fechado e de um conhecimento total. 

Já para Daneri, o Aleph seria a representação de uma visão aberta, múltipla, que se estenderia 

ao infinito (BORGES, 2003a, p. 171). 

É sobre essa dualidade de pensamento que esta dissertação se constrói: uma 

mudança do universo fechado para uma visão ampla e multirecional do conhecimento 

humano. Com o advento das novas tecnologias e o surgimento de novas ferramentas, as 

fronteiras se encontram em processo de diluição e o conhecimento passa a ser produzido de 

forma coletiva e hipertextual. A partir da necessidade do homem de classificar e ordenar a 

realidade, o escritor Jorge Luis Borges e o cineasta Peter Greenaway criam obras que 

parodiam as ferramentas de classificação e sistematização definitivas do mundo. Por meio da 

criação de listas e da noção de enciclopédia, buscam uma nova forma de compreender o 

universo, incorporando ao mesmo a noção de inclassificável.  

As obras desses autores se apresentam como espaço de relações e articulações dos 

saberes, de forma múltipla e aberta. Através da experimentação da linguagem, eles trabalham 

a ideia do inclassificável a partir da questão da metamorfose. Assim, suas obras se apresentam 

como um dos caminhos possíveis para se pensar essa nova configuração do mundo, na qual o 

rigor científico dá espaço à interatividade e o conhecimento passa a ser visto como 

transdisciplinar.  

Dessa forma, o primeiro capítulo tem como objetivo explicitar, a partir das obras 

escolhidas, como a concepção tradicional de classificação e ordenação do mundo tem 

encontrado problemas na atualidade, mostrando-se ineficaz quando visa englobar, de forma 

totalizante, o conhecimento humano. A partir de um panorama teórico, discute-se também a 

noção de espaço de classificação nas obras desses autores, visando compreender como o 

cenário de hibridações instiga a produção paródica de compêndios ficcionais, retomando a 

antiga metáfora do mundo como uma enciclopédia infinita, monstruosa e repleta de 

ramificações. 
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O segundo capítulo é dedicado à criação de listas e à noção de biblioteca. As 

questões sobre o processo de classificação iniciadas no primeiro capítulo são o fio condutor 

para a análise das obras escolhidas, que busca enfatizar como a literatura borgiana e o cinema 

de Greenaway criam seus próprios sistemas de classificação por meio de elementos insólitos e 

arbitrários. Nesse caso, as noções de hipertexto e ―biblioteca enciclopédica‖ são evocadas 

para explorar o diálogo entre os diversos saberes na contemporaneidade. O texto também 

abarca as relações entre bestiário e monstruosidade, compreendendo uma proliferação de 

possibilidades de novas inscrições a partir da estrutura enciclopédica criada por Borges. Além 

disso, trabalha-se a questão da unificação dos saberes a partir da biblioteca borgiana e dos 

livros de Próspero, na tentativa de mostrar que o ideal de um conhecimento total é 

inalcançável. 

Já o terceiro capítulo é voltado para a questão da experimentação da linguagem. O 

processo de classificação pressupõe um trabalho de nomeação: todo objeto classificado 

precisa de um nome para ganhar visibilidade e ser reconhecido no mundo científico. A partir 

dessa premissa, Borges e Greenaway exploram o campo de jogo da palavra. O estudo 

contempla várias faces dessa experimentação, passando pelo processo de tradução, pelas 

questões referentes à criação de uma língua universal e pela plasticidade da palavra 

metamorfoseada.  

O quarto capítulo é dedicado à construção da ideia de inclassificável a partir das 

obras enciclopédicas de Borges e Greenaway. Olga Pombo (2006), em Enciclopédia e 

Hipertexto, ressalta que a potencialidade máxima da enciclopédia seria um sistema 

hipertextual que abrangeria todo tipo de conhecimento. Dessa maneira, com base nos 

capítulos anteriores, investiga-se como esse modelo enciclopédico abre-se para novas 

combinações e interações, remetendo à transdisciplinaridade, ao movimento de fusão entre 

mídias e ao diálogo entre as diversas formas artísticas. Essas novas possibilidades de se 

pensar e organizar o conhecimento também podem ser vistas pelos modelos de enciclopédias 

virtuais, como é o caso da Wikipédia, que estabelece uma relação de interatividade com o 

leitor/navegador, levando à experimentação do saber de forma coletiva e hipertextual.   

A partir dessas questões, as obras de Borges e Greenaway seriam uma das formas 

possíveis para se trabalhar a construção enciclopédia pelo viés dos problemas das práticas de 

classificação na contemporaneidade. A escolha desses autores se deu, justamente, pela 

conexão entre eles, dada a interação visível em seus trabalhos. Ambos demonstram uma 

preocupação em subverter o desejo de racionalizar o conhecimento, propondo a ideia de 
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inclassificável, a partir da experimentação da linguagem, como sinônimo de potencialidade. 

Assim, por meio da análise de suas obras, é possível esquadrinhar e ampliar as discussões 

sobre os problemas de classificação na atualidade, abrindo espaço para novas reflexões no 

campo da literatura e das outras artes.  

 



13 

 

 

 

1 OS PROBLEMAS DE CLASSIFICAÇÃO NA LITERATURA DE JORGE LUIS 

BORGES E NO CINEMA DE PETER GREENAWAY 

 

 

Toda ordem é precisamente uma situação oscilante à beira do 

precipício.  

Walter Benjamin 

 

 

As obras de Jorge Luis Borges e Peter Greenaway funcionam como campo de 

questionamento do conhecimento humano, ao parodiar as tentativas de organização 

definitivas do mundo. Por meio de múltiplas combinações de elementos diversos, essas obras 

rompem com a ideia tradicional de classificação em que a semelhança é tomada como 

princípio fundamental de ordenação. Privilegiando as diferenças, elas criam sistemas 

subjetivos e transitórios, subvertendo a lógica das dicotomias e das hierarquias. 

Este capítulo visa examinar a perspectiva da classificação sob o prisma da 

diferença, explorando a prática da enciclopédia a partir da problematização do espaço e das 

hibridações. Como classificar elementos distintos? Quando a semelhança não é mais uma 

referência, como construir as classes? Pensando nessas questões, em ―Poéticas do 

inclassificável‖ Maria Esther Maciel afirma que, na ausência de critérios, é necessário buscar 

maneiras criativas para se descrever e especificar os elementos. Portanto, ―onde falha a 

classificação advém a imaginação‖ (MACIEL, 2007, p. 158). 

 

 

1.1 No espaço das diferenças 

 

 

Para se pensar a classificação a partir da inclusão da diferença, torna-se necessário 

recorrer às discussões de Michel Foucault (2007) sobre o ato de classificar em As palavras e 

as coisas. Ele transita por uma apócrifa enciclopédia chinesa, intitulada Empório celestial de 

conhecimentos benévolos, presente no ensaio ―O idioma analítico de John Wilkins‖, do livro 

Outras inquisições, em que Jorge Luis Borges classifica os animais do mundo em doze 

categorias descomunais, sem abdicar da ordem linear abecedária: 
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Os animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) 

amestrados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cachorros soltos, h) incluídos nesta 

classificação, i) que se agitam feito loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um 

pincel finíssimo de pêlo de camelo, l) et cetera, m) que acabam de quebrar o jarrão, 

n) que de longe parecem moscas (BORGES, 2007d, p. 124). 

 

Foucault afirma que o estranhamento causado por essa forma de classificação nã o 

está na presença dos animais fabulosos, mas justamente no lugar em que coisas tão distintas 

podem avizinhar-se, ou seja, no fato de que ―o próprio espaço comum dos encontros se acha 

arruinado‖ (FOUCAULT, 2007, p. XI). Isso porque, na acepção tradicional de classificação, o 

espaço é compreendido como o local de encontro de semelhanças e distanciamento das 

diferenças. É a partir da semelhança que se impõe ―a ordem da conjunção e do afastamento‖, 

que Foucault chamou de convenientia: ―São ‗convenientes‘ as coisas que, aproximando-se 

uma das outras, vêm a se emparelhar; tocam-se nas bordas, suas franjas se misturam, a 

extremidade de uma designa o começo da outra‖, de modo que nasce, dessas articulações, 

uma semelhança (FOUCAULT, 2007, p. 24). Segundo o filósofo, esse encadeamento de 

semelhanças provoca uma conveniência espacial, impondo uma relação de similitude entre as 

coisas a partir do signo de parentesco. É possível, então, assegurar a classificação por meio de 

um círculo fechado, pois, ―a semelhança impõe vizinhanças que, por sua vez, asseguram 

semelhanças. [...] em cada ponto de contato começa e acaba um elo que se assemelha ao 

precedente e se assemelha ao seguinte‖ (FOUCAULT, 2007, p. 25-26).  

Desse modo, na visão de Olga Pombo, professora da Universidade de Lisboa e 

coordenadora do projeto ―Enciclopédia e hipertexto‖, classificar seria uma forma de 

estabelecer ―os pontos estáveis que nos impedem de rodopiar sem solo, perdidos no 

inconforto do inominável, da ausência de ‗idades‘ ou ‗geografias‘‖ (POMBO, 1998, p. 1). 

Além disso, essas classificações parecem tão naturais e óbvias que se encontram inerentes ao 

pensamento humano, apresentando-se como os códigos ordenadores da nossa cultura que 

―fixam logo de entrada, para cada homem, as ordens empíricas com as quais terá de lidar e 

nas quais se há de encontrar‖ (FOUCAULT, 2007, p. XVIII).  

Fernando Gil, no verbete ―Categorizar‖ da Enciclopedia Einaudi, afirma que as 

categorias são, tradicionalmente, representações genéricas da experiência por meio da análise 

de semelhanças e contrastes, constituindo-se como uma ação intelectual primitiva (GIL, 2000, 

p. 53). Ele aponta alguns critérios que devem ser levados em conta no momento da 

classificação tradicional. O primeiro seria empregar uma nomenclatura estável, descartando 

ambiguidades. Depois, deve-se estabelecer certo número de requisitos, fixando hierarquias e 
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divisões claras. Dessa forma, a classificação possuiria, em princípio, a estrutura de uma árvore 

genealógica, estabelecendo um só ponto de partida. E essa escolha de critérios intensionais 

seria o motor da história das classificações (GIL, 2000, p. 99). 

No entanto, Foucault afirma que a enciclopédia chinesa borgiana distorce essa 

função, subtraindo o chão, ―o solo mudo onde os seres podem justapor-se‖ (FOUCAULT, 

2007, p. XII), como se a conveniência espacial tivesse sido rompida. Nesse caso, o próprio 

título já denuncia essa súbita vizinhança: ―enciclopédia‖ e ―chinesa‖, pois instiga nosso 

imaginário a partir do encantamento exótico de outro pensamento, denunciando nossa 

dificuldade em questionar os sistemas já estabelecidos no cerne da linguagem (FOUCAULT, 

2007, p. IX). Conforme Robert Darnton, em O grande massacre de gatos, isso acontece 

porque as classificações ocupam um espaço epistemológico anterior ao pensamento e, quando 

somos colocados perante uma maneira estranha de organizar a experiência, ―sentimos a 

fragilidade de nossas próprias categorias e tudo ameaça desfazer-se. As coisas se mantêm 

organizadas apenas porque podem ser encaixadas num esquema classificatório que permanece 

inconteste‖ (DARNTON, 1988, p. 248-249).
1
 Assim, para Foucault, a taxonomia borgiana 

nos conduz 

 

a um pensamento sem espaço, a palavras e categorias sem tempo nem lugar, mas 

que, em essência, repousam sobre um espaço solene, todo sobrecarregado de figuras 

complexas, de caminhos emaranhados, de locais estranhos, de secretas passagens e 
imprevistas comunicações (FOUCAULT, 2007, p. XIV - XV).  

 

Nesse regime de classificação encontram-se os pressupostos para se pensar a 

literatura de Jorge Luis Borges e o cinema de Peter Greenaway. Ambos buscam, nesse 

encontro insólito, uma nova forma de se pensar o espaço. As listas criadas por eles 

configuram uma desordem dos códigos culturais, revelando seu caráter híbrido e atópico. A 

partir disso, é possível discutir o conceito de heterotopia, proposto por Foucault, visando 

compreender, na operação representativa, como os espaços extratextuais – aqueles que se 

encontram estabelecidos por uma ordem predominante – podem ser transfigurados, 

transgredidos e reordenados. Ou seja, pensar como as significações espaciais existentes e já 

                                                   
1
 Essa questão tem suas raízes na formulação de Immanuel Kant sobre as etapas do conhecimento humano, em 

Crítica da razão pura, escrito em 1781. Segundo o filósofo, em linhas gerais, existe um conhecimento empírico, 

ligado à experiência, e um conhecimento que pode ser chamado de ―a priori‖, que independe das relações com o 

mundo. Nesse caso, não seria um conhecimento propriamente dito, mas seria possível compreendê-lo por meio 

da razão. Dessa forma, para Robert Darnton, a prática da classificação ocuparia esse espaço ―a priori‖, 

delineando um tipo de conhecimento anterior à experiência. 
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pensadas culturalmente podem ser subvertidas por meio de estratégias criadas por esses 

autores. 

 

 

1.1.1 Os espaços heterotópicos 

 

 

Na classificação da enciclopédia chinesa de Borges, as fronteiras são diluídas e os 

limites são redimensionados, de forma que ela se torna, para Foucault, um espaço 

heterotópico. De acordo com Foucault (2006), na conferência ―Espaços outros‖, trata -se de 

um tipo de contraespaço que é, ao mesmo tempo, representado, contestado e invertido. É o 

tipo de lugar que está fora de todos os lugares, ainda que seja efetivamente localizável, 

permitindo uma variedade de combinatórias, subvertendo a ordem predominante. Dessa 

forma, as heterotopias tem o poder de justapor, em um só lugar real, vários espaços, vários 

posicionamentos que são em si próprios incompatíveis (FOUCAULT, 2006, p. 418).  

Zygmunt Bauman (2001), em Modernidade líquida, relaciona essa quebra de 

fronteiras à noção de ―fluidez‖, afirmando que os fluidos se movem com grande facilidade e 

estão, constantemente, prontos para mudar. Ele utiliza duas categorias (―líquido‖ e ―sólido‖) 

para diferenciar as principais características do mundo contemporâneo, recorrendo à 

―liquidez‖ como metáfora para compreender a natureza dessa nova fase. Segundo o autor, é 

possível afirmar que, hoje, há um derretimento dos padrões, das fronteiras e das molduras que 

estabeleciam as classes e que garantiam a ordem, resultando na multiplicidade e nos 

hibridismos a partir da abertura para o diferente. Esse deslocamento, na visão de Homi 

Bhabha (2007), em O local da cultura, aponta para o além, para um lugar de cruzamentos 

múltiplos, que ultrapassa e expande a experiência, revelando a descontinuidade e a diferença:  

 

Estar no além, portanto, é habitar um espaço intermédio, como qualquer dicionário 

lhe dirá. Mas residir ―no além‖ é ainda, como demonstrei, ser parte de um tempo 

revisionário, um retorno ao presente para redescrever nossa contemporaneidade 

cultural; reinscrever nossa comunalidade humana, histórica; tocar o futuro em seu 

lado de cá. Nesse sentido, então, o espaço intermédio ―além‖ torna-se um espaço de 

intervenção no aqui e no agora (BHABHA, 2007, p. 27, grifo do autor). 

 

No caso da enciclopédia borgiana, Georg Otte (2007), no ensaio ―Uma pequena 

história do espaço (e do tempo)‖, destaca que, além do local de encontro das diferenças e do 
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deslocamento das fronteiras, o que rompe com esse espaço fixo de representação é a inserção 

da temporalidade efetivada quando Borges incorpora à lista ―os que acabaram de quebrar o 

jarrão‖. Na história dos sistemas taxonômicos, as ações são sempre desprezadas, pois para 

classificar é necessário que o elemento permaneça imutável, tanto no tempo quanto no espaço.  

Roland Barthes (1981), em Fragmentos de um discurso amoroso, se vale da 

palavra grega atopos para designar esse tipo de situação, apontando não só para o fato de não 

se confinar em um lugar, mas também pela resistência à descrição e definição, caracterizando 

o que é estranho, extraordinário, insólito e original. É o caso do ornitorrinco, animal 

descoberto em 1979, na Austrália, que possuía características comuns a vários outros animais, 

sendo todas as categorias insuficientes para acomodá-lo. Segundo Maria Esther Maciel, ele 

seria essencialmente um animal atópico, compreendendo todos os sentidos da palavra atopos: 

inclassificável, estranho, inconveniente (MACIEL, 2007, p. 157). Na visão de Umberto Eco, 

em Kant e o ornitorrinco, ―o ornitorrinco é um animal, que parece concebido para desafiar 

qualquer classificação, quer científica quer popular‖ (ECO, 1998, p. 55).  

Foucault, em As palavras e as coisas, retoma as taxonomias de Lineu e o cerne da 

história natural para falar dos sistemas classificatórios que resultam de uma experiência 

empírica. No intuito de compreender e especificar cada animal, Lineu afirma ser necessário 

levar em conta dois aspectos: a estrutura e o caráter. Assim, escolhe-se uma estrutura para 

ocupar o lugar das identidades e das diferenças pertinentes, resultando no estabelecimento do 

caráter de uma primeira espécie. Isso compila um parâmetro arbitrário, com base nessa 

estrutura privilegiada, em que ―todas as outras espécies do gênero são comparadas à primeira, 

banindo-se todas as notas discordantes‖ (FOUCAULT, 2007, p. 193).  

Na classificação borgiana, esse método se torna impossível quando a 

temporalidade é incorporada à lista, ―conduzindo a uma singularização que impossibilita sua 

inserção em qualquer taxonomia e suas denominações‖ (OTTE, 2007, p. 238). A ação rompe 

com qualquer tentativa de se estabelecer uma estrutura ou caráter que sirvam de parâmetro 

para classificações posteriores. É o caso, como lembra Fernando Gil, da classificação das 

estrelas, que encontra obstáculos na multidimensionalidade, pois elas estão em constante 

movimento. Isso impede a ―obtenção de uma disposição que obedeça aos requisitos 

harmônicos das classificações‖ (GIL, 2000, p. 105).  

Assim, Borges justapõe elementos não só distantes, mas também de 

temporalidades distintas, provocando um deslocamento na ordem do espaço e do tempo, 

significando que ―a razão de ser das coisas se localiza fora delas, ‗fora‘ este que, na verdade, 
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perde sua qualidade espacial e passa a ser reduzido a um ponto utópico, isto é, sem lugar 

definido, na linha do tempo‖ (OTTE, 2007, p. 238).  

Também Peter Greenaway insere várias temporalidades no mesmo espaço, por 

meio da abertura de novas perspectivas narrativas pelo efeito de sobreimpressão e 

justaposição de fragmentos de planos distintos, principalmente na manipulação de janelas 

entrecortadas na tela. Passado, presente e futuro, assim como diferentes ângulos da mesma 

cena, são colocados em um mesmo espaço, rompendo com a diacronia do tempo. É possível 

observar uma multiplicidade combinatória do espaço heterotópico a partir de uma nova forma 

de classificar os elementos cinematográficos, demonstrando que as ordens predominantes 

―não são talvez as únicas possíveis nem as melhores‖ (FOUCAULT, 2007, p. XVI). Para 

Foucault,  

 

[...] as heterotopias estão ligadas, mais frequentemente, a recortes do tempo, ou seja, 

elas dão para o que se poderia chamar, por pura simetria, de heterocronias: a 

heterotopia se põe a funcionar plenamente quando os homens se encontram em uma 

espécie de ruptura absoluta com seu tempo tradicional (FOUCAULT, 2006, p. 418). 

 

Essa forma de construção estabelece um novo modelo de interação com o 

espectador, pois, certamente, não é possível olhar para todas as janelas de um filme ao mesmo 

tempo. Opções terão que ser feitas. Isso resulta na construção de linhas narrativas distintas por 

diferentes espectadores, criando, consequentemente, formas subjetivas de classificação das 

imagens dispostas na tela. Não existe apenas um caminho, mas vários, estabelecidos a partir 

do olhar de cada um, criando um jogo de interpretações sem significados estáveis, fazendo 

com que o filme se torne o que Umberto Eco chamou de obra aberta (ECO, 2005, p. 150). 

Assim, o dispositivo cinematográfico não é mais fruto de um tempo que escoa, 

mas sim de um tempo complexo e estratificado. De acordo com Arlindo Machado (2007), em 

Arte e Mídia, essa técnica torna-se uma espécie de ―escrita múltipla‖, cujo objetivo é a 

máxima concentração de informação num mínimo de espaço-tempo. A tela passa a ser um 

espaço topográfico, lembrando os ambientes computacionais de multitarefas. Segundo 

Foucault, isso acontece porque 

 

[...] estamos na época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo 

e do longínquo, do lado a lado, do disperso. Estamos em um momento em que o 

mundo se experimenta, acredito, menos como uma grande via que se desenvolveria 

através dos tempos do que como uma rede que religa pontos e que entrecruza sua 

trama (FOUCAULT, 2006, p. 411). 
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É também possível perceber que Greenaway retoma em seus filmes o efeito de 

multi-camadas, recuperando a ―liberdade‖ experimental que o primeiro cinema já lograva, 

porém com o auxílio das novas tecnologias disponíveis. Essa experimentação tem suas raízes 

nas trucagens do francês Georges Meliès, que utilizava uma forma de transição e fusão brusca 

de objetos e personagens, buscando novos efeitos nas imagens e construindo superposições 

seguidas de sobreimpressões com o rebobinamento da película.  

Com base nisso, Greenaway busca, no excesso, a plasticidade para compor uma 

nova estética cinematográfica, potencializando a produção de imagens por meio da técnica da 

colagem em detrimento da montagem: ―estamos interessados em uma pós-narrativa, em uma 

forma pós-cubista de organizar nosso artifício visual‖ (GREENAWAY, 2004, p. 183). Esse 

mosaico de narrativas compõe uma obra híbrida que foge às classificações tradicionais, 

conferindo a ela um caráter monstruoso e infinito, assim como o dos trabalhos de Borges.  

Por meio da criação de listas e da disposição de elementos distintos nesse ―não-

lugar da linguagem‖ (FOUCAULT, 2007, p. XI), Borges e Greenaway reabrem a prática da 

enciclopédia, criando sistemas subjetivos de classificação. Porém, essa forma de organizar e 

nomear as coisas do mundo não possui a intenção de inventariar ou catalogar a realidade. Esse 

espaço heterotópico, na verdade, solapa secretamente a linguagem, fracionando os nomes 

comuns, arruinando a ―sintaxe‖, contestando, ―desde a raiz, toda possibilidade de gramática‖ 

(FOUCAULT, 2007, p. XIII).  

 

 

1.2 Nas articulações da linguagem 

 

 

Foucault afirma que a enciclopédia chinesa borgiana, além de arruinar o espaço, 

também arruína a linguagem, visto que ―a linguagem se entrecruza com o espaço‖, perdendo 

o ―comum‖ não só do lugar, mas também do nome (FOUCAULT, 2007, p. XII). Isso porque, 

na história natural, além dos métodos de classificação são importantes também as assinalações 

(signatures), que tornam visível a coisa classificada. Assim, ―não há semelhança sem 

assinalação‖ (FOUCAULT, 2007, p. 36). No entanto, esse processo também é arbitrário e 

conjetural porque ele ―negligencia, de maneira regulada, toda diferença e toda identidade que 

não recai sobre a estrutura privilegiada‖ (FOUCAULT, 2007, p. 193). No caso de Lineu, por 
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exemplo, o nome é dado ―a partir dos elementos que a estrutura já fez passar para o interior do 

discurso‖, buscando uma linguagem certa e universal (FOUCAULT, 2007, p. 191).  

Essa referência à linguagem aparece em ―O idioma analítico de John Wilkins‖ – 

texto que será explorado no terceiro capítulo desta dissertação – como crítica aos sistemas de 

organização das próprias línguas. Com o desejo de criar uma língua universal, Wilkins divide 

e ordena o universo em quarenta categorias ou gêneros, atribuindo a cada classe um 

monossílabo de duas letras. A partir disso, seria possível prever combinações e conceber um 

idioma ―puro‖, sem interferências da subjetividade.  

No entanto, o texto recorre a uma enciclopédia chinesa para provar as 

ambiguidades e deficiências de qualquer sistema de classificação. Na lista insólita de Borges, 

a inserção da temporalidade com os animais ―que acabaram de quebrar o jarrão‖ torna 

impossível também o processo de assinalação, não alcançando a legibilidade. O movimento 

impede que o animal seja representado pelo nome, ―motivo pelo qual essa ‗classe‘ apenas 

pode ser circunscrita por uma paráfrase relativamente extensa‖ (OTTE, 2007, p. 238). 

Portanto, conclui-se que ―não há classificação do universo que não seja arbitrária e 

conjetural‖ (BORGES, 2007d, p. 124). 

Greenaway também recorre aos limites da linguagem para parodiar esses sistemas 

fixos de classificação. Em seus filmes, utiliza uma profusão de palavras e imagens que se 

conectam na tela, muitas vezes em sobreposições indecifráveis. Outro recurso é a mistura dos 

ideogramas e das várias línguas imbricadas para tecer um espaço heterotópico. Torna-se 

necessário, assim, ressaltar o caráter babélico presente não só nas obras de Greenaway, mas 

também nos trabalhos de Borges, aspecto que será abordado posteriormente. Ambos utilizam 

a linguagem como forma de romper com a classificação tradicional, fazendo emergir, a partir 

de textos híbridos e ramificados, novos caminhos para a construção do conhecimento. Dessa 

maneira, essas obras tornam-se enciclopédicas, abrindo-se para múltiplas conexões e 

articulações entre os saberes na contemporaneidade. 

 

 

1.2.1 A sistematização do conhecimento: as listas 

 

 

Pensando na organização dos saberes, Fernando Gil, no verbete ―Classificações‖ 

da Enciclopédia Einaudi, afirma que a disposição dos objetos de investigação em classes é a 
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primeira etapa desse processo, representando ―uma fase preliminar das atividades de 

conhecimento‖ (GIL, 2000, p. 91). Uma das formas de organizar essas classes é através da 

criação de livros compêndios. Eles foram idealizados para auxiliar o homem na compreensão 

do mundo, servindo como fonte de consulta para a construção e sistematização do 

conhecimento. Por meio dos métodos de classificação, era possível ordenar uma realidade 

desconhecida, tornando-a familiar a partir da confecção de enciclopédias, fabulários, 

bestiários e livros de falcoaria (utilizados na caça de aves, principalmente falcões).  

No entanto, pode-se afirmar que essa sistematização classificatória teve seu início 

com as listas, prática que se tornou comum a partir da mudança da cultura oral para a cultura 

escrita. Para facilitar o entendimento desse processo, Jack Goody (1988), em A domesticação 

do pensamento selvagem, propõe uma distinção entre três tipos básicos de listas. A primeira e 

a mais usual é a lista de acontecimentos exteriores, uma espécie de inventário de pessoas e 

objetos. Em segundo lugar, ele pontua as listas de compras que orientam atividades futuras, 

assemelhando-se a um planejamento de ações. Por último, destaca a presença das listas 

lexicais, consideradas uma espécie de enciclopédia embrionária e utilizadas como um 

protodicionário, visto que promovem um inventário de conceitos (GOODY, 1988, p. 92-93).  

As listas lexicais são de suma importância para esta pesquisa, pois ―cristalizam os 

problemas de classificação, enriquecendo o conhecimento e organizando a experiência‖ 

(GOODY, 1988, p. 107-108). Elas se preocupam com a linguagem, incorporando os signos e 

acentuando ―um novo princípio de classificação que é inerente à língua‖ (GOODY, 1988, p. 

112). Também marcam a mudança da cultura oral para a cultura escrita, pois a língua escrita 

pressupõe a criação de categorias lexicais específicas, necessitando de um processo 

linguístico mais apurado. Além disso, elas refletem os avanços do conhecimento empírico e 

científico. Como eram utilizadas em sala de aula, houve a necessidade de formatá-las 

pedagogicamente, compreendendo uma estrutura hierárquica e fechada. 

Segundo Goody, as listas, em sua essência, baseiam-se na descontinuidade, 

podendo ser lidas em diferentes direções. No entanto, tradicionalmente, elas sempre 

apresentaram um começo e um fim bem demarcados, com limites externos e internos, 

justamente para conferir maior visibilidade às categorias (GOODY, 1988, p. 94). Outro ponto 

importante é que, devido às necessidades pedagógicas, tornou-se necessário a incorporação de 

recursos para organizar melhor os elementos listados, lançando mão, principalmente, da 

ordem alfabética. 
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Voltando à enciclopédia chinesa borgiana, nota-se não apenas uma tentativa 

paródica de continuidade, por meio da utilização do sistema abecedário, mas também uma 

ausência de limites quando esta incorpora diferentes elementos em um mesmo lugar. A 

presença do et cetera na letra L extrapola qualquer tentativa de fechamento da lista. Essa falsa 

organização de critérios remete à fragilidade das tentativas de sistematização definitivas do 

mundo. Ao contrário das listas lexicais pedagógicas, Borges explora, de forma enciclopédica, 

o ―não-lugar da linguagem‖. Segundo Foucault, não é a desordem que incomoda, mas o fato 

dessa desordem ―cintilar os fragmentos de um grande número de ordens possíveis na 

dimensão, sem lei nem geometria‖ (FOUCAULT, 2007, p. XII).  

 

 

1.2.2 Uma passagem pelo enciclopedismo 

 

 

A palavra enciclopédia é um termo latinizado a partir do grego eu-kuklios paideia 

e significa, etimologicamente, o círculo (kuklios) perfeito/fechado (eu) do conhecimento ou da 

educação (paideia). O termo foi utilizado pela primeira vez no século XVI e só ganhou a 

conotação que conhecemos hoje a partir dos sistemas classificatórios do século XVII,  

principalmente pela utilização da ordem alfabética. No entanto, também no contexto escolar 

surgiram, na Grécia tardia, os primeiros moldes enciclopédicos no Ocidente, incorporados 

como um procedimento acadêmico para conservar e prolongar a palavra proferida pelo 

mestre. Já no mundo romano, essa prática aparece como uma forma de inventariar os 

conhecimentos de uma época decadente (POMBO, 2006, p. 180). 

Aristóteles e Plínio, o Velho, seriam os nomes essenciais para se pensar esse 

primeiro esboço de classificação compendial. Ambos são considerados os primeiros 

compiladores, na tentativa de criar uma enciclopédia da natureza. No caso de Aristóteles, esse 

trabalho foi marcado pela definição de um conjunto de regras para dividir os gêneros e as 

espécies, partindo de uma ordem universal até chegar a unidades ínfimas. Além disso, 

fazendo distinções entre o necessário e o possível, o filósofo grego estabeleceu parâmetros 

entre as diversas disciplinas, colocando de um lado as ciências teóricas e de outro as 

manifestações poéticas. Já Plínio, abandonando o regime pedagógico, destacou-se por 

registrar e acumular exaustivamente uma variedade de informações sobre o mundo físico, 

reunidas na obra Historia naturalis, um forte modelo do enciclopedismo medieval. 
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Dessa forma, segundo Olga Pombo (2006), em ―O hipertexto como limite da ideia 

de enciclopédia‖, a enciclopédia nasce como um dispositivo discursivo de natureza 

compendial, que pretende sistematizar o ensino e incorporar a totalidade do conhecimento 

humano. A enciclopédia, na visão de Alfredo Salsano, no verbete ―Enciclopédia‖ da 

Enciclopédia Einaudi, é a ―vontade de realizar uma síntese a partir daquilo que se sabe ser 

uma heterogeneidade, [...] de fixar uma totalidade que continuamente se decompõe para 

novamente se recompor em outras formas‖ (SALSANO, 2000, p. 370). 

No mundo moderno, a enciclopédia busca uma mistura entre as artes e a ciência, 

como no caso da Encyclopédie de Diderot e D‘Alembert, cujo objetivo é criar uma integração 

entre as disciplinas, aliando ―as vantagens do dicionário ao respeito pela idéia de unidade que, 

desde a sua raiz, a palavra enciclopédia transporta consigo‖ (POMBO, 2006, p. 205). Até 

aquele momento, o projeto enciclopédico havia sido fruto de um trabalho individual, sendo a 

Encyclopédie, reconhecidamente, uma obra elaborada de forma coletiva. Além de reunir 

saberes distintos, ela se tornou o encontro de um grupo de intelectuais que escolheram os 

critérios de classificação do conhecimento a partir da consciência das limitações e 

deficiências do pensamento humano.  

Assim, tendo em vista sua capacidade de revelar aproximações, a enciclopédia 

sempre foi, espacialmente, o local das relações e das articulações entre os saberes; ora 

concebida em ordem alfabética, ora agrupando diversas disciplinas. Olga Pombo explicita que 

o enciclopedismo sempre buscou a criação de um sistema de reenvios, determinando 

referências internas, cruzamentos e encadeamentos de informações. Ou seja, é por excelência 

o local de ―entrelaçamentos entre as diferentes entradas, mostrando, sempre que possível, a 

relação de cada uma com o todo – o círculo do conhecimento‖ (POMBO, 2006, p. 187). 

No entanto, essa enciclopédia, múltipla e aberta, que Borges e Greenaway 

propõem, abandona a estruturação disciplinar e passa a reconhecer que, hoje, a integração do 

conhecimento não aceita uma ordem estável e que ―qualquer totalidade só pode ter a forma de 

uma multiplicidade potencial‖ (POMBO, 2006, p. 273). Isso porque, segundo Italo Calvino, 

em Seis propostas para o próximo milênio, 

 

no momento em que a ciência desconfia das explicações gerais e das soluções que 

não sejam setoriais e especialísticas, o grande desafio para a literatura é o de saber 
tecer em conjunto os diversos saberes e os diversos códigos numa visão pluralística 

e multifacetada do mundo (CALVINO, 1990, p. 127). 

 



24 

 

 

 

As obras desses autores são, pois, marcadas pela multiplicidade, uma das 

principais características da arte que Italo Calvino destacou na contemporaneidade, afirmando 

que a produção artística seria definida por um conjunto de redes ou conexões entre os fatos, 

entre as pessoas, entre as coisas do mundo (CALVINO, 1990, p. 128). A enciclopédia, então, 

passa a ser concebida como aberta e conjetural, incorporando novas facetas, tornando-se 

descentrada e acentuando o potencial combinatório de suas entradas. 

Isso também é percebido na construção dos verbetes insólitos do bestiário 

borgiano O livro dos seres imaginários, uma ampliação do Manual de Zoologia Fantástica, 

de 1957, ambos escritos em parceria com Margarita Guerrero. Trata-se de um compêndio 

fantástico que incorpora uma lista de 116 seres fabulosos pertencentes às mitologias e 

literaturas do mundo todo. No prólogo, afirma-se que a leitura deve ser feita ―como quem 

brinca com as formas cambiantes reveladas por um caleidoscópio‖ (BORGES e GUERRERO, 

2007f, p. 10). 

Borges se apropria da prática do bestiário para revelar esse caráter arbitrário da 

sistematização do conhecimento, mostrando, segundo Maria Esther Maciel, em ―Exercícios de 

classificação, jogos de ficção‖, ―que os modelos legitimados de representação e classificação 

do mundo são tão subjetivos, arbitrários e conjeturais quanto os que a ficção é capaz de 

inventar‖ (MACIEL, 2004b, p. 35). Ele não tem a intenção de ordenar o caos do mundo; ao 

contrário, insere vários elementos vindos de realidades distintas no mesmo espaço, como é 

notado no prólogo: ―compilamos um manual dos estranhos entes engendrados, ao longo do 

tempo e do espaço, pela fantasia dos homens‖ (BORGES e GUERRERO, 2007f, p. 9).  

Peter Greenaway, à semelhança de Borges, retoma esse caráter enciclopédico para 

explicitar a fragilidade dos sistemas voltados para a totalidade do conhecimento a partir da 

subversão e criação de listas, catálogos, inventários, coleções, equações, operações 

cartográficas etc. Por meio de uma ordenação seriada, o cineasta produz filmes híbridos e 

fragmentados, repletos de elementos descomunais, criando seus próprios modelos de 

classificação: 

 

Os sistemas de nomeação e de identificação de cores, escalas, distâncias, tipos, 

tamanhos são todos subjetivos. [...] Eu também gosto de criar meus próprios 

sistemas em forma de listas – e creio que as categorias da enciclopédia chinesa 

borgiana são salutares. Mas meu objetivo principal é usar os códigos numéricos, 

equações e contagens como alternativas para o modelo narrativo dominante. Faço 

filmes-catálogos (GREENAWAY citado por MACIEL, 2004b, p. 29). 
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A relação entre texto e imagem se torna o reflexo dessa composição 

enciclopédica, pois o cineasta se apropria de imagens diversas, deslocando-as de outras 

realidades para compor seu mosaico. Essas imagens são utilizadas como textura, ora como 

uma espécie de papel de parede, ora como um ―filtro‖ colocado sobre a tela. Esses ―textos-

escrituras‖, quando retirados do seu contexto e retomados em outros cenários, recebem novos 

significados. Por meio de palavras e imagens soltas na tela, o cineasta cria listas insólitas e 

conexões improváveis. Essa pluralidade de elementos promove uma ―orquestração de 

discursos‖, tornando possível a construção de inúmeras relações e abrindo-se para novas 

inscrições. 

Dessa forma, quando utiliza várias relações entre diversos elementos em um único 

quadro, Greenaway parece se aproximar muito da montagem intelectual de Sergei Eisenstein, 

teórico e cineasta russo. Segundo este, tal tipo de montagem está muito próximo da escrita 

ideográfica, pois, conforme explica Ivana Fechine, em ―Eisenstein como livro de cabeceira‖, 

o cinema também estaria apto a produzir o ―conflito-justaposição de sensações intelectuais 

associativas no espectador‖ (FECHINE, 2004, p. 131). Quando o cineasta abre a tela em 

―janelas‖, ele constrói fortes ―metáforas visuais‖, propondo uma nova forma de classificação 

dos próprios elementos cinematográficos. Colocando uma imagem dentro da outra, o 

resultado dessa fusão pode ser considerado uma espécie de ideograma, cujo sentido está no 

momento do entrelaçamento, formando um mosaico de citações.  

No entanto, Greenaway não se limita às teorias de Eisenstein, levando até as 

últimas consequências suas propostas, principalmente quando utiliza a chamada ―montagem 

vertical‖ ou ―montagem polifônica‖. Para o teórico russo, esse método consiste, justamente, 

na combinação de elementos imagéticos articulados sobre o eixo vertical da simultaneidade, 

opondo-se à sucessão linear dos planos do cinema griffithiano.  

Greenaway propõe uma representação da imagem e do texto de forma 

indissociável, principalmente através da utilização dos ideogramas, como no filme O livro de 

cabeceira (The pillow book, 1996). A palavra não existe sem a imagem, defendendo a origem 

icônica da escrita e fazendo alusão às experiências tipográficas de Mallarmé, Pound e 

Apollinaire. A relação entre duas ou mais imagens pode gerar um texto que extrapola a 

simples união dos elementos iniciais.  
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1.2.3 O hipertexto de Pierre Lévy 

 

 

Para Umberto Eco (1989), no ensaio ―O antiporfírio‖, o projeto enciclopédico 

estaria muito próximo do labirinto, como uma rede em que cada ponto pode ter conexão com 

qualquer outro ponto, sendo capaz de expandir-se infinitamente. A enciclopédia não teria 

centro, mas apresentaria uma série de pseudoárvores que assumiriam o aspecto hipotético de 

mapas locais. Desse modo, o caminho mais aceitável para se pensar a enciclopédia, hoje, seria 

a partir da multiplicidade.  

Olga Pombo ressalta que a potencialidade máxima da enciclopédia seria uma 

espécie de rizoma, uma ―rede das redes‖, um sistema hipertextual integrado de milhares de 

subsistemas interconectados, sem sumários ou palavras-chave, sem limite de extensão e que 

abrangeria todo tipo de conhecimento. Essa rede ofereceria várias vias de escolha, que a 

autora chamou de ―hiperescolha‖, apelando ―para um jogo infinito de combinatórias, para a 

participação activa – interactiva – do navegador‖ (POMBO, 2006, p. 280). 

Assim, o modelo hipertextual construído por Pierre Lévy parece ser razoável para 

se pensar esse novo projeto enciclopédico, caracterizando um cenário dinâmico e 

heterotópico. Isso porque o hipertexto ―se redobra e desdobra à vontade, muda de forma, se 

multiplica, se corta e se cola outra vez de outra forma. Não é apenas uma rede de microtextos, 

mas sim um grande metatexto de geometria variável, com gavetas, com dobras‖ (LÉVY, 

1993, p. 41). 

Retomando o caráter da ―fluidez‖, proposto por Bauman, o hipertexto se 

apresentaria como um artifício que aponta para fronteiras cada vez menos definidas e para o 

cruzamento entre os saberes. Ou seja, o que conta para os fluidos ―é o tempo, mais do que o 

espaço que lhes toca ocupar, espaço que, afinal, preenchem apenas ‗por um momento‘‖ 

(BAUMAN, 2001, p. 8). 

Essa mobilidade é também associada à ideia de ―leveza‖ ou ―ausência de peso‖. 

Calvino afirma que o leitor deve ser capaz de transitar, com agilidade, sobre as possíveis redes 

de significações do texto. Na sua visão, a arte deve ser leve, ágil e dinâmica, recorrendo à 

mutabilidade e vivacidade da obra. Essas características seriam fundamentais para manter o 

campo do jogo, alimentando o desejo do leitor. A leitura, portanto, seria um movimento 

fragmentado, de saltos e de novas conexões: ―[...] ao mesmo tempo que o rasgamos pela 
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leitura ou pela escuta, amarrotamos o texto. Dobramo-lo sobre si mesmo. Relacionamos uma 

à outra as passagens que se correspondem‖ (LÉVY, 1996, p. 35). 

Lévy, em As tecnologias da inteligência (1993, p. 25-26), destaca seis 

características do hipertexto como forma de preservar as múltiplas possibilidades de 

interpretação provenientes de sua estrutura. A primeira está ligada à metamorfose, pois a rede 

está em constante construção e renegociação. Sua ordem está, permanentemente, em jogo, 

assim como o modelo rizomático. Ele também menciona o princípio da heterogeneidade, 

afirmando que vários elementos distintos estão em conexões através da rede. Seu terceiro 

ponto é o da multiplicidade e encaixe das escalas, em que o hipertexto pode ser organizado de 

modo ―fractal‖. Em seguida, destaca a exterioridade, pois uma rede depende do seu diálogo 

com outras redes. Além disso, o hipertexto está ligado ao princípio da topologia, funcionando 

por proximidade, por vizinhança. Por fim, o autor explicita que existe uma mobilidade dos 

centros, ―saltando de um nó a outro, trazendo ao redor de si uma ramificação infinita de 

pequenas raízes, de rizomas‖ (LÉVY, 1993, p. 26). 

Com base nessas prerrogativas, em O que é o virtual? (1996) Lévy afirma que a 

literatura é substancialmente hipertextual, visto que o texto está sempre aberto às atualizações 

do leitor. Apesar de suas limitações, o trabalho de leitura pode ser compreendido a partir dos 

princípios postulados acima, havendo sempre uma renegociação do sentido do texto. Isso 

porque, na condição de leitores, ―podemos desobedecer às instruções, tomar caminhos 

transversais, produzir dobras interditas, estabelecer redes secretas, clandestinas, fazer emergir 

outras geografias semânticas‖ (LÉVY, 1996, p. 36). Isso já concederia ao texto um caráter 

virtual. No entanto, a partir do suporte digital, houve uma mudança na relação entre leitor e 

obra, potencializando os processos de leitura. A partir da estruturação do pensamento em 

rede, vislumbra-se também uma virtualização do texto: 

 

Ao remontar essa encosta da atualização, a passagem ao hipertexto é uma 

virtualização. Não para retornar ao pensamento do autor, mas para fazer do texto 

atual uma das figuras possíveis de um campo textual disponível, móvel, 
reconfigurável à vontade, e até para conectá-lo e fazê-lo entrar em composição com 

outros corpus hipertextuais e diversos instrumentos de auxílio à interpretação. [...] 

Então os dispositivos hipertextuais constituem de fato uma espécie de objetivação, 

de exteriorização, de virtualização dos processos de leitura (LÉVY, 1996, p. 43). 

 

Na perspectiva de Lévy, o virtual não se opõe ao real, não se trata de algo 

intangível ou imaginário, mas faz reluzir a potencialidade de algo para se obter o real. A 

palavra vem do latim medieval e quer dizer potência, força. Alguns filósofos, como Deleuze 
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(1988), em Diferença e repetição, se ocuparam dessa questão, colocando o virtual como uma 

espécie de ―real latente‖, pois o possível já está construído, mas permanece no limbo. 

Segundo Lévy, hoje tudo está em processo de virtualização, ou seja, de ―heterogênese, devir 

outro, processo de acolhimento de alteridades‖ (LÉVY, 1996, p. 25). O virtual está ligado à 

noção de desterritorialização, pois não há mais fronteiras nítidas, mas sim uma fractalização 

do mundo. Por isso, virtualização não quer dizer desrealização, trata-se de ―uma mutação de 

identidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto considerado‖, uma 

problematização da ideia (LÉVY, 1996, p. 17-18).  

No caso do cinema de Peter Greenaway, o contato intrínseco com outras formas 

artísticas produz o que Ivana Bentes chama, em ―Greenaway, a estilização do caos‖, de 

―virtualização‖ de todas as artes, uma espécie de pós-cinema (BENTES, 2004, p. 17). Essa 

virtualização está ligada à potencialidade máxima do encontro entre diversas linguagens, 

abrindo a obra para novas correlações. Assim, o cineasta se apropria de vários recursos 

artísticos, fazendo alusão ao universo da pintura, da literatura, da fotografia, do teatro, entre 

outros, propondo uma ―escrita cinematográfica‖ e uma poética própria a partir de ―textos‖ 

fragmentados e repletos de possibilidades. Nesse emaranhado de referências, Greenaway 

compõe obras hipertextuais, promovendo uma nova estética eletrônica e retomando o caráter 

experimental do cinema. Segundo Bentes, 

 

o cineasta persegue uma poética pós-televisual, um novo cinema, resultado das mais 

diferentes propostas estéticas. [...] Dessa forma, Greenaway pretende dar 

continuidade às mais diversas experiências da arte moderna: o cubismo de Picasso, a 
literatura de James Joyce, o cinema de Eisenstein ou a visualidade de Walt Disney, 

passando pela música clássica e pela serial, com as experiências de John Cage que 

ressurgem nas composições minimalistas de Michel Nyman que, por sua vez, 

estruturam quase todos os seus filmes (BENTES, 2004, p. 19). 

 

Roland Barthes (2006), em O prazer do texto, concebe o texto como tecido; porém, 

alerta para o fato de esse tecido não ser sinônimo de um véu acabado, compreendendo um 

sentido final, uma verdade absoluta. Ao contrário, ele aponta para o fato de que esse tecido é 

um entrelaçamento perpétuo, um lugar de fruição: ―[...] perdido neste tecido – nessa textura – 

o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolvesse ela mesma nas secreções 

construtivas de sua teia‖ (BARTHES, 2006, p. 74-75). Para Barthes, o leitor (e o espectador) 

se torna uma espécie de contra-herói que se entrega a seu prazer, chegando ―à fruição pela 

coabitação das linguagens, que trabalham lado a lado: o texto de prazer é Babel feliz‖ 

(BARTHES, 2006, p. 8). 
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Assim, o tecido barthesiano volta ao conceito de multiplicidade. A obra 

hipertextual abre espaço para novas combinações, para novas vias de leitura, como se fosse 

um tecido orgânico que ganhasse vida. A enciclopédia não tem mais a pretensão de exaurir o 

conhecimento do mundo, encerrando-se num círculo. Como afirma Calvino, ―de qualquer 

ponto que parta, o discurso se alarga de modo a compreender horizontes sempre mais vastos 

e, se pudesse se desenvolver em todas as direções acabaria por abraçar o universo inteiro‖ 

(CALVINO, 1990, p. 122). 

Nesse sentido, o espaço – na literatura de Borges e no cinema de Greenaway – se 

transforma em uma estrutura aberta que subverte os saberes arquivados, buscando novas 

conexões a partir do deslocamento e da diluição das fronteiras. Essas possibilidades de se 

pensar e organizar o conhecimento também podem ser vistas pelo viés de outros autores e 

pelos modelos de enciclopédias virtuais, como o caso da Wikipédia, que será abordado no 

último capítulo deste trabalho. Ela estabelece uma relação de interatividade com o 

leitor/navegador, classificando o saber de forma subjetiva e, ao mesmo tempo, coletiva, 

abarcando os elementos híbridos e atópicos da contemporaneidade. 

 

 

1.3 A Biblioteca Enciclopédica 

 

 

Essa enciclopédia, como local de múltiplos enlaces, pode ser tomada por dois 

aspectos: a partir da materialidade finita, dado o número de páginas e de entradas, e do ponto 

de vista hipertextual, que remete a uma estrutura infinita, já que cada entrada desemboca em 

outras, revelando ―uma rede multidimensional de elementos discretos que se podem ligar, 

articular, aproximar de acordo com relações múltiplas, contactos flutuantes, curto-circuitos 

instantâneos, em perene mutação‖ (POMBO, 2006, p. 187).  

Tal situação é percebida no prólogo de O Livro dos seres imaginários, no qual os 

autores afirmam que o bestiário deveria englobar quase o universo inteiro. No entanto, ―um 

livro dessa índole é necessariamente incompleto: cada nova edição é o núcleo de edições 

futuras, que podem multiplicar-se ao infinito‖ (BORGES e GUERRERO, 2007f, p. 9). Isso 

explicita a impossibilidade de se falar em um livro dos seres imaginários, como argumenta 

Lyslei Nascimento, no artigo ―Monstros no arquivo‖: ―este livro é monstruoso porque é 

incompleto e é monstruoso porque é infinito‖ (NASCIMENTO, 2007, p. 71).  
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Da mesma forma Borges constrói sua ―Biblioteca de Babel‖ (2007a), como 

veremos com detalhe adiante. Logo no início do texto, o autor descreve como ela seria 

constituída, fazendo uma analogia com o próprio universo. A estrutura seria montada por 

galerias hexagonais que se multiplicariam ao infinito e ela seria detentora de todo o 

conhecimento humano. No conto, o autor explicita os paradoxos do fechamento do discurso, 

criticando o desejo de totalidade e estabilidade dos saberes.  

Relação similar se estabelece no filme A última tempestade (Prospero’s books, 

1991), uma tradução intersemiótica da peça A tempestade (The Tempest, 1611),
2
 de William 

Shakespeare, em que Greenaway rearticula o imaginário cultural da passagem do 

Renascimento para o Barroco, utilizando uma profusão de imagens e textos que se entrelaçam 

na tela pela abertura de janelas. Por meio de um mosaico poético, a obra remonta a história de 

Próspero, Duque de Milão, que é exilado em uma ilha com sua filha Miranda, levando na 

bagagem 24 livros fantásticos. 

O próprio roteiro do filme integra a obra de forma enciclopédica, misturando 

várias modalidades textuais e construindo pequenas narrativas ficcionais a partir do texto 

shakespeariano. Dentre os fragmentos literários, Greenaway destaca a descrição de cada um 

dos 24 livros de Próspero, que são revelados durante o filme. Uma espécie de classificação de 

todo o conhecimento humano, organizado da seguinte forma: 

1. O livro da água; 

2. Um livro de espelhos;  

3. Um livro de mitologias;  

4. Uma cartilha das pequenas estrelas; 

5. Um Atlas pertencente a Orfeu; 

6. Um livro duro de geometria;  

7. O livro das cores; 

8. A anatomia do nascimento, de Versalius; 

9. Um inventário alfabético dos mortos; 

10. O livro do relato dos viajantes;  

11. O livro da terra;  

12. Um livro de arquitetura e outras músicas;  

13. As noventa e duas concepções do Minotauro;  

                                                   
2
 A peça foi escrita em 1611, mas foi modificada para ser apresentada durante o casamento da Princesa Elisabeth 

com Frederico, o Eleitor do Palatinado, em 14 de fevereiro de 1613. 
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14. O livro das línguas;  

15. Plantas plenas;  

16. Um livro de amor;  

17. Um bestiário de animais do passado, do presente e do futuro;  

18. O livro das utopias;  

19. O livro da cosmografia universal;  

20. Amor das ruínas;  

21. As autobiografias de Pasífae e Semíramis;  

22. Um livro do movimento;  

23. O livro dos jogos;  

24. Trinta e seis peças. 
3
 

Esses livros esconderiam, em suas páginas, a ciência das épocas, a magia, o 

segredo de mundos subterrâneos e o saber cósmico. Eles serviriam de auxílio para que 

Próspero vencesse os perigos do oceano, encontrasse e colonizasse a ilha. Isso porque o 

conhecimento geral era valorizado, principalmente durante a Renascença, buscando o ideal do 

―homem universal‖. Por meio desses compêndios, Próspero seria capaz de ordenar e 

classificar o desconhecido, parodiando o período das grandes navegações europeias. Por ser 

detentor de um conhecimento privilegiado, ele dominaria as criaturas nativas da ilha, 

tornando-se referência de poder. Assim como a biblioteca borgiana, os livros de Próspero 

seriam escrituras universais e ramificadas, recriadas pelo cineasta de forma infinita e 

bifurcável.  

Essa necessidade de acumular conhecimento também é parodiada no conto 

―Funes, o Memorioso‖ (2007b), em que Borges retrata a memória a partir da função 

taxonômica, colocando o personagem como responsável pela criação de um inventário de 

todas as lembranças e experiências vividas.  Segundo Maria Esther Maciel, em ―A memória 

das coisas‖, trata-se de ―uma espécie de ‗museu de tudo‘, onde as coisas se acumulam na 

mesma proporção em que anulam qualquer esforço de organização‖ (MACIEL, 2004a, p. 14). 

Nesse sentido, ―pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair‖ (BORGES, 2007b, p. 

108). Esse ―catálogo‖ monstruoso e infinito de conhecimento se mostra frágil e inútil quando 

                                                   
3
 A relação dos 24 livros de Próspero foi retirada de um fragmento do roteiro do filme de Peter Greenaway, 

Prospero’s books (A última tempestade), traduzido por Maria Esther Maciel para a Revista Zunái. A íntegra da 

tradução está disponível em: www.revistazunai.com/materias_especiais/peter_greenaway/fantasticos_livros_ 

do_prospero.htm (último acesso em 13 mar. 2011). 
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o personagem, apesar de sua capacidade de registrar tudo, revela-se também incapaz de 

esquecer, de filtrar e selecionar todo o conhecimento adquirido. 

Assim, é possível perceber que a noção de biblioteca, em Borges e Greenaway, 

diz respeito ao espaço de diálogo entre os saberes, uma forma de capturar as ressonâncias do 

encontro das mais diversas áreas do conhecimento. A biblioteca, então, se torna uma enorme 

enciclopédia, fazendo emergir novos textos, novas leituras, a partir de cada cruzamento. Uma 

espécie de labirinto que pode expandir-se infinitamente. 

 

 

1.3.1 Nos paradoxos do conhecimento 

 

 

É possível dizer que a noção de infinito caminha ao lado da ideia de biblioteca, 

fazendo obstáculo à possibilidade de unificação dos saberes. Richard Morris (1998), em Uma 

breve história do infinito, afirma que a natureza dessa infinidade evoca vários paradoxos do 

conhecimento, principalmente o de ―Aquiles e a tartaruga‖, proposto por Zenão de Eléia, em 

meados do século V a.C. Numa de suas versões, Aquiles e a tartaruga apostam uma corrida, 

porém a tartaruga tem o benefício de sair antes por ser lenta. O que o torna essencial para nós, 

nesse caso, é o raciocínio criado: para percorrer um caminho, primeiro é necessário cruzar a 

metade de sua distância, e assim infinitamente. Dessa forma, mesmo sendo mais rápido, 

Aquiles nunca alcançaria a tartaruga.  

Embora não represente de fato a realidade, pois facilmente Aquiles passaria seu 

adversário, os paradoxos de Zenão representam uma mudança de pensamento, uma constante 

fragmentação. Alexandre Koyré, em Do mundo fechado ao universo infinito, afirma que com 

a revolução científica e filosófica ―a infinitude do mundo parece assim estar estabelecida de 

maneira líquida e indiscutível‖ (KOYRÉ, 1979, p. 105). Com a mudança da concepção 

geocêntrica para uma visão heliocêntrica do mundo, e com a chegada dos estudos da física 

quântica, principalmente depois da Teoria da Relatividade, postulada por Albert Einstein, é 

possível perceber ―os primeiros passos da estrada que leva do mundo fechado para o universo 

infinito‖ (KOYRÉ, 1979, p. 15). 

Nesse sentido, Maurice Blanchot (2005), em O livro por vir, afirma que, para o 

homem comum e comedido, todo lugar parece finito e limitado. No entanto, o homem 

labiríntico, capaz de transitar por esse cenário ―fluido‖, expande o espaço ao infinito. Ele 
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compara o mundo ao universo literário, afirmando que ―se o mundo pudesse ser exatamente 

traduzido e duplicado num livro, perderia todo o começo e todo fim, tornar-se-ia o volume 

esférico, finito e sem limites, que todos os homens escrevem e no qual são escritos: não seria 

mais o mundo‖, mas sim uma soma infinita dos mundos possíveis (BLANCHOT, 2005, p. 

140). 

A noção de infinito também percorre o conto ―O Livro de Areia‖ (2004), em que 

Borges afirma: ―o número de páginas deste livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira: 

nenhuma, a última‖ (BORGES, 2004, p. 114). Essa seria a mesma lógica produzida no conto 

―Kafka e seus precursores‖ (2007c), em que o escritor demonstra ser impossível prever uma 

ordenação linear das influências entre os autores, pois ―em cada um desses textos reside a 

idiossincrasia de Kafka, em grau maior ou menor, mas se Kafka não tivesse escrito, não 

perceberíamos; ou seja, ela não existiria‖ (BORGES, 2007c, p. 129). Dessa forma, nenhum 

autor está em primeiro ou em último lugar, só sendo possível ler os precedentes de Kafka 

depois de Kafka. Essa estrutura modifica as noções de passado e futuro, deslocando a ordem 

temporal, como nos filme de Greenaway, em que a abertura de ―janelas‖ tece uma rede 

atemporal.  

Voltando à enciclopédia chinesa de Borges, a presença do et cetera no meio da 

lista também se torna uma maneira de desestabilizar a ordem tradicional do ―antes‖ e do 

―depois‖. Pensando na concepção do dicionário, a palavra et cetera significa ―e as demais 

coisas‖. Dessa forma, seu uso habitual é no final do texto, visando incorporar outros 

elementos semelhantes aos já descritos e evitando uma listagem extensiva. Ou seja, além da 

ironia
4
 de evocar o semelhante num espaço de encontro das diferenças, essa classe remete ao 

infinito, pois abre a lista para novas inscrições. 

Outra categoria borgiana que parece arruinar o fechamento da lista é a inserção 

dos ―incluídos nesta classificação‖. Esse ponto esbarra nos paradoxos de Bertrand Russel, que 

identifica um círculo vicioso nas classificações. No caso de um catálogo de todos os livros de 

                                                   
4
 O conceito de ironia assumiu diversas formas ao longo da história, delineando várias facetas que não serão 

abordadas neste trabalho. No entanto, torna-se necessário destrinchar alguns pontos essenciais para a 

compreensão do uso da palavra nesta pesquisa. Por uma definição dicionarística, ironia é quando se diz algo para 

significar o oposto. O teórico alemão Friedrich Schlegel parte do pressuposto que a ironia é uma possibilidade de 

configuração artística caracterizada pelo distanciamento que permite uma consciência crítica, refletindo sobre o 

próprio processo de criação da obra. Nesse sentido, a ironia surge como parte do processo criador. Segundo 

Linda Hutcheon, em Teoria e política da ironia, as arestas da ironia conferem à paródia sua dimensão crítica ―ao 

marcar a diferença no coração da similaridade‖ (HUTCHEON, 2000, p. 19). Dessa forma, a partir da análise das 

obras de Borges e Greenaway, o termo ironia será utilizado neste trabalho como capacidade de desconstrução 

crítica de uma ordem predominante, em que as hierarquias e as dicotomias são extintas.  
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uma biblioteca é possível questionar se ele também deveria ser incluído na coleção de livros 

dessa biblioteca. Segundo Robert Blanché, em A história da lógica, ―a antinomia que leva a 

noção de uma classe que se contém ela mesma como elemento‖ deve ser evitada, pois torna-

se impossível realizá-la sem a circularidade (BLANCHÉ, 1985, p. 329-330). Além disso, 

seguindo a linha de raciocínio de Russel, incluir essa categoria traria um caráter de 

indeterminação para a lista, arruinando o objetivo tradicional da classificação.  

Assim, é possível vislumbrar a noção de inclassificável a partir da quebra da 

entidade lógica. Na definição do dicionário, a palavra ―inclassificável‖ significa o que não 

pode ser inserido dentro de uma classe ou categoria, o que está em desordem, em confusão; o 

que é digno de censura, de reprovação. Quando se tenta inserir, dentro do conjunto, uma 

classe que englobe todos os elementos desse conjunto, esbarra-se num obstáculo que impede 

uma classificação racional desses elementos. 

No entanto, segundo Maciel, a palavra também pode estar associada à ideia de 

ubiquidade, pois também chamamos de inclassificável ―àquilo que é passível de ser inserido – 

mesmo que provisoriamente – em vários lugares ao mesmo tempo, dada a diversidade muitas 

vezes contraditória de seus traços‖ (MACIEL, 2007, p. 156). É o caso, por exemplo, d‘O livro 

dos seres imaginários, que pode ser comparado à figura do ornitorrinco por abarcar vários 

elementos distintos no mesmo espaço, desconstruindo a noção de classificação como o local 

de encontro de semelhanças. O mesmo ocorre quando Greenaway justapõe, no espaço da tela, 

textos e imagens de tempos e lugares discordantes. 

O ―dragão‖ pode ser visto como um dos representantes desse universo monstruoso 

e infinito no bestiário de Borges, sendo descrito como uma criatura marcada por hibridismos, 

com múltiplas formas inescrutáveis: ―o imaginam com cabeça de cavalo, cauda de serpente, 

grandes asas laterais e quatro garras, cada qual equipada com quatro unhas‖ (BORGES e 

GUERRERO, 2007f, p. 76). Assim como o ornitorrinco, o dragão borgiano estaria fora de 

todas as classificações por reunir vários elementos que se assemelham a outros animais. Ele 

só poderia ser tomado a partir da imaginação: ―em sua imagem existe alguma coisa que se 

coaduna com a imaginação dos homens, e assim o dragão surge em diferentes latitudes e 

idades‖ (BORGES e GUERRERO, 2007f, p. 9). 

Dessa forma, de acordo com Maciel em ―Poéticas do inclassificável‖, ―podemos 

argumentar que, se existe o inclassificável, é porque os sistemas de classificação disponíveis e 

legitimados são insuficientes e não dão conta de acomodar a complexa diversidade e 

multiplicidade do mundo‖ (MACIEL, 2007, p. 156). Partindo dessa constatação, a 
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enciclopédia de Borges e Greenaway torna-se o local apropriado para ―incluir‖, mesmo que 

temporariamente, um animal inclassificável como o ornitorrinco (MACIEL, 2007, p. 159), 

mantendo os paradoxos do discurso e remetendo sempre ao movimento. Na visão de Maciel, é 

possível afirmar que esse modelo enciclopédico 

 

[...] se ofereça como o mais adequado para uma era inclassificável como a do 

presente, no qual as fronteiras entre culturas, línguas, gêneros, artes e campos 

disciplinares se entrecruzam, abrindo-se cada vez mais ao híbrido, ao heterogêneo. 

Uma era em que a rapidez e a multiplicidade de informações desautorizam e 

desestabilizam explicitamente a própria ideia de classificação, demandando uma 

reconfiguração do conhecimento a partir de uma perspectiva mais aberta, dialógica 

e, até mesmo, paradoxal. Como se tudo, hoje, estivesse sob o signo inquietante do 

ornitorrinco, do inclassificável (MACIEL, 2007, p. 159). 

 

Pensando nessas questões, as obras de Borges e Greenaway seriam apenas um dos 

caminhos trilhados para se refletir sobre a estruturação do modelo enciclopédico a partir das 

práticas de classificação na contemporaneidade. A partir das obras de ambos é possível extrair 

uma ideia de inclassificável com base na metamorfose da linguagem, como veremos mais 

adiante. A noção de metamorfose irá percorrer toda a dissertação, sendo compreendida como 

potencialidade, experimentação, virtualização. Uma possibilidade de reconstrução permanente 

da linguagem, a partir do mundo estruturado em rede.  
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2 O ENCICLOPEDISMO COMO PARÓDIA DAS FORMAS DEFINITIVAS DE 

ORGANIZAÇÃO DO MUNDO 

 

 

O que não está ordenado de um modo definitivamente provisório o 

está de modo provisoriamente definitivo. 

 Georges Perec 

 

 

A literatura de Jorge Luis Borges e o cinema de Peter Greenaway reabrem a 

prática da enciclopédia como uma multiplicidade aberta e conjetural, remetendo a um 

universo heterotópico e inclassificável. Este capítulo procura examinar as estratégias 

utilizadas por esses autores no recenseamento do conhecimento humano. Para isso, o estudo 

está dividido em duas partes: a primeira, contemplando a criação das listas, e a segunda, que 

percorre a noção de biblioteca. Em ambos os casos, o caráter enciclopédico denota uma 

estrutura ramificada e repleta de conexões e novas possibilidades de inserções, ironizando as 

tentativas definitivas de fechamento do discurso. 

 

 

2.1 As listas insólitas de Jorge Luis Borges e Peter Greenaway 

 

 

As listas criadas por Borges e Greenaway não possuem a função de inventariar as 

coisas de seu tempo, mas de lançar um olhar subjetivo sobre a realidade que as cercam. Nas 

obras desses autores, as listas são uma constante, vislumbrando uma forma peculiar de 

classificar e organizar o mundo, sem pretensão didática. Por meio de paródias, eles buscam 

mostrar como esses sistemas tradicionais e fechados são também abstratos e insuficientes. 

 

 

2.1.1 O bestiário borgiano e os seres imaginários 

 

 

Uma das formas de se recensear o conhecimento humano é por meio dos 

bestiários. Partindo de uma noção dicionarística, o bestiário é um livro que reúne descrições e 
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histórias de animais, reais ou imaginários, geralmente contendo ilustrações que se cruzam 

com o texto escrito a partir de uma erudição enciclopédica. Usado para a construção de 

fábulas de caráter moralizante, foi um gênero literário muito popular na Idade Média, 

chegando a ser reconhecido como a ―bíblia dos pobres‖. Durante esse período, grande parte 

do mundo ainda era uma incógnita, nutrindo as superstições à luz do medo e do mistério por 

trás do desconhecido. 

Nesse período, os animais fantásticos eram concebidos como reflexo de uma 

realidade desconhecida, que precisava ser ordenada, classificada e domesticada. Segundo 

Mary Del Priore, em Esquecidos por Deus, partindo do caos que dominava o universo, uma 

face monstruosa era incorporada ao campo da arte e da narrativa literária, resultando na 

criação de seres e animais fabulosos: ―o monstro evoca a idéia de ilusão e de fantasmagoria, a 

noção de medo e de horror, a perplexidade humana diante de manifestações inexplicáveis‖ 

(DEL PRIORE, 2000, p. 123).  

Apesar de suas características irreais, o homem medieval acreditava na existência 

desses seres, principalmente por meio do relato dos viajantes. Nesse caso, para a autora, ―se as 

evidências cotidianas não lhes asseguravam a existência desses seres fantásticos, eles 

aceitavam os testemunhos que os descreviam se tais descrições fossem portadoras de uma 

razoável dose de realidade‖ (DEL PRIORE, 2000, p. 31). Assim,  

 

[...] nesses bestiários, a ênfase na moralidade, apregoada pela Igreja católica, passa 

a dar novo sentido alegórico aos monstros. Vale ainda lembrar que o método de 

interpretação que consistia em emprestar à teratologia um sentido edificante 
remonta pelo menos aos estóicos. Seu ardente desejo de conciliar a filosofia com a 

religião popular os conduziu a buscar nas entidades mitológicas um significado 

espiritual; e em suas aventuras um ensinamento sobre os bons costumes (DEL 

PRIORE, 2000, p. 27-28). 

 

Além da função moralizante, os bestiários também se tornaram referência no 

campo do conhecimento biológico, como no caso d‘O fisiólogo ou, como também era 

chamado, O naturalista, primeiro bestiário de que se tem notícia, escrito entre os séculos I e 

IV, em Alexandria. Trata-se, pois, de um gênero com múltiplos significados, uma vez que 

abarca não só uma pedagogia moral, mas também referências para a história natural. Por esses 

motivos, é possível pensá-lo como um produto híbrido por natureza. Ele se torna um catálogo 

naturalista que confere visibilidade aos seres, até então, desconhecidos e/ou desprezados.  

No caso de Borges, porém, os 116 seres fabulosos catalogados em O livro dos 

seres imaginários possuem temporalidades e identidades distintas, de modo que esse bestiário 
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abdica de sua função pedagógica de tornar familiar o universo misterioso. Assim, ele não tem 

como objetivo esquadrinhar um mundo desconhecido, tampouco inventariar o imaginário de 

uma época. O bestiário borgiano torna-se um arquivo de classes destoantes que se avizinham 

para rearranjar esses elementos em outro espaço/tempo, partindo de uma nova perspectiva. 

Segundo Lyslei Nascimento, em ―Monstros no arquivo‖, existe uma proliferação de 

possibilidades de ressignificação, onde ―a monstruosidade, portanto, ali recenseada, abre-se 

para novas inscrições‖ (NASCIMENTO, 2007, p. 72). Da mesma forma, Virginia Naughton, 

em Bestiario Medieval, explica o interesse por esse modelo compendial na 

contemporaneidade: 

 

Em nossa época, o interesse pelos bestiários tem se renovado graças às expressões 

estéticas e literárias que o tomam por objeto. Entre elas, a admirável Zoologia 

Fantástica de Borges, nosso maior escritor, e outras contribuições vindas da música, 

da pintura e da escultura. Enquanto para o homem medieval a dimensão do 

―maravilhoso‖ era parte do seu cotidiano, em nosso tempo, interrompe e subverte 

para dar espaço ao misterioso e recôndito, e, talvez, essa seja a razão para a 

renovação dos interesses pelas descrições fantásticas (NAUGHTON, 2005, p. 22, 

tradução minha). 

 

Vários dos seres descritos por Borges foram extraídos de outras literaturas, 

fazendo contato não apenas com o real, mas com o universo ficcional. Ele produz um 

―mosaico de discursos‖, incorporando em seu bestiário informações inexatas, sem 

compromisso com o cientificismo, pois não há necessidade de comprovação dos dados. Ao 

contrário do paradigma científico, em que o dualismo e a linearidade são imperantes, as 

descrições são resultados de pesquisas livres, sem critérios formais, dispensando um estudo 

empírico. Os seres listados são parte do imaginário dos homens, por isso não existem 

referências bibliográficas, nem termos científicos, localização precisa de sua geografia ou 

composição química e biológica. Esses seres foram descritos sem um rigor classificatório, 

sem um padrão de texto ou de especificações. Para Lyslei Nascimento (2001), em Vestígios 

da tradição judaica: 

 

na obra de Jorge Luis Borges, esse modo de elaborar a tradição cultural e literária 

delineia uma reflexão crítica sobre a construção de textos do presente, que se 

articulam com vestígios culturais do passado e, simultaneamente, uma forma de 

repensar a tradição canônica, não em sua unicidade imaginada, mas enquanto um 

repertório de múltiplas tradições que podem ser acessadas, adulteradas, reencenadas 

em outros contextos e trançadas com outras tradições (NASCIMENTO, 2001, p. 

52). 
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Na verdade, Borges lança mão de pequenos relatos, histórias perdidas no tempo, 

descrições orais que se perpetuam por gerações, personagens ficcionais que marcaram uma 

época ou que nem chegaram a ser criados. Ele mistura todos esses dados para compor uma 

obra híbrida, multifacetada, que pode ser comparada à figura do ornitorrinco. Isso porque o 

bestiário borgiano não possui forma definida, está fora de qualquer classificação conhecida e 

racionalizada. É uma coleção de elementos distintos que se avizinham no mesmo lugar, como 

no caso da enciclopédia chinesa, mencionada no primeiro capítulo. 

Entretanto, no Manual de Zoologia Fantástica (2001), Borges deixa de fora os 

seres que transitam pelo imaginário dos homens, abarcando apenas os animais encontrados no 

jardim zoológico, que ele denomina como fantásticos. Para o autor, os seres mitológicos não 

devem ser descritos, porque o monstro é uma mistura de elementos dos seres reais em todas as 

suas possibilidades combinatórias, remetendo ao infinito. Não há limites para a construção do 

monstro: ele é um ser metamórfico, em constante processo de reconstrução. Como a ideia era 

criar um manual, no qual, tradicionalmente, existe uma função didática, a infinitude que a 

metamorfose proporciona não permitiria o fechamento da lista. 

Já n‘O livro dos seres imaginários, a monstruosidade é evocada no início, abrindo 

espaço para a fantasia dos homens. Borges propõe uma ideia ampla e flexível de seres 

imaginários, abrindo o bestiário para seres distintos e sem classificação provável. A maior 

parte dos seres listados é composta por híbridos, amorfos, mutáveis e que se encontram no 

além. É o caso, por exemplo, da inclusão dos animais sonhados por C. S. Lewis, Kafka e Poe. 

O primeiro animal é descrito como um ser negro, liso e brilhante, com patas dianteiras sobre 

as quais se apoia, cascos largos que lembram os de um camelo e pescoço semelhante ao de 

um cavalo. O segundo tem a cauda de uma raposa, mas também se aproxima de um canguru e 

tem alguma característica humana. Já o terceiro tem garras agudas de cor escarlate, pelo 

homogêneo e branco, cauda pontiaguda como a de um rato e uma cabeça de gato – com 

exceção das orelhas, que parecem as de um sabujo (BORGES e GUERRERO, 2007f, p. 22).  

Os seres escolhidos para compor essa compilação parecem não se encaixar em 

nenhum critério possível de classificação. São tantas características destoantes que fica difícil 

achar um fio condutor entre eles. Outro exemplo é o A Bao A Qu, que possui um corpo 

incompleto e cor indefinida. Ou Os Anjos de Swedenborg, que mudam a aparência de acordo 

com seu estado de ânimo. Ambos os seres possuem características mutáveis, que não 

permanecem por muito tempo, e que dificultam uma classificação precisa.  
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Voltando ao verbete ―Categorizar‖, escrito por Fernando Gil, visto anteriormente, 

representar algo em categorias significa antes estabelecer contrastes e semelhanças, que vão 

determinar as vias de acesso à experiência. Assim, ―as categorias assentam sempre sobre 

princípios objetivos, mesmo quando aparecem implícitos‖ (GIL, 2000, p. 68). E esse processo 

se dá pela manutenção de hierarquias, reduzindo os problemas para a obtenção do 

conhecimento por meio das semelhanças. No entanto, Gil afirma que o pensamento categorial 

corre o risco de anular as diferenças: 

 

Quer dizer, obliterando diferenças após as haver instituído, torna-se facilmente 

rígido; e estéril, se alimenta a ilusão de se substituir ao saber científico. [...] Todas as 

vezes em que, de instrumento da investigação, é levado a confundir-se com o 

próprio conhecimento, o pensamento categorial perde o seu valor adaptativo; acaba 

por ser, simplesmente, obsessivo, deixando escapar a percepção do todo em 

benefício exclusivo das partes e do pedantismo classificatório, ou, no limite, 

esquizofrênico, quando desaparece a sensibilidade às graduações (GIL, 2000, p. 82). 

 

No caso de Borges, essas categorias são dadas de forma subjetiva e arbitrária. Ele 

não estabelece os pontos de semelhanças e contrates para incorporar os seres ao seu bestiário. 

Diferentemente do ato classificatório tradicional, ele ignora os princípios objetivos para dar 

espaço à multiplicidade. Sua lista de animais não está inserida no pensamento categorial, nem 

contempla as fases científicas para obtenção do conhecimento. Isso remete ao caráter infinito 

da lista: ―o nome deste livro justificaria a inclusão do príncipe Hamlet, do ponto, do traço, da 

superfície, do hipercubo, de todas as palavras genéricas e, talvez, de cada um de nós e da 

divindade. Em suma, de quase o universo inteiro‖ (BORGES e GUERRERO, 2007f, p. 9). 

Sendo assim, ao contrário das listas tradicionais que, apesar de serem 

descontínuas por natureza, possuem um começo e um fim demarcado, o bestiário borgiano 

não possui limites internos ou externos, impedindo a visibilidade de categorias específicas. 

Ao contrário, ele expande suas referências, abre espaço para novas relações. Isso é notado, de 

forma extremamente irônica, no prólogo: ―convidamos o eventual leitor da Colômbia ou do 

Paraguai a enviar-nos os nomes, a fidedigna descrição e os hábitos mais conspícuos dos 

monstros locais‖ (BORGES e GUERRERO, 2007f, p. 9).  

Quando Borges convida o leitor a participar e a contribuir com a confecção do 

texto, ele o abre para a interatividade. É o mesmo princípio utilizado pelas enciclopédias 

virtuais na atualidade, tema que será abordado no último capítulo. A Wikipedia, por exemplo, 

abre espaço para que os leitores participem do processo de escrita, obliterando as fronteiras 

entre escritor e leitor. Dessa forma, o conhecimento é produzido de forma coletiva e 
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multidirecional. Segundo Peter Burke (2003), em Uma história social do conhecimento, esse 

tipo de texto passa a ser visto ―como propriedade comum‖ (BURKE, 2003, p. 139), pois se 

torna um conjunto de saberes tecido pela coletividade.  

Essa estrutura se assemelha ao que Pierre Lévy chamou de ―Efeito Moebius‖,
5
 

uma ―passagem do interior ao exterior e do exterior ao interior‖, no qual ―os limites não são 

mais dados‖ e ―as fronteiras nítidas dão lugar a uma fractalização das repartições‖ (LÉVY, 

1996, p. 24-25). O texto passa a ter uma virtualidade, permitindo maior liberdade e rompendo 

com a questão da autoria. Há um looping contínuo na mistura entre escritor e leitor que cria 

uma teia textual dinâmica e fluida. Nesse sentido, o processo de leitura é visto também como 

processo criativo, um movimento de manipulação permanente do texto.  

Além disso, por sua característica descontínua e desordenada, o leitor é convidado 

a passear de forma deliberada por suas páginas. Não há instruções para a leitura, ao contrário, 

o bestiário borgiano pode ser visto do ponto de vista do hipertexto. Sua leitura é ramificada, 

articulada para fora do livro, dando vazão a outros escritos e referências, como afirma o 

prólogo: ―como todas as miscelâneas, como os inesgotáveis volumes de Robert Burton, de 

Fraser ou de Plínio, O livro dos seres imaginários não foi escrito para uma leitura 

consecutiva‖ (BORGES e GUERRERO, 2007f, p. 9-10). 

Pensando nisso, é possível voltar aos princípios do hipertexto postulados por 

Lévy. Como o texto está em constante reconstrução, sua principal característica é a 

metamorfose, a virtualização. Essa rede textual, tecida em conjunto e a partir do intercâmbio 

leitor/escritor, abarca todos os elementos móveis, tornando-se não-linear e remetendo ao 

infinito. E essa rede não possui um centro fixo, obedecendo aos critérios de leitura escolhidos 

pelo leitor. Ou seja, as listas borgianas são inúmeros caminhos que podem ser escolhidos e 

visitados de acordo com a vontade do leitor. O mesmo ocorre com as múltiplas janelas nos 

filmes de Greenaway, como veremos a seguir, em que o espectador é convidado a traçar sua 

própria narrativa. 

 

 

 

                                                   
5
 Em 1865, August Ferdinand Moebius descobriu, no estudo da matemática, uma faixa que tem apenas um lado, 

sendo possível percorrer de um lado ao outro por um caminho contínuo, sem ultrapassar as fronteiras da 

superfície. Portanto, a faixa de Moebius não tem um lado de ―dentro‖ ou de ―fora‖, compondo uma única borda. 

Foi a partir dessa faixa que Lévy postulou a ideia do ―Efeito Moebius‖, compreendendo um caminho único entre 

escritor e leitor.  
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2.1.2 A descontinuidade do Livro de Cabeceira de Greenaway 

 

 

O filme O livro de cabeceira6
 (The pillow book, 1996) é uma ―homenagem‖ à 

obra literária homônima, escrita pela japonesa Sei Shonagon, uma cortesã do século X, repleta 

de descrições da vida na corte, quase sem coerência narrativa.
7
 Em contraponto aos 

pensamentos de Sei Shonagon, Greenaway cria a personagem Nagiko,
8
 uma menina nascida 

no Japão que, desde pequena, aprende com o pai a arte da caligrafia. Em todos os seus 

aniversários, o pai repete o ritual da escrita sobre a pele, criando uma analogia entre texto e 

prazer. Quando se torna mais velha, Nagiko busca a companhia de homens que sejam bons 

calígrafos e bons amantes. No filme, ela faz uma referência ao aroma do papel e ao aroma da 

pele, dizendo que ambos são frutos de prazer, unindo texto e sexo. Segundo Greenaway, no 

ensaio ―Cinema: 105 anos de texto ilustrado‖, trata-se de ―um filme-catálogo, com uma lista 

de encontros sexuais e caligráficos entrelaçados‖ (GREENAWAY, 2004, p. 15). 

Como Sei Shonagon, Nagiko também escreve seu próprio livro de cabeceira, 

porém de forma enciclopédica, criando listas sobre seus pensamentos e desejos. No entanto, o 

cineasta afirma que o filme não se trata de uma ilustração, sendo o título apenas um intertexto 

que faz alusão à obra milenar: ―por que ilustrar um belo espécime de escrita cuja própria 

razão de ser e evocação e eficácia reside em sua própria existência enquanto escrita?‖ 

(GREENAWAY, 2004, p. 14). Assim, os personagens e os diálogos são do cineasta, 

interagindo, o tempo todo, com o texto da cortesã. A própria personagem explica essa relação 

quando diz: ―os pensamentos eram dela, mas as palavras eram minhas‖ (O LIVRO..., 1996). 

Durante o filme, é possível perceber um emaranhado de referências que formam 

um mosaico de textos e imagens de forma não-linear. Para Greenaway, ―Sei Shonagon soa 

moderna, quase uma protofeminista numa época tão paternalista em que as mulheres da corte 

permaneciam, na maioria, silenciosas e quietas e disponíveis dentro de casa durante toda a 

                                                   
6
 Livro de cabeceira é um gênero muito comum no Japão, escrito em forma de diário e mantido na cabeceira da 

cama, dentro de uma gaveta, no travesseiro de madeira. No início, era o local para se escrever notas importantes 

sobre o cotidiano. Depois, tornou-se manual de sexo e, por fim, fonte didática de iniciação sexual. 
7
 Trata-se de 164 notas escritas em hiragana, o silabário japonês próximo da palavra falada. Shonagon criou uma 

forma literária própria chamada zuihitsu, que significa, literalmente, ―pela linha do pincel‖. No entanto, pode-se 

traduzir como ―escritos casuais‖. Sei Shonagon era dama de companhia da imperatriz Teishi e criou seu Livro de 

cabeceira (Makura no soshi) a partir das coisas que considerava agradáveis e desagradáveis.  
8
 Especula-se que o verdadeiro nome de Sei Shonagon seja Nagiko. Seria o nome de família da cortesã. No 

entanto, não há muitas referências sobre sua família. Em seu Livro de Cabeceira, ela menciona o pai apenas uma 

vez. Assim, sua vida antes da corte permanece um mistério. 
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vida‖ (GREENAWAY, 2004, p. 14). Por isso, o filme dialoga com essa cultura distante, mas 

traz para a contemporaneidade os problemas centrais, misturando universos distintos no 

mesmo campo narrativo por meio da colagem de materiais diversificados. 

O primeiro cruzamento entre os dois universos, o de Sei Shonagon e o de Nagiko, 

acontece na apresentação da vida adulta da personagem, logo no início do filme. Nagiko se 

torna uma modelo famosa e, durante um desfile, a página 150 do Livro de Cabeceira de Sei 

Shonagon é colocada sobre a tela, como se fosse um filtro transparente; ela não ofusca a 

imagem do desfile, mas justapõe-se a ela. Logo depois, um quadro menor surge no interior da 

tela, mostrando uma japonesa sentada, descrevendo o vestuário da imperatriz. Na medida em 

que o texto avança, a imagem do desfile torna-se mais clara e a imagem da japonesa no centro 

é expandida, unindo-se ao rosto de Nagiko ao fundo, na passarela. Esse entrelaçamento de 

ideias é a primeira referência a essa mistura de textos e pensamentos, dos mundos de Sei 

Shonagon e Nagiko. No entanto, a imagem que prevalece é a de Nagiko no mundo 

contemporâneo.  

 

FIGURA 1 - Cruzamento entre os universos de Sei Shonagon e Nagiko. 
Fonte: O LIVRO..., 1996.  
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Continuando as relações, Greenaway corta a cena para a infância de Nagiko, 

quando esta tinha apenas quatro anos, quando sua tia lhe faz uma apresentação do Livro de 

Cabeceira de Sei Shonagon. Ela faz a leitura de duas listas: ―coisas elegantes‖ e ―coisas que 

fazem o coração bater mais forte‖. Da mesma maneira, as páginas 150, 29 e 16 são colocadas 

como um filtro sobre a tela e, por cima, várias imagens abrem-se como ilustração aos itens 

das listas descritos. A primeira lista é composta por: ―ovos de pato, gelo raspado numa tigela 

de prata, flor-de-glicínia, flor-de-ameixa coberta de neve, uma criança comendo morangos‖. 

Já a segunda, traz como elementos: ―passar por um lugar onde um bebê está brincando, 

dormir num quarto onde um bom incenso está queimando, observar que o espelho chinês 

ficou um pouco embaçado, um amante em sua visita noturna‖ (O LIVRO..., 1996). 

Durante o filme, essa cena é retomada e as listas vão se completando nas leituras 

da tia de Nagiko. Em contraponto às listas, outras imagens são incorporadas ao longo da 

leitura. Nesse primeiro caso, Nagiko descobre que o pai concede favores sexuais ao seu editor 

em troca da publicação de livros. Enquanto a tia faz a leitura das ―coisas que fazem o coração 

bater mais forte‖, vemos a cena do pai, vestindo a roupa e entregando um manuscrito ao 

editor, imagem que se torna marcante na vida de Nagiko. Logo após, a voz da personagem 

aparece em off, descrevendo as sensações de sua descoberta.  

Diferente da enciclopédia chinesa borgiana e d‘O livro dos seres imaginários, as 

listas de Greenaway são incorporadas aos seus filmes como parte de um mosaico de relações 

associativas. Retomando a montagem de Sergei Eisenstein, descrita no primeiro capítulo, o 

cineasta busca uma aproximação de elementos distintos para produzir um conceito. Por meio 

das colagens dos textos de Sei Shonagon, Greenaway atualiza o discurso, produzindo uma 

série de novos pensamentos, os quais se abrem para múltiplas interpretações. Para Denilson 

Lopes (1999), em Nós os mortos, essa teia híbrida é parte fundamental do processo de criação: 

 

O critério do uso das citações não está na representatividade das idéias do autor, ou 

mesmo na sua autoridade e conseqüente procura de compreender e reproduzir 

melhor o lido, mas na sua produtividade para o que está sendo criado. Mais do que 
colagem, justaposição, sobrecarregar o texto de citações é um fator de fragmentação 

teórica, de destruição e reconstrução textual. As citações se torcem entre si, se 

ocultam, se chocam, se perdem na história, como história, modulando o próprio 

ritmo do novo texto que se cria, não necessariamente como derrisão do que é citado, 

mas para tornar indistinta e desimportante a diferença do que é e o que não é citado 

(LOPES, 1999, p. 23). 

 

Trata-se de um arquivo que transita entre o presente e o passado de forma livre e 

diacrônica. Isso porque, segundo o cineasta, os ―pensamentos se voltam essencialmente para o 
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contemporâneo, mas não somos nada sem a memória e a comparação‖; por isso, ele constrói 

uma narrativa de duas pistas, com temporalidades divergentes (GREENAWAY, 2004, p. 14). 

No entanto, assim como Borges, Greenaway não visa inventariar os conceitos de uma época, 

mas trazer tais elementos para instigar novas perspectivas. Por isso a preferência pela 

manutenção e atualização constante dos pensamentos de Nagiko. 

Isso se torna claro na abertura de janelas na tela. O cineasta constrói duas pistas, 

misturando as temporalidades da trama. De um lado, algumas cenas são coloridas, narrando a 

vida de Nagiko na atualidade. De outro, janelas em preto e branco apresentam o passado, a 

vida da personagem enquanto criança. Em alguns momentos, as cenas tomam novas 

proporções e são filmadas em cinemascope, dando ênfase à vida de Nagiko como amante. 

Essa mistura de formatos e cores torna-se um jogo entre os textos de Sei Shonagon e de 

Nagiko. No entanto, pelo uso do cinemascope, percebe-se que o foco está em Nagiko. 

 

 
 

FIGURA 2 - Greenaway utiliza a abertura de janelas entrecortadas na tela para evidenciar uma narrativa não-

linear. 

Fonte: O LIVRO..., 1996.  
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Assim, aos seis anos, a personagem de Greenaway resolve escrever seu próprio 

livro de cabeceira. A partir daí, as páginas escritas pela personagem também são usadas como 

filtro sobre a tela, misturando-se aos escritos de Sei Shonagon. Em alguns momentos, fica 

difícil determinar a autoria desses textos-escrituras, principalmente porque, na vida adulta, é a 

própria Nagiko que faz a leitura das listas e das percepções de Sei Shonagon. Além disso, a 

personagem incorpora o nome de ―Nagiko Kiyohara no Motosuke Sei Shonagon‖, fundindo 

todos os elementos em um só. É como se a vida de ambas seguisse uma só linha por meio da 

colagem de vários fragmentos distintos, tornando-se uma espécie de ―representação da 

representação‖. 

Pensando nas listas de comparações de Sei Shonagon, Nagiko inicia suas 

tentativas de obter prazer escrevendo nos corpos dos amantes e cria uma lista de analogias: 

―mamilos que parecem botões feitos de osso, um dorso do pé como um livro meio aberto, um 

umbigo como o interior de uma concha, uma barriga como um pires virado para cima, um 

pênis como uma lesma-do-mar ou um pepino em conserva. Um instrumento de escrever nada 

especial‖ (O LIVRO..., 1996). Com isso, ela passa a ver novas potencialidades entre texto e 

prazer. Ela expande a tradição aprendida com o pai na intenção de usar ―carne como papel‖, 

sendo ela mesma a escritora: ―agora serei a caneta, não apenas o papel‖ (O LIVRO..., 1996).  

No final do filme, a cena de Nagiko criança ecoa novamente, lembrando o 

momento do contato inicial com a literatura de Sei Shonagon, por intermédio de sua tia. 

Depois, a cena volta aos dias atuais, ao aniversário de 28 anos da personagem, agora mãe. Ela 

afirma que já viveu o suficiente para escrever seu próprio livro de cabeceira e recita sua lista 

pessoal de ―coisas que fazem o coração bater mais forte‖:  

 

chuva morna caindo das nuvens gigantescas, andando vagarosamente vestida de 

vermelho, pensando em Kyoto, beijada por um amante no jardim de Matsuo Tiasha, 

águas tranquilas e águas agitadas, amor numa tarde imitando a história, amor antes 
e amor depois, carne e escrivaninha, escrevendo sobre amor e procurando por ele 

(O LIVRO..., 1996). 

 

Enquanto Nagiko faz a leitura, várias imagens são sobrepostas e coladas na tela, 

inclusive a imagem de uma japonesa representando Sei Shonagon; a mesma que aparece no 

princípio do filme. Mais uma vez, as imagens das duas são colocadas em evidência e se 

misturam como se fossem a mesma pessoa. No entanto, a imagem de Nagiko torna-se mais 

forte e predominante. Em seguida, ela ergue sua filha e repete o ritual da escrita sobre a pele, 
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perpetuando a tradição familiar. Tudo isso acontece nas articulações da leitura da lista da 

personagem, reafirmando a relação estabelecida, no início, entre texto e prazer. 

É possível perceber que essas listas estão diretamente ligadas à experiência de 

observação, conferindo uma subjetividade exacerbada, muito diferente das listas didáticas. 

Não existe uma sequência alfabética ou uma limitação clara dos critérios utilizados. Segundo 

Octavio Paz (1986), em Tres momentos de la literatura japonesa, por meio do texto de Sei 

Shonagon é possível compreender os valores estéticos da sociedade daquela época. No 

entanto, essa realidade é contaminada pelas impressões pessoais da escritora, sendo possível 

perceber um sentimento de fugacidade e melancolia. 

Ao contrário das classificações tradicionais que buscam, objetivamente, analisar e 

compreender o universo, as listas de Sei Shonagon e de Nagiko são livres, 

descompromissadas, ligadas aos afetos das escritoras. As listas são criadas dentro de um tema 

qualquer, sem delimitações rígidas e imutáveis. O mundo passa a ser ―classificado‖ e 

compreendido a partir de um ponto de vista, sem os empecilhos da lógica e da ciência.  

Dessa forma, as listas de Greenaway conduzem a múltiplos caminhos, que o 

espectador atualiza com sua percepção. Por meio da abertura de janelas entrecortadas na tela, 

essas relações são elevadas, ganham outros significados a partir de vários níveis de leitura. De 

acordo com Yvana Fechine, em ―Eisenstein como livro de cabeceira‖, essas listas são 

construídas pelo método da colagem e contam com a disposição de um ―espectador-montador 

para descobrir ligações e relações previstas e imprevistas dentro e entre esses ‗planos‘ 

produzidos pela justaposição‖ (FECHINE, 2004, p. 136).  

Além disso, essas listas são articuladas nos moldes de um haicai, como veremos 

mais adiante, no terceiro capítulo. Para Greenaway, os haicais representam a potência máxima 

da montagem no cinema. Por meio da articulação de vários elementos num único quadro, é 

possível vislumbrar novas produções de sentido. Para Fechine, essa construção é, exatamente, 

uma forma de subversão da ordem ―lógica‖ do relato. As listas incorporadas ao filme, de 

forma fragmentada, se tornam uma ruptura com a narrativa tradicional.  

Nesse caso, o espaço semântico, entre tantas camadas produzidas pelo filme, só 

pode ser preenchido pelo leitor/espectador, o mesmo caso visto anteriormente com O livro 

dos seres imaginários. Dessa forma, O livro de cabeceira se torna uma enorme enciclopédia 

com múltiplas entradas, lembrando o modelo postulado por Olga Pombo, apresentado no 

primeiro capítulo. Por meio dessas articulações, o cineasta cria uma obra aberta, hipertextual, 

sem limites, apontando para inúmeros caminhos que se definem pela hiperescolha do 
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espectador. Essas vias múltiplas denotam, mesmo que timidamente, um modelo de 

interatividade, pois a narrativa se transforma com a montagem e a reconstrução dos quadros: 

―um modo de organização da linguagem deliberadamente polissêmico, capaz de instaurar, 

com imagens e/ou palavras, múltiplas ‗camadas‘ de sentido‖ (FECHINE, 2004, 138). 

  

 

2.2 A biblioteca como detentora de todo o conhecimento humano 

 

 

Da mesma forma que as listas de Borges e Greenaway questionam a 

sistematização do saber e da experiência, esses autores também problematizam a noção de 

biblioteca com esse preceito. No entanto, nesse caso, será utilizado o termo ―biblioteca 

enciclopédica‖, pois a biblioteca será tomada como o local de referência no campo do 

conhecimento, visando registrar e ampliar as formas de organização do universo de forma 

enciclopédica. Para tanto, será contemplado um estudo do conto ―A biblioteca de Babel‖, de 

Borges, e do filme A última tempestade (Prospero’s books, 1991), de Greenaway, ambos com 

foco na questão da compilação dos livros e da pretensão de um poder total, por eles conferido 

ao homem.  

 

 

2.2.1 A estrutura infinita da biblioteca de Borges 

 

 

Borges inicia o conto ―A Biblioteca de Babel‖ 
9
 comparando-a ao universo, sendo 

composta por um número infinito de exemplares dispostos em enormes prateleiras que dariam 

à biblioteca uma forma hexagonal. Além disso, no corredor haveria um espelho que duplicaria 

as aparências, referendando o caráter monstruoso e infinito do espaço da biblioteca. Ele 

afirma que, como todo homem, também buscou um livro que abarcasse todos os livros, um 

catálogo de todos os catálogos. Porém, chegou à conclusão que ―a biblioteca é interminável‖, 

                                                   
9
 O conto foi escrito em 1941 e integra o volume Ficções. No entanto, em agosto de 1939, Borges já havia 

escrito ―A biblioteca total‖, publicado na Revista Sur. Esse texto se configura como uma genealogia da ideia de 

totalidade da biblioteca. 
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não sendo possível condensá-la. Assim, ―a biblioteca é uma esfera cujo verdadeiro centro é 

qualquer hexágono e cuja circunferência é inacessível‖ (BORGES, 2007a, p. 70).  

Essa estrutura é construída como um hipertexto. Uma rede de referências que se 

encontram no mesmo lugar, mas que não possui um centro determinado, sendo difícil 

estabelecer um princípio ou fim. Isso torna impossível o fechamento da biblioteca, mas 

suscita, de forma irônica, um conhecimento que é universal, imortal e infinito. Mesmo com o 

perecimento do homem, os livros continuam eternos. Assim, o primeiro axioma da biblioteca 

é que ela ―existe ab aeterno‖, ou seja, o bibliotecário pode ser imperfeito e obra do acaso, mas 

a biblioteca (aqui chamada de universo) ―com sua elegante provisão de prateleiras, de tomos 

enigmáticos, de incansáveis escadas para o viajante e de latrinas para o bibliotecário sentado, 

somente pode ser obra de um deus‖ (BORGES, 2007a, 71).  

Essa biblioteca se afasta do humano, colocando-se como superior, como um ser 

divino que determina e guarda todo o mistério da existência a partir de vinte e cinco símbolos 

ortográficos: ―a Biblioteca é tão enorme que toda redução de origem humana acaba sendo 

infinitesimal‖ (BORGES, 2004, p. 75). Esse é o segundo axioma postulado por Borges, que 

permitiria a criação de uma teoria geral da Biblioteca, buscando decifrar ―a natureza informe e 

caótica de quase todos os livros‖ (BORGES, 2007a, p. 71).  

Segundo Borges, isso levou um gênio a observar que essa biblioteca não possuía 

dois exemplares idênticos. Apesar de conterem vários elementos iguais – ―o espaço, o ponto, 

a vírgula, as vinte e duas letras do alfabeto‖ (BORGES, 2007a, p. 73) –, não há réplica, nem 

coincidências entre os textos. Todos são únicos e carregam sua própria carga de 

conhecimento: ―suas prateleiras registram todas as possíveis combinações dos vinte e tantos 

símbolos ortográficos (número, ainda que vastíssimo, não infinito), ou seja, tudo o que é dado 

expressar: em todos os idiomas‖ (BORGES, 2007a, p. 73). Dessa maneira, tudo é registrado: 

 

a história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da 

Biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a demonstração da falácia desses 

catálogos, a demonstração da falácia do catálogo verdadeiro, o evangelho gnóstico 
de Basílides, o comentário desse evangelho, o comentário do comentário desse 

evangelho, o relato verídico da tua morte, a versão de cada livro em todas as línguas, 

as interpolações de cada livro em todos os livros, o tratado que Beda pôde escrever 

(e não escreveu) sobre a mitologia dos saxões, os livros perdidos de Tácito 

(BORGES, 2007a, p. 73). 

 

Essa biblioteca teria todos os livros já produzidos e ainda por se produzir pela 

humanidade. Ela seria um tesouro valioso e secreto, abrangendo inclusive os livros de 
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Vindicações, ou seja, aqueles que traziam as profecias guardadas para cada homem. Assim, 

ela também seria atemporal, deslocando-se entre passado, presente e futuro. Sua origem 

estaria alinhada com a própria origem do tempo, justamente por se confundir com o universo, 

misterioso e indecifrável. Ela seria a fonte de toda a humanidade e concederia um grande 

poder ao homem que ousasse percorrer suas galerias. No entanto, por seu caráter infinito, é 

impossível ter acesso a todo conteúdo: ―a certeza de que alguma prateleira em algum 

hexágono encerrava livros preciosos e de que esses livros preciosos eram inacessíveis, 

pareceu quase intolerável‖ (BORGES, 2007a, p. 75). 

Borges menciona a figura do ―Homem do livro‖, aquele que encontraria o livro 

que fosse a chave para todo o conhecimento do universo, ―o compêndio perfeito de todos os 

demais: algum bibliotecário o percorreu e é análogo a um deus‖ (BORGES, 2007a, p. 76). A 

partir disso, é possível voltar ao Paradoxo de Russell. Pois, se a biblioteca é tomada como o 

universo, um livro que ofereceria as respostas de todo o universo também seria um livro-

catálogo de toda a biblioteca. Esse livro pertenceria à coleção de livros da biblioteca? É 

possível encaixá-lo nesse sistema classificatório? Russell resolveu esse problema pela teoria 

dos tipos lógicos, indicando que tudo que implicasse a totalidade de uma coleção deveria ser 

excluído do conjunto. Assim, esse livro não poderia ser elemento da biblioteca, pois o erro 

estaria na autorreferência ao conjunto, produzindo um círculo vicioso. Segundo Fernando Gil, 

―uma totalidade auto-referencial não é falsa, mas destituída de sentido‖, estabelecendo 

limitações à predicação (GIL, 2000, p. 67-68). 

No entanto, Borges afirma que o homem que encontrasse tal exemplar seria 

imbuído de sabedoria e felicidade, desvendando os mistérios da existência: ―que eu seja 

ultrajado e aniquilado, mas que num instante, num ser, Tua enorme Biblioteca se justifique‖ 

(BORGES, 2007a, p. 76). Esse catálogo de todos os livros seria uma maneira de entender o 

universo e de compreender o mistério por trás do desconhecido. Essa metáfora se estende por 

todo o conto, chegando o texto a dizer que a biblioteca abarca tudo, mas ―nem um só disparate 

absoluto‖ (BORGES, 2007a, p. 77). Mas, o homem, imperfeito, seria capaz das piores 

atrocidades contra a linguagem, pois ―falar é incorrer em tautologias‖ (BORGES, 2007a, p. 

77). Isso porque a biblioteca é perfeita, sem erros, dona de um conhecimento maior e único. 

Já o homem é imperfeito e ignorante e está em busca de poder. 

Esse mesmo desejo pode ser visto no projeto Livre de Stéphane Mallarmé, 

concebido para ser integral, contendo potencialmente todos os livros possíveis. Esse exemplar 

seria suficiente para abarcar todo o conhecimento humano, como uma espécie de enciclopédia 
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unificadora. Ele teria trinta folhas separadas em grupos de cinco, povoando seis casas. Isso 

garantiria a soma de todas as combinações possíveis permitidas pelos fragmentos do texto. 

Esse livro, imaginário e nunca escrito, marca o eterno devir da biblioteca: a necessidade de 

totalização. Além disso, ele teria uma arquitetura inovadora, compreendendo uma estética 

hipertextual, sem começo ou fim. Sua estrutura seria análoga à de uma rede infinita que 

pudesse levar a todos os caminhos do conhecimento. Na visão de Haroldo de Campos, em A 

arte no horizonte do provável,  

 

As folhas desse livro seriam cambiáveis, poderiam mudar de lugar e ser lidas de 

acordo com certas ordens de combinação determinadas pelo autor-operador (que de 

resto não se considera mais do que um leitor situado numa posição privilegiada, em 

face da objetividade do livro que se anonimiza) (CAMPOS, 1977, p. 18). 

 

Pensando na função totalizante da biblioteca, é possível retomar os 

questionamentos, até o final da Renascença, quando o conhecimento unificado era valorizado 

e estimado por todos. O homem buscava, sem sossego, saber um pouco de tudo para obter 

sabedoria. A primeira biblioteca com esse caráter de que se tem notícia é a de Alexandria, que 

reuniu uma soma incrível de pergaminhos, inclusive copiando escritos de outras civilizações. 

Sua importância se deve à abrangência de seu poder, pois havia um espelhamento entre a 

cidade e a biblioteca. A intenção era que a sociedade fosse detentora de um conhecimento 

máximo e sua cidade ficou reconhecida como ―universo do saber‖.  

Voltando à ―Biblioteca de Babel‖: Borges adverte que essa procura por sabedoria 

é um risco, pois causa epidemias, discórdias heréticas e peregrinações desnecessárias. Afinal, 

o conhecimento é tomado como poder. No entanto, obter um conhecimento total é utopia, pois 

a biblioteca é infinita e o homem é um ser finito. Ele termina o texto afirmando, novamente, 

as limitações do homem frente à magnitude da biblioteca: ―suspeito que a espécie humana – a 

única – está em vias de extinção e que a biblioteca perdurará; iluminada, solitária, infinita, 

perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta‖ (BORGES, 

2007a, p. 78).  

Dessa forma, é possível perceber que a biblioteca de Borges nos remete à figura 

da esfera, que para os gregos representava a ideia de unidade. Entretanto, o interior dessa 

esfera teria a forma de um rizoma que se estenderia por todos os lados, sem um centro 

definido. A biblioteca, então, se torna uma enorme enciclopédia, fazendo emergir novos 

textos, novas leituras, a partir de cada cruzamento. Para Umberto Eco (1989), em ―O 
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antiporfírio‖, esse projeto enciclopédico estaria muito próximo do labirinto, como uma rede, 

em que cada ponto pode ter conexão com qualquer outro ponto, podendo expandir-se 

infinitamente.  

Assim, a própria ideia de uma biblioteca única e que se encerra em si mesma se 

torna impossível quando são percorridas suas galerias. Ela só poderia ser infinita, sem começo 

ou fim. A própria noção de infinitude revela a fragilidade desse pensamento. A corrida por um 

conhecimento total e imutável é frustrada. Nesse caso, Borges afirma que a esperança dá lugar 

à depressão, quando se descobre que é impossível percorrer toda sua extensão. Assim, é 

ineficaz a tarefa de arquivar todo o conhecimento humano, visto que, segundo Maria Esther 

Maciel, ―todo recenseamento tende, em seus limites, a revelar o caráter do que é naturalmente 

incontrolável e ilimitado‖ (MACIEL, 2004a, p. 14).  

 

 

2.2.2 Os livros de Próspero em Greenaway 

 

 

O filme A última tempestade, como foi apresentado no capítulo anterior, dialoga 

com a peça A tempestade, de William Shakespeare. Por meio da técnica da colagem de 

imagens e inscrições sobre a tela, Greenaway reconstrói a história de Próspero, Duque de 

Milão, que teve seu ducado usurpado por seu irmão. Ele foi exilado em uma ilha distante, com 

sua filha Miranda. Durante os doze anos em que esteve preso, Próspero aprimorou seus 

estudos, visando instruir sua filha, colonizar os habitantes nativos e derrubar seus inimigos. 

Em sua bagagem levou, por generosidade de Gonzalo, 24 livros, os quais representam o 

conhecimento de todo o universo classificado e catalogado em suas páginas.  

Naquela época, o conhecimento geral ou universal era um privilégio de homens 

poderosos que exerciam sua influência sobre a humanidade. Existia um ideal de saber tudo ou 

um pouco de tudo para controlar todos os conhecimentos e obter uma sabedoria absoluta. 

Peter Burke (2003), em A história geral do conhecimento, afirma que esse ideal era fruto de 

uma ―cultura geral‖. Apesar da disciplinarização remontar aos gregos, até o século XVIII o 

fazer científico ainda era predominado pela mistura. Esse ―homem universal‖, detentor de 

todos os saberes e das revelações místicas, era capaz de ordenar e comandar o mundo.  

Próspero é apresentado como esse homem universal que busca, em sua biblioteca, 

absorver todo o conhecimento do universo. Dessa forma Greenaway extrapola a obra de 
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Shakespeare, dando vida aos 24 livros do personagem. Durante o filme, os livros são 

revelados pela abertura de janelas entrecortadas na tela, por meio do mesmo recurso utilizado 

em O livro de cabeceira. Por meio de quadros colados no centro da tela, as páginas dos livros 

são manipuladas e uma voz em off interrompe a narrativa, em primeiro plano, para descrevê-

los. 

O primeiro livro, ―O livro da água‖, é apresentado já no início do filme, quando 

Próspero relembra o naufrágio e sua chegada à ilha. Durante sua narrativa, um vento forte 

toma conta do ambiente e a tempestade é representada por um barquinho numa piscina. O 

cineasta sugere que esse primeiro livro tenha sido fundamental para que Próspero vencesse os 

perigos do oceano e chegasse com segurança à ilha. No roteiro do filme, lançado em livro 

posteriormente, há a descrição completa desse exemplar: 

 

Este é um livro de capa impermeável, que perdeu sua cor pelo demasiado contato 

com a água. É repleto de desenhos investigativos e textos exploratórios escritos em 

diferentes espessuras de papel. Há desenhos de todas as associações aquáticas 

concebíveis: mares, tempestades, chuvas, neve, nuvens, lagos, cachoeiras, córregos, 

canais, moinhos d'água, naufrágios, enchentes e lágrimas. À medida que as páginas 

são viradas, os elementos aquáticos se animam continuamente. Há ondas turbulentas 

e tempestades oblíquas. Rios e cataratas fluem e borbulham. Planos de maquinaria 

hidráulica e mapas meteorológicos tremulam com setas, símbolos e diagramas 

agitados. Os desenhos são todos feitos à mão. Talvez seja essa a coleção perdida de 

desenhos de Da Vinci, encadernada em livro pelo Rei da França em Amboise e 

comprada pelos duques milaneses para dar a Próspero como presente de 

casamento.
10

 

 

                                                   
10

 Como indicado no capítulo anterior, os trechos do roteiro de Peter Greenaway para A última tempestade são 

aqui citados a partir da tradução de Maria Esther Maciel para a Revista Zunái, disponível em: 

www.revistazunai.com/materias_especiais/peter_greenaway/fantasticos_livros_do_prospero.htm.  
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FIGURA 3 - ―O livro da água‖ é fundamental para ajudar Próspero à vencer os perigos do oceano. 

Fonte: A ÚLTIMA..., 1991. 

 

A própria menção ao nome de Leonardo Da Vinci já é uma referência a esse 

universo do conhecimento geral, pois ele foi um artista múltiplo, que atuou nas mais variadas 

áreas do saber. O homem renascentista, principalmente na Europa, estudava óptica, anatomia, 

mecânica, astrologia etc. Era um homem com ideal de completude, que possuía um discurso 

fechado e tinha a pretensão de controlar os homens e a natureza.  

Assim, esse primeiro livro, além de mostrar como Próspero chegou à ilha, 

apresenta o personagem como essa figura que busca um conhecimento unificado, que só pode 

ser atingido por meio dos livros. Por vezes, os próprios escritos do personagem se misturam 

na tela, como um filtro transparente, de modo que ele exerce a função de ator e de escritor da 

história. Essa valorização da escrita e da leitura pode ser percebida na introdução, quando 

Próspero afirma: ―sabendo o quanto amava meus livros, ele [Gonzalo] abasteceu minha 

própria biblioteca com volumes que eu valorizava mais que meu ducado‖ (A ÚLTIMA..., 

1991). 
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Em meio à tempestade, outro livro surge na tela para determinar a identidade de 

Próspero. ―O livro dos espelhos‖ reflete essa mistura de escritor/personagem/leitor que 

acontece durante o filme. Pode-se pensar que essa construção também evoca a ideia de 

universalidade, pois a mesma figura que escreve a história é aquela que interpreta e que 

assiste. Isso também é percebido por meio das falas dos personagens, que estão sempre 

mescladas à voz do duque. Assim, Próspero se mostra como um homem de muitas faces, que 

conhece todas as etapas de produção do conhecimento e da história. No roteiro do filme, a 

descrição do livro é mais completa e sinaliza que Próspero tem a responsabilidade de 

desvendar esses espelhos:  

 

Encadernado em tecido de ouro e bastante pesado, este livro tem umas oitenta 

páginas espelhadas e brilhantes: algumas foscas, outras translúcidas, algumas 

manufaturadas com papéis prateados, outras revestidas de tinta ou cobertas por um 
filme de mercúrio que pode rolar para fora da página se não for tratado com cautela. 

Alguns espelhos simplesmente refletem o leitor, alguns refletem o leitor tal como ele 

era há três minutos, alguns refletem o leitor tal como ele será em um ano, como seria 

se fosse uma criança, uma mulher, um monstro, uma idéia, um texto ou um anjo. 

Um espelho mente constantemente; outro espelho vê o mundo de frente para trás; 

outro, de cima para baixo. Um espelho retém seus reflexos como se fossem 

momentos congelados infinitamente relembrados. Outro simplesmente reflete um 

outro espelho através da página. Há dez espelhos cujos propósitos Próspero ainda 

precisa definir. 

 

 

FIGURA 4 - ―O livro dos espelhos‖ revela a mistura entre escritor/personagem/leitor. 

Fonte: A ÚLTIMA..., 1991. 
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A questão do espelho também aparece na Biblioteca de Babel borgiana, com a 

função de duplicar as aparências. Esse espelho seria símbolo de um conhecimento infinito, 

ampliando o espaço da biblioteca e criando uma ilusão de profundidade. Segundo Borges, ―os 

homens costumam inferir desse espelho que a Biblioteca não é infinita (se o fosse realmente, 

para que essa duplicação ilusória?)‖ (BORGES, 2007a, p. 69). No entanto, esse espelho pode 

ser visto como um ponto de ironia da busca incansável por um conhecimento total e absoluto. 

Provavelmente, o homem, quando percorresse os corredores da biblioteca, ficaria perdido 

perante as duplicações, tendo a impressão de que a biblioteca é interminável.  

Voltando ao filme, Greenaway mostra como Próspero conseguiu se estabelecer na 

ilha a partir do ―Livro das arquiteturas e das outras músicas‖. No momento em que o livro é 

desvendado na tela, suas páginas, que parecem maquetes, fundem-se com a imagem do 

palácio construído por Próspero. Por saber um pouco sobre construções, ele fixa residência 

em uma ilha habitada apenas por seres nativos, lembrando, exatamente, aquele homem do 

início da Renascença. O livro é a fonte de todo o conhecimento sobre urbanização: 

 

Quando as páginas são abertas neste livro, planos e diagramas saltam 

completamente formados. Há modelos definitivos de prédios constantemente 

escurecidos por uma nuvem de sombras móveis. Praças de mercado se enchem e se 

esvaziam de multidões ruidosas, luzes piscam na paisagem noturna da cidade, ouve-
se música nos salões e nas torres. Com este livro, Próspero reconstruiu a ilha, 

convertendo-a em um palácio cheio de bibliotecas que recapitulam todas as idéias 

arquitetônicas da Renascença.  
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FIGURA 5 - ―O Livro das arquiteturas e das outras músicas‖ se apresenta como maquete das construções de 

Próspero na ilha. 

Fonte: A ÚLTIMA..., 1991. 

 

Para se orientar até a ilha, Próspero lançou mão da ―Cartilha das pequenas 

estrelas‖. Esse livro esconde em suas páginas todos os mapas dos céus da noite, orientando os 

viajantes: ―isso, para Próspero, foi de grande utilidade, pois dirigindo sua nau avariada para 

uma dessas pequenas falhas no mar de estrelas, ele encontrou sua ilha‖. Depois, para 

conseguir se instalar na ilha, ele estudou ―O livro da cosmografia universal‖, que deu a ele um 

conhecimento místico e científico sobre a classificação e ordenação da natureza: 

 

Repleto de diagramas impressos, de grande complexidade, este livro é uma tentativa 

de colocar todos os fenômenos universais em um mesmo sistema. Os diagramas são 

gravados nas páginas: figuras geométricas ordenadas, anéis concêntricos que rodam 

e contra-rodam, tabelas e listas organizadas em espirais, catálogos dispostos em um 

corpo humano simplificado que, ao se mover, coloca as listas em nova ordem, 

movimentando os diagramas do sistema solar. O livro oferece uma mistura do 

metafórico com o científico e é dominado por um grande diagrama que mostra a 

União do Homem e da Mulher – Adão e Eva – em um universo bem estruturado, no 

qual todas as coisas têm seu lugar demarcado e a obrigação de serem profícuas.  

 

Para conhecer os habitantes da ilha e andar por sua extensão sem surpresas, ele 

seguiu ―O Bestiário de Animais do Passado, do Presente e do Futuro‖: ―é um livro grande, um 
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dicionário de animais reais, imaginários e apócrifos. Com esse livro, Próspero é capaz de 

reconhecer onças e sagüis, morcegos-das-frutas, manticoras e dromecélios, o cameleopardo, a 

quimera e o catoblepas‖. É um livro de suma importância para dominar as criaturas locais, 

pois relata toda a diversidade que pode ser encontrada na ilha. 

 

 

FIGURA 6 - ―O Bestiário de Animais do Passado, do Presente e do Futuro‖ é um livro didático que auxilia 

Próspero a conhecer os misteriosos habitantes da ilha. 

Fonte: A ÚLTIMA..., 1991. 

 

É possível, aqui, traçar um paralelo com O livro dos seres imaginários de Borges. 

Diferente do bestiário borgiano, que não tem pretensão didática, o livro dos animais de 

Próspero é uma compilação de todos os animais já existentes e que estão por existir, visando 

auxiliá-lo no domínio da ilha. No entanto, trata-se de um manual que também não é regido 

por regras rígidas de classificação. É impossível determinar um fio condutor entre os animais 

listados, compreendendo não só aqueles encontrados na realidade, mas todos aqueles que 

fazem parte do imaginário dos homens.  
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Com esse conhecimento, Próspero conseguiu resgatar e domesticar Ariel, um ser 

bondoso que foi amaldiçoado pela bruxa Sycorax e condenado a viver preso a um tronco de 

árvore. No entanto, com sua ―arte‖, como é chamado esse conhecimento universal, Próspero 

retira o encanto da bruxa e torna Ariel seu empregado. Em troca de favores, o duque promete 

libertá-lo e deixá-lo partir. Assim, uma das tarefas de Ariel foi afundar a embarcação dos 

inimigos de Próspero, atraindo-os para a ilha.  

Da mesma forma, Próspero conseguiu escravizar Caliban, filho de Sycorax, que 

ficou perdido na ilha após a morte da mãe. Trata-se de um ser híbrido, sem descrições 

detalhadas, mas que aprendeu a arte da linguagem com Próspero. Com ―O livro da Terra‖, ele 

aprendeu alguns truques para impressionar e controlar Caliban. O próprio ser reconhece o 

poder de Próspero dizendo: ―sua arte é tão poderosa que venceria até o deus de minha mãe, 

Setebos, e faria dele seu vassalo‖ (A ÚLTIMA..., 1991). Isso porque, nesse livro, existe uma 

multiplicidade de substâncias desconhecidas que lembram a magia: 

 

Um livro volumoso coberto por uma membrana de cor cáqui. Suas páginas são 

impregnadas de minerais, ácidos, alcalinos, substâncias, gomas, venenos, bálsamos e 

afrodisíacos da terra. Risque uma grossa página escarlate com a unha de seu polegar 

para incitar fogo. Passe a língua no cinza de outra página para trazer a morte por 

envenenamento. Ponha a página seguinte de molho na água para curar o antraz. 

Mergulhe outra em leite para fazer sabão. Esfregue duas páginas ilustradas uma na 

outra para fazer ácido. Encoste sua cabeça em outra página para mudar a cor de seu 

cabelo. Com este livro, Próspero saboreou a geologia da ilha. Com sua ajuda, dela 

extraiu sal e carvão, água e mercúrio, e também ouro, não para sua bolsa, mas para 

sua artrite. 

 

Para determinar o tipo de sociedade que seria instaurada na ilha, Próspero usou ―O 

livro das utopias‖, que descreve as formas ideais de se organizar um sistema social:  

 

[...] toda comunidade política e social conhecida e imaginada é descrita e avaliada, e 

vinte e cinco páginas são dedicadas a tabelas nas quais as características de todas as 
sociedades podem ser discriminadas, permitindo ao leitor selecionar e combinar 

aquelas que formem sua utopia ideal.  

 

Assim Próspero começa a desenhar a estrutura que melhor lhe agrada para ser o 

governante da ilha. Quando Caliban encontra os inimigos de Próspero, que buscam refúgio 

depois de ter naufragado na ilha, ele lhes oferece lealdade em troca do assassinato do duque. 

Caliban acredita tanto em sua magia que ordena aos homens que, antes de matá-lo, peguem 

primeiro os livros, pois ali reside todo o conhecimento da natureza e da metafísica. E adverte 

sobre a importância dos livros, antes de enviar os homens para a casa de Próspero: ―sem eles é 
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um tonto, como eu, e não terá nenhum espírito para comandar‖ (A ÚLTIMA..., 1991). No 

entanto, Próspero desconfia do plano e pede a Ariel para reunir seus inimigos para finalizar a 

vingança. Ele consegue, por fim, retomar seu posto como duque. Mas, antes, seus inimigos 

lhe questionam como conseguiu sobreviver tantos anos naquela ilha sem recursos e cheia de 

perigos. Surge na tela, então, um quadro com ―O livro dos jogos‖, fazendo alusão ao universo 

lúdico e ficcional da ilha:  

 

Este é um livro de tabuleiros de jogos com infinitas possibilidades de uso. O xadrez 

é um dentre os milhares de jogos do volume, ocupando apenas duas páginas, a 112 e 

a 113. O livro contém tabuleiros para serem jogados com fichas e dados, cartelas, 

bandeiras e pirâmides em miniatura, pequenas reproduções de deuses do Olimpo, 
ventos em vidros coloridos, profetas do Antigo Testamento feitos de osso, bustos 

romanos, os oceanos do mundo, animais exóticos, peças de coral, cupidos de ouro, 

moedas de prata e pedaços de fígado. Os tabuleiros de jogos representados no livro 

abarcam tantas situações quantas experiências houver. Há jogos de morte, de 

ressurreição, amor, paz, fome, crueldade sexual, astronomia, da cabala, de 

estratégias, das estrelas, de destruição, do futuro, de fenomenologia, mágica, 

retribuição, semântica, evolução. Há tabuleiros com triângulos vermelhos e negros, 

diamantes cinzas e azuis, páginas de texto, diagramas do cérebro, tapetes persas, 

tabuleiros em forma de constelações, animais, mapas, viagens ao Céu e viagens ao 

Inferno. 

 

Nesse momento, o estatuto da ficção também é revelado, pois há uma menção 

literal à peça shakespeariana. No final, assim como a Biblioteca de Babel borgiana, o catálogo 

de todos os livros também é incorporado à lista. O último livro chama-se ―Trinta e seis 

peças‖. Voltando aos Paradoxos de Russell: o livro contendo todos os livros de uma 

biblioteca pode ser incorporado a essa biblioteca? Nesse livro, ―todas as trinta seis peças estão 

lá, menos uma: a primeira. Dezenove páginas foram deixadas em branco para a sua inclusão. 

Ela é chamada A Tempestade, (...) com uma capa de papelão onde se destacam as iniciais do 

autor, gravadas em ouro: W.S‖. 

A noção de Biblioteca em Greenaway é, pois, metafórica, e também se define pela 

crítica à vontade de totalização do saber humano. Nesse sentido, Peter Burke (2003) utiliza a 

expressão ―geografia do conhecimento‖ para identificar duas esferas do saber: macronível e 

micronível. A primeira estaria ligada à sociabilidade, ao conhecimento que era difundido no 

espaço público das cidades, na interação e difusão do saber. Já a segunda abarcaria as ―sedes 

do conhecimento‖, como as universidades, mosteiros, livrarias, bibliotecas etc. Esses lugares 

seriam o ponto formal do conhecimento. No caso das bibliotecas, elas eram fonte da 

―arqueologia do conhecimento‖, incorporando todos os vestígios da humanidade (BURKE, 
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2003, p. 88). Portanto, as bibliotecas também teriam semelhanças com as enciclopédias 

tradicionais, pois guardariam a pretensão de oferecer um saber total sobre todas as coisas.  

Por isso, a meu ver, é possível usar o termo ―biblioteca enciclopédica‖ para as 

bibliotecas de Borges e Greenaway, pois ambos ironizam esse conhecimento encerrado em 

um círculo. O tipo de biblioteca que eles parodiam seria equiparado ao próprio universo, 

transcendendo a ordem dos homens e sua mortalidade. Essas bibliotecas não teriam fim, 

seriam eternas e conservariam o conhecimento de forma intacta. Elas seriam a fonte primária 

do poder, pois reuniriam toda a linguagem humana. Nesse caso, a exemplo de Próspero, 

linguagem é sinônimo de poder, estabelecendo ordens e hierarquias numa sociedade. Assim, 

as obras contempladas nesse estudo mostram como é ilusória a ideia de um conhecimento 

fechado e absoluto e que qualquer tentativa de compilação só pode ser fragmentada e 

provisória. 
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3 A METAMORFOSE DA PALAVRA NO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 

A linguagem é uma pele: fricciono minha linguagem contra o outro. 

Como se eu tivesse palavras à guisa de dedos, ou dedos na ponta de 

minhas palavras. Minha linguagem treme de desejo. 

Roland Barthes 

 
Os idiomas são palco de mestiçagem e de interculturalidade. 

John Robert Schmitz 

 

 

A literatura de Jorge Luis Borges e o cinema de Peter Greenaway são marcados 

pela transformação e transfiguração das práticas classificatórias, operando sob o signo da 

metamorfose, da virtualização. Eles atuam no limite, abrindo espaço para o insólito e para o 

diferente. As palavras são reinventadas e reordenadas para explorar a plasticidade do campo 

artístico, pela descoberta de novas formas de organizar signos já estabelecidos no cerne da 

cultura ocidental. Este capítulo reflete sobre a série de artifícios utilizados por esses artistas 

para experimentar o uso da palavra na sistematização do conhecimento. Na primeira parte, 

tratamos de questões referentes ao processo de nomeação, da construção dos signos. Já na 

segunda, focaliza-se o aspecto híbrido desse processo, determinando os inúmeros caminhos da 

metamorfose da palavra. 

 

 

3.1 O não-lugar da linguagem em Borges e Greenaway  

 

 

Uma das etapas do processo classificatório é a nomeação. Por meio da linguagem 

o objeto classificado ganha visibilidade, tornando-se um selo familiar que tem como objetivo 

determinar sua localização dentro de um sistema. Borges e Greenaway rompem com esse 

processo, deixando entrever como a organização linguística também é limitada e repleta de 

problemas, designando um não-lugar da linguagem. 
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3.1.1 A desconstrução de uma língua universal em Borges 

 

 

No ensaio ―O idioma analítico de John Wilkins‖, já mencionado no primeiro 

capítulo, Borges traça uma discussão sobre a arbitrariedade da linguagem por meio da 

proposta de Wilkins de estabelecer uma língua universal a partir de noções comuns a toda a 

humanidade. Dessa forma, a língua estaria ligada à natureza das coisas e cada palavra se 

definiria a si mesma. No entanto, Borges adverte que, ―sabiamente não há classificação do 

universo que não seja arbitrária e conjectural. A razão é muito simples: não sabemos o que é o 

universo‖. E essa impossibilidade de penetrar no esquema divino do universo poderia 

―dissuadir-nos de planejar esquemas humanos, embora nos conste que estes são provisórios‖ 

(BORGES, 2007d, p. 124-125). 

Esse desejo em estabelecer uma língua perfeita e universal pode ser entendido a 

partir da história da Torre de Babel
11

, descrita no livro do Gênesis. Depois do dilúvio, a terra 

era habitada por uma só língua e todos os homens se entendiam. No entanto, pela ambição e 

cobiça de poder, os homens quiseram competir com Deus e tentaram criar uma torre que 

ligasse a terra ao céu. Como punição, Deus ordenou que descessem e que, a partir de então, 

falassem línguas variadas, para que assim não houvesse mais comunicação entre eles. A torre 

ficou conhecida como Babel, palavra que, em hebraico, significa ―confusão‖, e em babilônio,  

―casa de Deus‖. Desde então, o desejo de restaurar a língua adâmica – aquela em que Deus se 

comunicava com Adão – tornou-se uma obsessão, principalmente na Europa. No entanto, 

segundo Umberto Eco, em A busca da língua perfeita, ―a história das línguas perfeitas é a 

história de uma utopia, e de uma série de fracassos‖ (ECO, 2002, p. 38).  

No caso de Wilkins, o esquema de sua língua perfeita seria fundamentado em 

caracteres reais. Primeiro, ele estabeleceu uma tábua com quarenta gêneros maiores que, 

posteriormente, foram subdivididos em 251 diferenças peculiares que foram desmembradas 

em 2030 espécies. É claro que isso não abarcaria todos os elementos, sendo necessária a 

criação de morfemas e sinais para os termos derivados. Para Eco, a tábua representaria ―o 

universo do que se pode dizer‖, formando uma gramática natural (ECO, 2002, p. 293). 

                                                   
11

 Interessante leitura da Torre de Babel e suas implicações para a linguagem é apresentada por Jacques Derrida 

em Torres de babel, 1985. Segundo o autor, não se trata apenas de uma multiplicidade de línguas, mas também 

da impossibilidade de se obter uma totalidade. Assim, há sempre uma incompletude, algo inacabado que impõe 

barreiras a um significado fechado e completo. Por isso, como será abordado adiante, o trabalho de tradução é 

sempre fragmentado, provido de uma leitura, de uma interpretação, visto que o sentido original nunca poderá ser 

resgatado. 
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Porém, para construir uma língua universal, Wilkins deveria desprezar o aspecto 

dinâmico da linguagem, pois, como o universo é desconhecido, sempre haveria algo de fora, 

algo que ainda estaria por se conhecer e ser classificado. Segundo Samuel Ichiye Hayakawa 

(2000), em ―O que significa estrutura aristotélica da linguagem?‖, durante o período clássico, 

o conhecimento das palavras era considerado o conhecimento das coisas, levando ao 

pensamento de que, uma vez nomeada, a coisa torna-se conhecida, familiar. Para Hayakawa, 

 

Uma tensão suscetível de ser observada é a exibida por muitas pessoas que se 

defrontam com um objeto sem nome – tensão que geralmente desaparece tão logo se 

atribua um nome a tal objeto. Em termos de reações semânticas, esse 

comportamento indica, em todos os níveis, uma tendência das pessoas a se ajustarem 
aos nomes e não aos objetos (HAYAKAWA, 2000, p. 234). 

 

Eco afirma que a língua de Wilkins ―não permite procedimentos de descoberta, 

pelo fato de carecer de um sistema classificatório rigoroso‖ (ECO, 2002, p. 303). Isso 

impediria o caráter de fechamento da língua, principalmente perante fenômenos híbridos 

(como o ornitorrinco) ou irreais (como os seres mitológicos). Assim, segundo Eco, Wilkins 

reconhece a limitação do seu esboço, sendo necessário excluir dele tudo aquilo que não existe 

concretamente, como a sereia e o grifo, por exemplo. Quando muito, eles poderiam ser 

utilizados como nomes próprios, mas nunca como noção geral (ECO, 2002, p. 300).  

Também não seria possível o uso de neologismos, porque isso denotaria uma 

abertura dos termos primitivos, o que ocasionaria uma série de dubiedades. Mesmo assim, 

seria preciso levar em conta o aspecto figurativo e retórico do discurso, não estando a mesma 

livre de ambiguidades. Para minimizar esse impacto, Wilkins criou uma lista de modalidades 

de expressão, contendo aproximadamente 15.000 termos, visto que os termos primitivos não 

seriam satisfatórios para traduzir qualquer discurso possível (ECO, 2002, p. 297). 

Entretanto, Eco afirma que, nesse esquema, existe uma diferença entre a língua 

falada e a língua escrita. A anotação alfabética destinada à pronúncia é diferente, a ponto de 

exigir outro tipo de aprendizado. No caso da língua escrita, ela estaria muito próxima dos 

ideogramas chineses, exigindo critérios combinatórios, o que, claramente, dificultaria a 

pronúncia. Isso porque, segundo Ernest Fenollosa, em ―Os caracteres da escrita chinesa como 

instrumento para poesia‖, no processo de compor os ideogramas, ―duas coisas que se somam 

não produzem uma terceira, mas sugerem uma relação fundamental entre ambas‖ 

(FENOLLOSA, 2000, p. 116). Ou seja, essa natureza associativa que leva a um pensamento 
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necessita de uma organização diferente no âmbito da pronúncia para criar sentido. A 

importância disso se deve ao fato de que: 

 

Um sistema de signos convencionais não constitui [...] uma ―linguagem‖ enquanto 

não é interiorizado (como dizem os psiquiatras) pelos membros de um grupo social. 

Por conseguinte, uma língua não é apenas um sistema de signos: é também todo o 

repertório de reações semânticas produzidas pelos signos nos que falam e 

compreendem a língua (HAYAKAWA, 2000, p. 230). 

 

Para Eco, em ―O antiporfírio‖, esse esquema seria análogo à Árvore de Porfírio e 

à tradição aristotélica. Aristóteles construiu a teoria dos predicáveis, estabelecendo quatro 

categorias: gênero, propriedade, definição e acidente. Ele acreditava que, na verdade, o que se 

pode definir é a essência ou a natureza essencial das coisas. Porfírio foi o primeiro a 

interpretar essas teorias em forma de árvore, porém, enumerando cinco predicáveis. Nesse 

esquema, seria possível apreender dez árvores obtidas por essas categorias. No entanto, ele 

traçou uma única árvore das substâncias, abarcando um número finito de gêneros e espécies 

por meio de um conjunto hierárquico. Assim, todo gênero colocado no topo da árvore teria 

uma espécie correspondente. Essa árvore desempenharia uma função similar à do dicionário, 

estreitando-se até o ramo patriarca. Mas ela não seria composta apenas por gêneros e espécies, 

levando em conta mais três predicáveis: a diferença, o próprio e o acidente. Ainda assim, ele 

indica a diferença como o elemento principal para a obtenção dos critérios (ECO, 1989, p. 

324-325). 

Nesse caso, a classificação implicaria na escolha arbitrária de uma característica 

como diferença, abdicando de todas as outras. Isso tornaria os critérios limitados para dar 

conta de todas as relações possíveis. O problema apontado por Eco é que a árvore de Porfírio 

estabelece ―a diferença entre deus e o homem, mas não a diferença entre o cavalo e o asno, ou 

entre o homem e o cavalo‖ (ECO, 1989, p. 327). Para a tradição aristotélica era suficiente 

definir o homem como animal racional mortal. Trata-se de um modelo hierárquico e 

dualístico que não responde às necessidades da época de Wilkins, que vive em um momento 

de grandes descobertas científicas. No entanto, ―sua organização em tábuas não lhe permite 

exprimi-lo a não ser mediante propriedades e circunstâncias adjuntivas, que devem ser 

expressas em língua natural‖ (ECO, 2002, p. 308). Seguindo essa linha, Wilkins ficaria preso 

a um sistema de oposições e fracassaria na instituição de uma língua universal por não possuir 

fórmulas para torná-las evidentes (ECO, 2002, p. 308).  
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Além disso, essa língua seria mnemônica, pois aqueles que a utilizassem deveriam 

ter na memória todo o sistema de tábuas e associações criadas para se comunicar. A língua de 

Wilkins é criada de forma enciclopédica, retendo todo o conhecimento em suas ligações. 

Nesse sentido, Foucault afirma que ―na medida em que a linguagem pode representar todas as 

representações, ela é, de pleno direito, o elemento universal‖ (FOUCAULT, 2007, p. 118). 

Essa seria a concepção clássica da linguagem, que vigorou até o Renascimento: ―atribuir 

signos adequados a todas as representações, quaisquer que sejam, e estabelecer entre elas 

todos os liames possíveis‖ (FOUCAULT, 2007, p. 118). Para Eco, 

 

a massa de informação enciclopédica, portanto, que subjaz à organização das tábuas 

para supostos termos primitivos, no fundo nega o caráter composicional de traços 

que pareciam realizar-se na língua característica de Wilkins. Na verdade, os termos 

primitivos não são assim. As espécies de Wilkins não só nascem da composição de 
gêneros e diferenças, mas, além disso, são nomes usados como ganchos para 

pendurar neles descrições enciclopédicas (ECO, 2002, p. 309). 

 

Entretanto, as tábuas de Wilkins são limitadas, revelando a ineficácia desse 

sistema. Isso porque, segundo Foucault, ―a linguagem só é conhecimento sob uma forma 

irrefletida‖ e, por isso, deve ser refeita e reajustada eventualmente (FOUCAULT, 2007, p. 

120). A língua de Wilkins desconsidera as mudanças que são inerentes ao conhecimento e, 

portanto, à língua. Na visão de Foucault, ―a linguagem confere à perpétua ruptura do tempo a 

continuidade do espaço, e é na medida em que analisa, articula e recorta a representação, que 

ela tem o poder de ligar através do tempo o conhecimento das coisas‖ (FOUCAULT, 2007, p. 

160). 

Por essa limitação, Borges revela que as categorias criadas pelo idioma analítico 

de Wilkins são contraditórias e vagas, apesar de o sistema ser engenhoso. Nesse caso, ele 

recorre à apócrifa Enciclopédia Chinesa, analisada no primeiro capítulo, para mostrar como 

essas tentativas de unificação de uma língua ideal são falhas e impossíveis. Principalmente 

pelo fato de a língua de Wilkins não conseguir estabelecer especificidades, limitando-se ao 

aspecto geral das categorias, sendo ―imprópria para denominar, por exemplo, variedades 

detalhadas de comidas e bebidas, como tipos de uva, geléias, chá, café e chocolate‖ (ECO, 

2002, p. 300). 

Para resolver essas questões, Wilkins lança mão de alguns recursos, como a 

criação de uma lista de sinônimos (todos os termos da tábua contêm um ou mais sinônimos), 

porém sem estabelecer o contexto de cada um. O problema desse critério é, conforme Eco, 
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incorrer em resultados ridículos, ―como quando se cria a sequência sinonímica ‗caixa-

cômoda-arca-armário-caixão-mesa‘‖ (ECO, 2002, p. 297). A segunda estratégia de Wilkins é 

a utilização de perífrases, vertendo um caráter não classificado em outro existente. Já o 

terceiro recurso apresenta-se como uma lista de partículas transcendentais que visa ampliar ou 

mudar o significado do caráter que é anexado. Esse sistema teria oito classes para um total de 

48 partículas. No entanto, o critério é pouco sistemático, o que resultaria, certamente, em 

ambiguidades e problemas linguísticos (ECO, 2002, p. 299).    

Assim como a árvore de Porfírio, o idioma de Wilkins significaria uma atrofia no 

processo do conhecimento, pois desconsideraria os avanços tecnológicos e o movimento 

social que acompanha esse desenvolvimento. Entretanto, Eco afirma que esse modelo também 

pode ser lido sob o ponto de vista do hipertexto, como uma rede enciclopédica. Nesse aspecto, 

ele ofereceria um modelo flexível e múltiplo do saber, sem o rigor de uma língua natural. Ou 

seja, ―se este fosse o seu projeto, não poderíamos mais falar de língua perfeita, mas de 

modalidades em que se pudesse articular sob múltiplos perfis aquilo que as línguas naturais 

nos possibilitam dizer‖ (ECO, 2002, p. 313). 

Voltando ao caráter fluido da contemporaneidade, seria impossível absorver esse 

modelo como língua universal, pois tudo se encontra em transformação constante e acelerada. 

O mundo apresenta-se, hoje, como uma rede de conexões que não permite um sistema tão 

limitado para reger a comunicação. Perante o dinamismo e a aproximação que as novas 

mídias proporcionam, a única possibilidade seria uma abertura para todas as combinações 

possíveis (CALVINO, 1990). Por isso, torna-se inviável pensar em um modelo natural e único 

de representação.  

Como será trabalhado mais adiante, com o surgimento da internet, um novo 

vocabulário surge para reger as relações no meio virtual. Segundo Pierre Lévy (2000), em ―A 

emergência do cyberspace e as mutações culturais‖, todas as mensagens, na rede, se tornam 

interativas, ganham plasticidade e têm uma possibilidade de metamorfose imediata. E essa 

linguagem virtual, construída num espaço heterotópico, vai influenciar as línguas, causando 

um novo tipo de impacto cultural. Isso, certamente, inviabiliza o pensamento de qualquer tipo 

de unificação e enquadramento que não seja provisório e perecível. 
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3.1.2 A articulação dos ideogramas em Greenaway 

 

 

Ao contrário de John Wilkins, Greenaway cria uma estrutura babélica em O livro 

de cabeceira para explicitar a abertura do discurso. O uso exacerbado de diferentes idiomas é, 

justamente, uma maneira de mostrar como o universo é híbrido e monstruoso, abrindo novas 

perspectivas através de um modelo enciclopédico repleto de ramificações. Assim como 

Borges, o cineasta busca exercitar esse não-lugar da linguagem
12

, eliminando fronteiras e 

abrindo espaço para o campo da experimentação da palavra. Por meio da utilização de 25 

idiomas, que vão desde o inglês e o francês até o cantonês e o egípcio necrótico, ele cria uma 

estrutura excessiva, em que a textualidade é levada ao limite: 

 

[...] e apresenta texto caligráfico escrito sobre papel, madeira, carne, superfícies 

curvas e planas, verticais e horizontais, sobre carne viva e carne morta, em néon, 

telas, projeção, como subtítulo, intertítulo, sobretítulo, como Arte Elevada e arte 

baixa, como publicidade e cheque de banco e placa de carro, sobre fotografia, 

quadro-negro, correspondência, fac-símile fotocopiado, além de falado, salmodiado, 

cantado, com ou sem música... um desafio provocador. Vocês querem texto? O 

cinema quer texto? O cinema tem a pretensão de prescindir do texto? Então tomem 

texto para zombar daquela impressão presunçosa de que o cinema é feito de imagens 

(GREENAWAY, 2004, p. 15). 

 

A primeira referência à linguagem surge no princípio do filme, na cena do 

aniversário de Nagiko, quando seu pai repete o ritual da escrita sobre a pele, em homenagem à 

criação do homem. Ele escreve primeiro na face: ―quando Deus modelou com barro o 

primeiro ser humano, pintou-lhe os olhos, o lábio e o sexo. Depois, ele pintou o nome de cada 

pessoa para que o dono jamais se esquecesse‖. E, posteriormente, dá continuidade ao texto na 

nuca: ―Se Deus aprovou sua criação, ele trouxe à vida o modelo de barro pintado assinando 

seu próprio nome‖ (O LIVRO..., 1996). Dessa maneira, é possível perceber que o processo de 

nomeação remonta aos tempos antigos. Essa passagem conecta-se com o Evangelho de São 

João: ―no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. [...] Todas 

as coisas foram feitas por ele: e nada do que foi feito, foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a 

vida era a luz dos homens. [...] O Verbo se fez carne, e habitou entre nós‖ (Jo 1.1 -4; 14). 

 

                                                   
12

 Essa não-linguagem surge em cada um dos autores de forma peculiar. Em Borges, aparece ligada à 

materialidade da própria linguagem, uma questão de conceitos. Já em Greenaway, isso é explorado na 

plasticidade da palavra na tela, nos jogos entre os signos verbais e visuais.  
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FIGURA 7 - Ritual de escrita sobre a pele que Nagiko aprende com o pai. 

Fonte: O LIVRO..., 1996. 

 

Logo após dessa cena, o mundo contemporâneo é mostrado pela grandiosidade de 

um desfile de moda em que Nagiko é o grande destaque. A sociedade do consumo é 

representada pelo luxo e pelo excesso. A partir disso, uma série de textos e imagens toma 

conta da tela, constituindo-se a mesma como uma verdadeira Torre de Babel. Da mesma 

forma que a Biblioteca borgiana visa absorver todos os textos já produzidos em todos os 

idiomas, o filme de Greenaway parece também ter essa prerrogativa. De forma irônica, ele 

cria e reproduz diversos textos, oriundos de temporalidades e lugares distintos, como os 

escritos de Sei Shonagon e a oração do Pai Nosso. E essa articulação – entre línguas, tempos e 

espaços diversos – se dá de forma metafórica, lembrando a montagem proposta por 

Eisenstein. Segundo Yvana Fechine, a justificativa está na própria composição dos 

ideogramas: 

 

Por ser baseada em hieróglifos semipictórios, a escrita ideográfica oriental não 

contava com signos para representar conceitos abstratos. O caminho encontrado para 
exprimir tais conceitos foi a combinação de sinais pictográficos nos mesmos moldes 
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do que hoje entendemos, num sentido mais amplo, como metáforas (imagens 

materiais articuladas de modo a sugerir relações imateriais) e metonímias 

(transferência de sentido entre imagens) (FECHINE, 2004, p. 130). 

 

 

FIGURA 8 - A textualidade é impressa na tela durante todo o filme a partir de projeções, escrituras, pergaminhos 

etc. 
Fonte: O LIVRO..., 1996. 

 

Para Greenaway, a história do cinema é a história do texto ilustrado. Por isso, o 

cineasta propõe uma representação da imagem e do texto de forma indissociável, por meio da 

utilização dos ideogramas. A relação entre duas ou mais imagens pode gerar um conceito 

maior que extrapole a simples união dos elementos iniciais. Nos ideogramas é possível 

acompanhar o crescimento do discurso. Segundo Ernest Fenollosa, ―as palavras chinesas têm 

vida e plasticidade, porque coisa e ação não ficam formalmente separadas‖ (FENOLLOSA, 

2000, p. 122).  

Isso acontece pelo fato de os ideogramas não possuírem verbos naturalmente 

intransitivos, como ocorre em outras línguas. Na visão de Fenollosa, é uma língua que 

desconhece a gramática, e na qual todos os caracteres podem assumir qualquer função numa 

frase. Ou seja, toda palavra chinesa, no âmbito da escrita, pode ser subjacente, embora não 
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tenha caráter abstrato. O fato é que as palavras não pertencem, com exclusividade, a nenhuma 

parte do discurso, constituindo uma língua fluida, mutável. No entanto, ―não se trata de algo 

que não é nem substantivo nem adjetivo nem verbo, mas sim algo que é tudo isso ao mesmo 

tempo e em todas as ocasiões‖ (FENOLLOSA, 2000, p. 123). Dessa maneira: 

 

A beleza dos verbos chineses está em todos poderem ser transitivos e intransitivos, à 

vontade. [...] A forma passiva é, evidentemente, uma sentença correlativa que muda 

de direção e transforma o objeto em sujeito. O fato de o objeto em si mesmo não ser 

passivo, contribuindo, pelo contrário, para a ação com uma certa força positiva e 
própria, está em harmonia tanto com a lei científica como com a experiência 

corrente (FENOLLOSA, 2000, p. 119). 

 

Assim, percebe-se que a própria escrita ideográfica surge como um desafio para 

os sistemas classificatórios tradicionais. Por seu caráter mutável e transitório, o ideograma 

lembra, pela questão da ubiquidade, a figura do ornitorrinco. Assim como o animal pode ser 

enquadrado em várias categorias ao mesmo tempo, o ideograma tem a possibilidade de 

transitar e de se transformar de acordo com as articulações da linguagem. Essa característica 

chama a atenção para o aspecto dinâmico e aberto da língua. Segundo Eco, ―as configurações 

hieroglíficas tornam-se uma espécie de dispositivo alucinatório em que se podem fazer 

confluir todas as interpretações possíveis‖ (ECO, 2002, p. 202). 

Como na estrutura dos ideogramas, a montagem cinematográfica seria definida 

por uma associação de ideias que teria por base as tomadas (planos), uma vez que a 

construção dos ideogramas ―pode fazer com que o significado integral se incline um pouco 

ora para um lado, ora para outro, segundo o ponto de vista‖ (FENOLLOSA, 2000, p. 123). 

Para Greenaway, a transposição da literatura japonesa para o cinema pode ser um novo 

caminho para inovar a cinematografia: ―os hieróglifos japoneses
13

 poderiam ser um bom 

modelo para reinventar o desesperadamente-necessitado-de-ser-reinventado cinema. [...] O 

que se vê como imagem se lê como texto. O que se lê como texto, percebe-se como imagem‖ 

(GREENAWAY, 2004, p. 16). Ou seja, ―nada de intermediários. Imagem e texto vêm juntos 

de mãos dadas‖ (GREENAWAY, 2004, p. 16).  

Eisenstein (2000), em ―O princípio cinematográfico e o ideograma‖, afirma que a 

montagem também deve ser conflito. Quando uma imagem material bem concreta é colocada 

em ―conflito‖, em confronto, é possível acompanhar o surgimento de relações imateriais. Ou 

seja, uma combinação de signos articulados, quando em ―colisão‖, pode gerar um conceito. E 

                                                   
13

 O ideograma é apenas um tipo de hieróglifo. No entanto, Greenaway os coloca como sinônimos.  
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isso estaria bem próximo do ―método ideogrâmico de compor‖ postulado por Ezra Pound, 

uma espécie de pensamento por ―síntese‖ ou ―fusão‖. Na perspectiva de Eisenstein,  

 

No caso de comparar-se a montagem a alguma coisa, a falange de fragmentos de 

montagem, de tomadas, deveria ser comparada à série de explosões de um motor de 

combustão interna, a impelir para frente um automóvel ou trator: porque, da mesma 

forma, a dinâmica da montagem age como impulso que impele para frente a 

totalidade do filme (EISENSTEIN, 2000, p. 159-160). 

 

O pensamento de um dos calígrafos de Nagiko ilustra bem essa situação: ―a 

palavra significando chuva devia cair como chuva. A palavra significando fumaça devia 

flutuar como fumaça‖ (O LIVRO..., 1996). Esse trecho faz alusão às experiências tipográficas 

de Mallarmé, Pound e Apollinaire, explorando o caráter plástico das letras. Logo após o 

pensamento do calígrafo, a chuva cai sobre o corpo de Nagiko e os escritos formam borrões, 

transformando cada letra em um pingo de chuva sobre a pele. Nesse caso, as palavras na tela 

atuam como objetos autônomos, apresentando, na visão de Helba Carvalho, em ―Da poesia 

concreta ao poema-processo‖, ―uma valorização do espaço, uma fragmentação das palavras e 

uma preocupação com seu aspecto visual e sonoro‖ (CARVALHO, 2002, p. 34). 

 

 

FIGURA 9 - No filme, a palavra ganha plasticidade, tornando-se campo de experimentação da linguagem, de 

metamorfose. 

Fonte: O LIVRO..., 1996. 
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Além disso, na intenção de unir texto e imagem, Greenaway constrói uma rede de 

referências, deslocando figuras e textos de outras realidades para compor seu mosaico, como 

as gravuras do Kama Sutra e as próprias imagens do livro de Sei Shonagon, como foi 

explicitado no capítulo anterior. Para Maria do Carmo Veneroso, em ―O diálogo imagem-

palavra na arte do século XX‖, esses textos-escrituras, quando tirados do seu contexto e 

retomados em outro cenário, recebem novos significados, porém ―sem o objetivo de 

comunicar uma mensagem, mas existindo como uma realidade em si mesma‖ (VENEROSO, 

2006, p. 150). 

 

 

FIGURA 10 - A imagem do Kama Sutra se torna texto-escritura, sendo justaposta à imagem de Nagiko e 

Jerome. 

Fonte: O LIVRO..., 1996. 

 

Desse modo, Greenaway absorve a capacidade dos ideogramas de combinar 

diversos elementos pictórios num único caráter escrito (FENOLLOSA, 2000, p. 134) como 

estratégia para construção da sua estética cinematográfica. As palavras se transformam o 

tempo todo como parte do espaço heterotópico em que estão inseridas. Esse texto/imagem 
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ganha movimento, participa da narrativa e rompe com a linearidade do cinema clássico. Nesse 

processo de ―acumular‖, ―somar‖ elementos, Greenaway trabalha a montagem como se fosse 

um álbum de recortes, repleto de colagens de vários elementos distintos no mesmo espaço. 

Conforme Ivana Bentes, em ―Greenaway, a estilização do caos‖, ―a tela/quadro é repartida, 

fatiada e traz várias imagens simultaneamente, imagens potenciais ou virtuais que a qualquer 

momento podem vir a atualizarem-se tomando todo o quadro‖ (BENTES, 2004, p. 21). Além 

disso, para Fechine, no cinema de Greenaway 

 

[...] a tela do cinema, como a do monitor de computador ou de pintura, é, antes de 

mais nada, um espaço topográfico, onde ele experimenta composições 

verdadeiramente geométricas da imagem. A grande maioria dos planos – se ainda 

for pertinente usar esse termo – em O livro de cabeceira parece ser montada como 

uma tela do Photoshop, um dos mais conhecidos softwares gráficos 

contemporâneos. Justapõe-se duas, três, quatro imagens submetendo-as a um 

processamento como se fossem layers (―camadas‖) do Photoshop (FECHINE, 2004, 

p. 135). 

 

Essa constante atualização e reconstrução é outra referência ao universo aberto do 

cinema de Greenaway. Assim como as obras de Borges, o filme é articulado para ser, 

constantemente, alterado, metamorfoseado pelas conexões que o espectador é capaz de 

estabelecer. Por meio das articulações ideográficas é possível perceber a criação de uma rede 

que só pode ser tecida com a ajuda do espectador-montador. Assim como os ambientes 

computacionais, o filme se desenrola como um grande hipertexto que dá vazão a várias 

interpretações, como se fosse uma base de dados combinatórios. 

 

 

3.2 O hibridismo da palavra e os labirintos da experiência 

 

 

Além do processo de nomeação, é possível perceber um constante jogo com a 

palavra nas obras de Borges e Greenaway. A partir da construção enciclopédica, cria-se uma 

rede mutável que dá espaço ao caráter plástico e fluido da linguagem. Assim, serão abordadas 

duas formas predominantes de experimentação da palavra nas obras desses artistas. 

Primeiramente, o foco recairá sobre os processos de tradução, em que os signos são 

deslocados de sua realidade para compor a teia de uma obra ficcional. Depois, o destaque será 
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dado à questão da escrita sobre o corpo e à potencialidade prevista nessa relação. Todos esses 

aspectos marcam uma forma subjetiva de organizar a experiência. 

 

 

3.2.1 A tradução como metamorfose da linguagem 

 

 

A primeira relação sobre a qual nos deteremos  é a metamorfose da linguagem no 

processo de tradução, na transposição de forma. Esse se configura como o primeiro passo da 

experimentação da palavra nas obras de Greenaway e Borges. Ambos se apropriam de 

elementos culturais para criar obras híbridas e heterogêneas. Portanto, o conceito de tradução 

será utilizado de forma ampla, visando analisar as construções obtidas por esses artistas a 

partir de dados de outras épocas e lugares. Nesse sentido, o processo de tradução será 

compreendido como sinônimo de criação, o que Haroldo de Campos chamou de 

―transluciferação mefistofáustica‖. Para Campos (1981), em Deus e o diabo no Fausto de 

Goethe, a tradução é um ato de transcriação, uma maneira de devorar o texto de partida, numa 

atitude vampiresca, antropofágica, associada à transfusão de sangue; um empreendimento 

diabólico que oblitera o original em função do processo criativo.  

Segundo Linda Hutcheon, em A Theory of Adaptation, a arte é sempre derivada 

de outra arte e a tradução deve ser vista como um processo de seleção, sutura e criação. Além 

disso, o ato de transpor é também uma forma de intertextualidade e deve ser experimentado 

como um hipertexto, uma memória de outras palavras que ressoam e se repetem com 

variações; uma experiência de palavras pré-existentes, mas transformadas (HUTCHEON, 

2006, p. 8-9). A autora acredita que não se trata de discutir se há ou não fidelidade ao texto 

fonte, pois tradução também quer dizer transformação, transgressão. 

Lembrando as considerações do texto borgiano ―Kafka e seus precursores‖, 

mencionado no primeiro capítulo, é irrelevante estabelecer quem veio primeiro, impondo uma 

relação de hierarquia entre os textos. Além da ausência de fidelidade é necessário desvincular 

a temporalidade cronológica, pois, segundo Borges, ―cada escritor cria seus precursores. Seu 

trabalho modifica nossa concepção do passado, assim como há de modificar o futuro. Nessa 

correlação, nada importa a identidade ou pluralidade dos homens‖ (BORGES, 2007c, p. 130). 

Assim, para Rosemary Arrojo, em Palavras da crítica, a tradução perde seu 

caráter de ―remendo‖, deixando de ser uma atividade ―inútil‖ e ―invisível‖ para assumir uma 
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posição de destaque na apropriação de outras culturas e linguagens. Dessa forma, ―a tradução 

passa a ser a ‗lei‘, ‗uma forma de escritura produtiva exigida pelo original‘, sem a qual este 

não se dissemina nem se reproduz‖ (ARROJO, 1992, p. 437), permitindo que um texto 

permaneça transformado em outro contexto, dando continuidade à sua existência. 

Essa ―transcriação‖ ocorre em Borges e Greenaway de forma diferenciada, porém 

ambos trabalham a plasticidade da palavra nessa construção. Eles não seguem nenhuma regra 

para concretizar o processo de tradução. Torna-se uma apropriação livre, uma atualização do 

contexto de onde foram retiradas as referências. Eles subvertem a tradição com um novo olhar 

sobre esses textos ―homenageados‖. Haroldo de Campos, em Metalinguagem e outras metas, 

afirma que, nesse caso, não se traduz apenas o significado, mas também o próprio signo, ―ou 

seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesma‖, tudo aquilo que forma a iconicidade do 

signo estético (CAMPOS, 2004, p. 35).  

No caso do cinema, ele herdou a capacidade associativa de outras artes e esse 

processo torna-se uma transposição intersemiótica, pois as leituras de Greenaway são 

reverberadas em vários canais semióticos, como texto, som e imagem. No caso dos filmes O 

livro de cabeceira e A última tempestade, o cineasta se apropria de textos distantes que ecoam 

durante todo o filme, mas de maneira inovadora, solta e fluida. Como já foi abordado 

anteriormente, o cineasta busca novos signos para compor seu mosaico criativo, dando a eles 

um novo significado, uma nova roupagem, outro discurso. Para Greenaway, o cinema talvez 

seja uma arte de tradutor e, no entanto, até agora o que se viu na arte cinematográfica foi 

literatura ilustrada:  

 

[...] em praticamente todo filme a que assistimos, podemos ver o diretor seguindo o 

texto. Ilustrando primeiro as palavras, criando as imagens depois, e, ai!, muitas 

vezes nem criando imagens, mas apenas segurando a câmera enquanto ela executa 

sua mais reles mimeses. [...] Um projeto concebido e percebido por meio das 

palavras vai permanecer assim. E se este for mesmo de fato o caso e ele funcionar 

com palavras, por que perder tempo e paciência e dinheiro fazendo a conversão? 

(GREENAWAY, 2004, p. 11). 

 

No caso dos filmes de Greenaway, primeiro configura-se a imagem. Em O livro 

de cabeceira, ao se apropriar do texto de Sei Shonagon, o cineasta estabelece uma ponte de 

diálogo entre o universo da cortesã e a contemporaneidade por meio de uma profusão de 

imagens coladas sobre a tela. Apesar de não usar todas as referências contidas no livro, o 

cineasta conta, à sua maneira, a tradição japonesa da vida na corte. De um lado, ele lança seu 

olhar subjetivo sobre a figura feminina do século X e, por outro, critica o estilo de vida da 
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mulher do século XX. Como Greenaway acredita que o cinema não é o melhor veículo para se 

contar histórias, essa tradução acontece de maneira não-linear, como se fosse um enorme 

diagrama em que textos e imagens se avizinham para produzir múltiplas vias de sentido. 

Assim, essa rede de referências culturais é tecida por signos variados e 

metamorfoseada pela percepção do cineasta e do espectador. Com a proliferação de várias 

línguas utilizadas ao longo do filme, Greenaway também retrata a própria multiplicidade de 

línguas do tempo da cortesã, em que o chinês já se misturava à constituição da língua 

japonesa. Portanto, o objetivo do filme não é registrar ou inventariar a cultura de um povo, 

nem tão pouco ser mensageiro literal da literatura japonesa, mas sim, fazer um recorte 

subjetivo e arbitrário no tempo e no espaço. Afinal, ―por que ilustrar um belo espécime de 

escritura cuja própria razão de ser e evocação e eficácia reside em sua própria existência 

enquanto escrita? [...] Um bom cineasta deveria ser um criador – um compositor, não um 

regente‖ (GREENAWAY, 2004, p. 14). 

O próprio filme discute o papel da tradução no mundo contemporâneo. E, para 

referenciar esse processo de transcriação da palavra, Greenaway concede o nome de Jerome 

ao calígrafo e amante de Nagiko. Ele ajuda a personagem a explorar outras formas da arte da 

caligrafia, dizendo: ―use meu corpo como as páginas de um livro‖ (O LIVRO..., 1996), 

contribuindo para que Nagiko se torne também escritora. Trata-se de uma homenagem a São 

Jerônimo, primeiro grande tradutor de textos para o mundo moderno. Inclusive foi quem 

traduziu o Antigo Testamento, de maneira inovadora, do hebraico para o latim. Também foi 

dono de uma das mais fabulosas bibliotecas do mundo antigo. Segundo Maria Esther Maciel, 

em ―São Jerônimo em tradução‖, ele ―ousou na invenção de neologismos, reimaginou 

metáforas, recusou as regras e os artifícios da retórica do tempo‖ (MACIEL, 2004d, p. 63). E 

essa figura é tão forte que, no final do filme, o quadro de São Jerônimo, pintado por George 

de la Tour, é mostrado, sugerindo a importância da transcriação da linguagem na obra de 

Greenaway. 

A mesma relação se estabelece em A última tempestade, em que o texto de 

Shakespeare ganha vida de forma hipertextual, principalmente com a inserção dos livros de 

Próspero, abertos na tela por meio de multicamadas. Essa passagem de um sistema semiótico 

para o outro é vista de forma inovadora, pois Greenaway não fica preso ao texto canônico. Ao 

contrário, ele utiliza as falas da peça, do primeiro ao quinto ato, para compor uma obra híbrida 

a partir da utilização de signos vindos de outras artes, principalmente do teatro, da pintura e 

da arquitetura. Enquanto grande parte das traduções intersemióticas se prende ao texto, o 
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cineasta busca enfatizar a questão da imagem como centro da sua ―escrita cinematográfica‖. 

Segundo Maria Esther Maciel, em O cinema enciclopédico de Peter Greenaway, ―sua 

erudição possibilita-lhe trazer para um mesmo topos o legado cultural de diferentes tradições‖ 

(MACIEL, 2004c, p. 7).  

Dessa forma, o cineasta recria o espaço remetendo a uma estética renascentista, 

em que o palco é interiorizado na tela e os personagens se deslocam em lentos travellings. Ao 

mesmo tempo, com os enquadramentos, ele consegue fitar as cenas como se fossem 

verdadeiras pinturas da Renascença. Além disso, com o auxílio das novas tecnologias, 

Greenaway produz um ambiente tecnológico, com o uso excessivo das cores, fazendo alusão à 

arte contemporânea. Para Maciel, isso delineia uma verdadeira ars combinatória, em que 

vários signos são incorporados e transformados para compor uma miscelânea cultural 

(MACIEL, 2004c, p. 9). Ou seja, sua estética torna-se inclassificável, revendo os conceitos e 

valores pictóricos que regeram a história do Ocidente, denotando uma tradução intercultural.  

Segundo Erika Vieira e Thais Diniz, em ―A última tempestade, uma tradução 

intersemiótica inserida na contemporaneidade‖, esses enquadramentos e sobreposições de 

imagens podem ser interpretados como um recurso semelhante ao myse-en-abyme, ―por sua 

capacidade de evocar não apenas uma infinidade de outros textos, discursos e mitos, mas 

também por gerar significantes dentro de outros significantes‖ (VIEIRA e DINIZ, 2000, p. 

82). Isso também se torna um forte recurso de tradução, pois, na visão de Haroldo de Campos, 

não é apenas a linguagem que é traduzida, mas também os espaços de não-linguagem 

(CAMPOS, 2004, p. 32). Nesse caso, junto às falas da peça, outros elementos são inseridos ao 

texto. Voltando ao livro dos espelhos, essa tripla face personagem/autor/leitor, que Próspero 

assume, é também uma forma de incorporar novas vias de escrita e leitura. A figura de 

Próspero, então, renasce como um autorretrato de Shakespeare, no eterno processo criativo do 

filme.  

Esse círculo de referências, que sempre remete a outros textos, é também um 

recurso muito utilizado na obra de Borges, fazendo emergir a noção de ―autor-ladrão‖. Borges 

se apropria de textos a partir da memória alheia, sem se preocupar com referências ou 

elucidações. Todos os intertextos são misturados à sua teia textual, de forma que ele se torna 

um tradutor livre e sem ―culpa‖. Nesse caso, a figura do autor como proprietário da obra 

artística parece desaparecer. 

Essa questão é bem explorada por Michel Schneider em Ladrões de palavras, em 

que o autor afirma que ―cada livro é eco dos que o anteciparam ou o presságio dos que o 
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repetirão. Cada um, peça imprópria aleatória de um conjunto sem fim, dá para o precedente e 

para o seguinte, como essas enfiadas de quarto que povoam os pesadelos, sonhos do 

inatingível‖ (SCHNEIDER, 1990, p. 100). O texto torna-se autônomo, sem pressupor uma 

fidelidade à fonte. Segundo Peter Burke (2003), em Uma história social do conhecimento, 

essa concepção textual leva a um caráter coletivista, em que a obra não reflete mais o autor, 

mas configura-se como um espaço aberto para múltiplas leituras e atualizações.  

Assim, a obra de Borges pode ser vista como uma coleção de textos que são 

recriados pelo processo de tradução
14

. No entanto, diferentemente de Greenaway, essa 

transmutação da linguagem ocorre apenas em nível textual. No caso da ―Biblioteca de Babel‖, 

Borges absorve a tradição bíblica da criação das línguas com intuito de trabalhar o imaginário 

dos homens na obtenção de um conhecimento total do mundo. A concepção de que os livros 

guardam todas as respostas do universo sempre esteve em pauta. O mesmo se processa com o 

―O idioma analítico de John Wilkins‖, em que a tentativa de se estabelecer uma língua 

perfeita e universal é parodiada. Em ambas as obras, Borges lança um olhar subjetivo sobre o 

processo de produção e classificação do conhecimento. Dessa forma, por meio da transcriação 

de um imaginário distante, é possível perceber a presença de uma tradução intercultural. 

Borges ficou conhecido como o mestre das trapaças ficcionais, pois criou 

apócrifos inexistentes, citações atribuídas a autores falsos, traduções inventadas e vários 

textos em que deixa em dúvida a paternidade literária. Sua rede textual torna-se um local de 

abertura para inúmeros encaixes. Ao unir textos já existentes à sua imaginação, ele 

desmantela a lógica do relato, do discurso. Da mesma forma que para Greenaway o ponto 

mais importante é a imagem, para Borges a primazia do texto ultrapassa a vontade do autor. 

Por isso, não é importante distinguir a veracidade da autoria, sendo seu grande plano deixar a 

obra existir por si mesma. Nesse caso, a tradução vem acompanhada pelo eixo da transgressão 

e do desvio. As obras borgianas só podem residir no além, rompendo qualquer fronteira, 

qualquer critério de validação textual. Na visão de Márcio Seligmann-Silva, em O local da 

diferença, esse é o verdadeiro espírito do trabalho de tradução: 

 

                                                   
14

 Borges trabalha a questão da tradução de forma efetiva em várias obras, principalmente nos textos ―Pierre 

Menard, autor de Quixote‖ (2007e), ―O informe de Brodie‖ (2008) e ―O imortal‖ (2003b). Segundo Maria Elisa 
Moreira, em ―Questões de tradução em Jorge Luis Borges e Italo Calvino‖, ele não compreende a tradução como 

um simples processo técnico de transposição idiomática, mas sim como uma questão relativa ao próprio fazer 

literário. Desse modo, a tradução é ―uma das formas pelas quais Borges realiza a mediação entre o mundo e os 

livros‖ (MOREIRA, 2009, p. 250). Como esse não é o foco desta dissertação, essas questões serão trabalhadas 

apenas de maneira geral, sem explorar detalhes das obras citadas.  Somente o texto ―Pierre Menard, autor de 

Quixote‖ será revisitado com mais cuidado no último capítulo, porém pelo viés da ―morte do autor‖. 
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A marca ou estigma da tradução em geral é o fato de ela ser uma passagem: de um 

texto para o outro, de um espaço para o outro, de um tempo para o outro. Mas mais 

do que uma simples passagem, toda tradução – e, logo, toda linguagem – está 

marcada pelo abandono (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 189). 

 

Em O livro dos seres imaginários esse processo se torna mais evidente, 

colocando-se a obra como uma coleção de imaginários que coabitam no mesmo espaço. Ele 

traz histórias, reais ou fictícias, para reinscrevê-las dentro de um novo contexto, à luz da 

contemporaneidade. Assim como em A última tempestade, o universo renascentista do 

―homem universal‖, detentor de todo o conhecimento, é delineado a partir de questões atuais. 

A tradução torna-se, então, um processo inacabado e incompleto, pois a ideia de seres 

imaginários remete ao infinito. O leitor também é convidado a participar dessa transcriação, 

trabalhando o sentido plástico das palavras e metamorfoseando as múltiplas camadas culturais 

que aparecem no texto; um jogo, ainda que tímido, de interatividade.  

Assim, o processo de tradução torna-se campo móvel de experimentação da 

linguagem. Ao mesmo tempo em que esses artistas recorrem a outros textos para compor suas 

obras, eles também se voltam para o contemporâneo. No texto ―Pierre Menard, autor do 

Quixote‖ (2007e), Borges considera que toda obra pode ser lida como uma forma de tradução, 

pois mesmo que o autor deseje transcrever literalmente o texto fonte, ele será inserido em 

outro contexto, sob outro viés. Dessa forma, segundo Maurice Blanchot, em O livro por vir, a 

língua é um sistema de relações espaciais e a tradução é parte intrínseca desse sistema: 

 

Numa tradução, temos a mesma obra numa linguagem duplicada; na ficção de 

Borges, temos duas obras na intimidade da mesma linguagem e, dessa identidade, a 

miragem fascinante da duplicidade dos possíveis. Ora, ali onde há um duplo 

perfeito, o original é apagado, e até mesmo sua origem. Assim, se o mundo pudesse 

ser exatamente traduzido e duplicado num livro, perderia todo o começo e todo fim, 

tornar-se-ia o volume esférico, finito e sem limites, que todos os homens escrevem e 

no qual são escritos: não seria mais mundo, seria, será o mundo pervertido na soma 

infinita dos possíveis (Essa perversão é talvez o prodigioso, o abominável Aleph) 
(BLANCHOT, 2005, p. 139-140). 

 

 

3.2.2 O corpo como suporte para a experimentação da palavra 

 

 

Nessa busca pela metamorfose da linguagem, as obras de Greenaway colocam o 

corpo como palco para a experimentação da palavra. Dessa forma, o corpo configura-se como 
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expressão máxima de alteridade e produção. Para José Gil (1997), em Metamorfoses do 

corpo, o corpo deve ser pensado como poder de transformação e devir, tornando-se um 

espaço virtual, um constante movimento. O autor se apropria da noção de corpo sem órgãos 

de Antonin Artaud, explorada com intensidade por Deleuze e Guattari, para definir um 

inconsciente do corpo, que se forma por meio das trocas simbólicas e pelo abandono da ideia 

clássica de organismo. Em ―Como criar para si um corpo sem órgãos‖ (2004), Deleuze e 

Guattari afirmam que esse é o corpo da experiência em sua maior potencialidade, livre da 

organização sistemática dos órgãos. Por isso, é possível dizer que corpo é linguagem. Para 

Gil, 

 

a teoria do corpo-sem-orgãos, implica uma idéia de inconsciente corporal. Os 

devires – devir animal, devir-mulher, devir-outro – não só mostram como é 

necessário pensar o corpo como virtual, mas também como não-humano, vegetal, 

mineral, estrangeiro a si no mais íntimo de si. A idéia de corpo deleuze-guattariana 

desfaz a unidade psico-física clássica e a unidade somática do organismo: o corpo é 

profusamente virtual, quer dizer inconsciente (GIL, 1997, p. 185). 

 

Assim, na intenção de questionar os limites da palavra, Greenaway utiliza o corpo 

como suporte para a experimentação da linguagem. A pele transmuta-se em papel e o corpo 

assemelha-se a um livro-objeto, tornando-se uma obra sinestésica. O texto é levado ao limite, 

passando por uma metamorfose completa e reinventando a experiência literária. O corpo 

torna-se um espaço fragmentado, um lugar de passagem, sem forma definida, incorporando a 

plasticidade do cruzamento entre texto e imagem. Trata-se de um corpo sem órgãos, 

desterritorializado, que se opõe a qualquer tentativa de classificação e organização racional.  

Nesse contexto, Greenaway lança um olhar crítico sobre o universo literário: ―se 

as palavras foram feitas pelo corpo, onde haveria um lugar melhor para depositar essas 

palavras do que de volta ao corpo?‖ Para provocar o espectador, ele ainda questiona: ―o corpo 

é um suporte? O corpo é um alfabeto? Pele pode servir de papel?‖ (GREENAWAY, 2004, p. 

15). Assim, o cineasta cria uma analogia entre carne e literatura, como se o corpo fosse um 

depósito de palavras por excelência. Segundo Evando Nascimento, em ―Essas ‗coisas que 

fazem o coração bater mais forte‘‖, a pele funciona como as páginas de um livro, ―assumindo 

o cheiro e o gosto afrodisíaco do papel‖ (NASCIMENTO, 2004, p. 34). 

Essa referência pode ser vista na própria fala de Nagiko: ―o cheiro do papel 

branco é como o odor da pele de um novo amante‖ (O LIVRO..., 1996). Dessa forma, o corpo 

torna-se algo material, informe, que só ganhará algum sentido a partir dos escritos sobre a 
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pele. Esse livro-corpo é, ao mesmo tempo, uma superposição de sentidos, uma criação 

sinestésica à flor da tela. Ele se transforma em obra de arte, pintura viva, que recebe tinta, 

projeções de imagens e espelhamentos variados. Um prenúncio da body-arte eletrônica, que 

vigora na contemporaneidade, conferindo ao corpo um lugar permanente de trocas simbólicas.  

No filme, Nagiko se propõe a escrever em 13 corpos para enviá-los ao editor que 

recusou seu texto no passado. Ela descobre que se trata do mesmo homem que aliciava seu pai 

em troca de publicações. Além disso, Jerome se tornou o negociador da coleção dos 13 livros-

corpos, pois já mantinha uma relação próxima com o editor. Ela também inicia uma 

verdadeira busca pelo ―papel‖ perfeito para escrever. Sua preferência era por brancos ou 

negros, desconsiderando os amarelos, pois julgava a pele como oleosa, incapaz de fixar a tinta 

por muito tempo. Quando acreditava achar um bom papel, dava-lhe um banho com limão para 

fechar os poros e deixar a pele lisa, pronta para receber a tinta.  

O primeiro dos livros é o próprio corpo de Jerome. Quando o tradutor se oferece 

para ser mensageiro de suas palavras, Nagiko, ironicamente, insinua uma relação entre dor e 

prazer, dizendo: ―um sacrifício? Mas não sem prazer para você‖. E ele responde: ―talvez‖ (O 

LIVRO..., 1996). O desejo é a premissa maior do corpo que une literatura e sexo. Segundo 

Georges Bataille, em O erotismo, essa relação leva a um erotismo visceral que tende ao 

excesso, ao desequilíbrio, fruto de uma violência natural de que o homem é dotado. Para ele, 

―o ser perde-se objetivamente, mas nesse caso o sujeito identifica-se com o objeto que se 

perde. Se for necessário, posso dizer no erotismo: EU perco-me‖ (BATAILLE, 1988, p. 27). 
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FIGURA 11 - Texto do primeiro livro escrito por Nagiko no corpo de Jerome. 

Fonte: O LIVRO..., 1996. 

 

Em O prazer do texto, Roland Barthes afirma que o texto se assemelha às formas 

humanas, sendo uma espécie de anagrama do corpo erótico: ―O prazer do texto seria 

irredutível a seu funcionamento gramatical (fenotextual), como o prazer do corpo é irredutível 

à necessidade fisiológica‖ (BARTHES, 2006, p. 24). Nesse sentido, o texto seria um objeto de 

fetiche que cria uma relação de desejo com o leitor, causando prazer e/ou fruição. Assim, o 

aspecto puramente físico é desprezado para dar lugar a novas relações, a uma rede de 

significados móveis. Para Barthes, o erotismo acontece pela diluição de fronteiras, pela zona 

de contato entre as linguagens: 

 

O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário se entreabre? Na 

perversão (que é o regime do prazer textual) não há ―zonas erógenas‖ (expressão 

aliás bastante importuna); é a intermitência, como o disse muito bem a psicanálise, 

que é erótica: a da pele que cintila entre duas peças (as calças e a malha), entre duas 

bordas (a camisa entreaberta, a luva e a manga); é essa cintilação mesma que seduz, 

ou ainda: a encenação de um aparecimento-desaparecimento (BARTHES, 2006, p. 

15-16). 
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Nagiko, então, retira todos os pelos do corpo do amante para obter uma superfície 

fina e sem obstáculos para a tinta. Nesse momento, acontece a primeira descaracterização do 

corpo como organismo, passando o mesmo a ser um objeto manipulável, um livro repleto de 

inscrições e erotismo. No pescoço, ela escreve um suposto prólogo, registrando suas intenções 

com a coleção de livros: ―Eu quero descrever o Corpo como um Livro. Um Livro como um 

Corpo. E este Corpo e este Livro será o primeiro volume de treze volumes‖. 
15

 A escrita que 

se segue tem um tom sedutor de metalinguagem, pois denomina uma função linguística para 

cada parte do corpo. Nessa linha de pensamento, ela escreve no tórax: ―A primeira grandeza 

do livro está no torso. Sede dos pulmões que sopra o vento que seca a tinta. Sede do coração 

que bomba a tinta que é sempre vermelha. Antes que seja negra‖. Já na barriga ela tece uma 

analogia com as funções do intestino: ―A segunda grandeza do livro está na barriga, fábrica 

para a mistura dos materiais. [...] Futuro e passado partilhando a mesma rodovia. Livro-corpo 

sempre mostrando, na sua história, evoluções‖. 

Nesse caso, mesmo evocando o pulmão, o coração e o intestino, sua base 

analógica não é a organicidade em si, mas uma forma de situar a escrita dentro desse universo 

corpóreo. Por isso, da nuca até o cóccix, ela escreve: ―Nenhuma função do livro-corpo é 

singular se um serviço múltiplo puder ser realizado‖. O mesmo ocorre na escritura sobre o 

pênis: ―Eu sou a muito necessária coda. O pedaço-rabo, o sempre reprodutor. Epílogo. O 

derradeiro parágrafo pendente. Esta é a razão para que o próximo livro brote‖. Esse é o 

princípio da metamorfose da palavra e do espaço que ela ocupa. Na medida em que as 

palavras ganham vida, a função se transforma pelas combinações registradas. Não há mais 

corpo biológico, não há mais função vital humana. A partir disso, o corpo vira um espaço 

múltiplo, flexível, fluído. Na visão de Cristiano Florentino, em ―C é de corpo, G é de 

Greenaway‖, trata-se de um corpo-subjétil,
16

 ―um corpo que sofre o gesto artístico e que se 

oferece como suporte para o sulco impresso pela mão do artista. Padecido de ideogramas, esse 

corpo torna-se um hieróglifo que passeia pela tela‖ (FLORENTINO, 2004, p. 85). 

Como Jerome demora a voltar do encontro com o editor, Nagiko sai em busca de 

novos corpos para transformar em livros. Ela escolhe dois irmãos suecos para dar 

continuidade ao texto e produz o segundo e o terceiro volumes: O livro do inocente e O livro 

do idiota. No segundo, o prólogo se situa no peito: ―Este é um livro inocente – não usado e 

                                                   
15

 Os livros-corpos em questão são escritos pela personagem Nagiko no corpo de seus amantes. Todos os trechos 

aqui citados são provenientes da tradução apresentada por Rafael Raffaelli (2005). 
16

 Expressão utilizada por Jacques Derrida em Enlouquecer o Subjétil (1998). 
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não lido. Um inocente com trezentas páginas branco-leite, e sem ilustrações‖. A leitura segue 

no mesmo ritmo, passando pela barriga e pelas costas, até chegar às nádegas: ―O polegar 

úmido do leitor expectante ainda não marcou os tecidos delicados deste magro sorridente 

volume. Separe-me. E abra-me à força, para o prazer‖.  

Essas instruções de leitura são também percebidas no terceiro livro, em que o 

texto é mais uma vez questionado, começando pela garganta: ―Esta é uma caixa triste de um 

livro cheio de palavras, mas com pouco significado. Ele soa oco quando se ausculta para 

entendê-lo‖. Já nas costelas, pergunta-se: ―Como você lê tal livro? Talvez você não leia ou 

não consiga. Talvez melhor – ele possa ser reutilizado, reescrito‖. E continua nas nádegas: 

―Poderemos encontrar espaço entre sua maior prega de arrogância flatulenta para outro livro. 

Deveríamos retomá-lo para uma outra tentativa. Para que não seja largado e perdido‖.  

Isso lembra a noção de palimpsesto, em que um texto é sempre a ressonância de 

outros textos já escritos. Um texto, assim como o corpo, nunca é uma tabula rasa, sem 

passado ou memória. Pelo contrário, ele está sempre recebendo referências variadas, imerso a 

uma rede infinita de conhecimentos. O corpo torna-se uma enciclopédia aberta e conjetural, 

absorvendo várias linguagens fragmentadas e compondo um universo babélico. Para 

Nascimento, isso é quase um dogma, ―pois nada existe além dos corpos escritos que se 

tornam reflexo da escrita do mundo. Uma escritura que nenhum limite mais detém, pois já não 

se encontra encerrada num único livro‖ (NASCIMENTO, 2004, p. 38). 

O quarto livro-corpo enviado por Nagiko é O livro do impotente, cuja primeira 

descrição no peito é uma provocação ao leitor: ―Este é um livro exausto devido a muita 

leitura? Ou muito pouca leitura?‖ E ainda continua, no mesmo tom de ironia, a inscrição na 

barriga: ―As palavras seriam melhor lidas fora da página. As palavras ainda significam?‖. Ele 

é escrito no corpo de um professor idoso, em cantonês antigo. No final da leitura, na parte 

posterior da coxa, termina com uma breve observação sobre o futuro dos livros: ―Desculpas 

para uma vida que está prestes a fechar suas capas pelo último momento. E, então, amarrota-

se na poeira de uma não-vista. E ‗para-ser-lembrada-nunca biblioteca‖.  

O próximo livro é escrito no corpo de um americano gordo, sendo nomeado O 

livro do exibicionista. No entanto, ao chegar à editora, o livro estava tão excitado e inquieto 

que precisou ser nocauteado para ser lido e copiado pelos assistentes do editor. Nele, há 

muitas referências ao paladar, trazendo a comida para o centro da escrita. As nádegas 

possuem as seguintes inscrições: ―Este livro é vistoso como uma couve-flor dourada. Mas que 

cheira tão mal depois de mergulhada na água quente‖. E continua na mistura de outros 
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sabores: ―Como chocolate quente adoçado com açúcar de beterraba. Incompatíveis e 

misturados de forma incongruente para propósito nenhum‖. 

 O sexto texto é dedicado ao Livro do Amante. Jerome tenta reconquistar Nagiko 

por meio de uma estratégia arriscada, forjando um suicídio. Ele mistura tinta preta e remédios 

para criar uma espécie de ―veneno‖, porém com a intenção de que não fosse fatal. No entanto, 

o plano fracassa e Jerome morre, numa referência direta ao texto de Shakespeare, Romeu e 

Julieta. Quando retorna ao seu apartamento, Nagiko se surpreende com o corpo de Jerome e 

então escreve sobre sua pele, começando pelo pescoço: ―Este é um livro e um corpo que é tão 

tépido ao toque. Meu toque‖. Na continuidade do texto, é possível perceber, claramente, a 

união entre texto e prazer: ―Este livro e eu nos tornamos indivisíveis. [...] Sua pele, suas 

letras, sua pontuação, suas quietas e suas ruidosas páginas. Suas delícias sôfregas‖.  

 

 

FIGURA 12 - O livro do amante é escrito no corpo de Jerome depois de morto. 

Fonte: O LIVRO..., 1996. 

 

No entanto, quando o editor fica sabendo da morte de Jerome, pede a exumação 

do corpo para transformar sua pele em um verdadeiro livro de cabeceira. Então, o mesmo 
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processo gráfico de um livro ocorre com o corpo de Jerome. Essa é a expressão máxima do 

devir, da potencialidade do corpo em se transformar em objeto sinestésico. A carne é jogada 

em um caminhão de lixo como se a organicidade do corpo não mais importasse, dando lugar 

ao surgimento onipresente dos escritos de Nagiko. Após a metamorfose, literal, da pele em 

papel, o editor desdobra o livro sobre seu corpo, como um ato de prazer extremo. Bataille 

relaciona o erotismo à morte, dizendo que a repulsa inicial pelo fétido é parte da experiência 

de desejo. Isso porque o prazer só é alcançado com a transgressão. Assim, essa relação 

―reveste-se ao mesmo tempo de náusea e de fascínio, de asco e de sedução, de interdição e de 

vontade de transgressão‖ (FLORENTINO, 2004, p. 88). 

 

 

FIGURA 13 - O editor retira a pele do corpo de Jerome e metamorfoseia a pele em papel, conservando os 

escritos de Nagiko. 

Fonte: O LIVRO..., 1996. 

 

Quando Nagiko toma conhecimento do ato do editor, ela promete terminar a 

coleção de livros em troca do livro de cabeceira feito a partir do corpo de Jerome. Dessa 

forma, envia mais sete exemplares: O livro da juventude, O livro do sedutor, O livro dos 
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segredos, O livro do silêncio, O livro do traído, O livro dos nascimentos e O livro do morto. 

N‘O livro da juventude, Greenaway continua seu questionamento sobre o universo literário: 

―Quem são os pais do livro? [...] Pode um livro nascer dentro de outro livro?‖. Já O livro do 

silêncio é recusado pelo editor, que não viu a inscrição subscrita na língua: ―Sussurrar pode 

ser um descanso do rumoroso mundo das palavras‖. E, por último, o editor é surpreendido 

com o anúncio da própria morte, pois O livro do morto revela a identidade de Nagiko e conta 

os males que ele causou à sua família: ―Não há mais publicação. O editor deveria se 

aposentar‖. 

 

 

FIGURA 14 - ―O livro do silêncio‖ é ignorado pelo editor por não encontrar o texto no corpo do mensageiro. 

Fonte: O LIVRO..., 1996. 

 

Assim como o conceito de livro-objeto, o corpo se transforma em experiência 

plástica por meio da composição dos ideogramas, proporcionando prazer não só pela leitura, 

mas pela experiência tátil e visual. Dessa maneira, esse livro-corpo se coloca como símbolo 

de uma produção aberta e fragmentada, operando no limite. Um cenário em que as formas 
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híbridas e a diluição de fronteiras criam novas perspectivas artísticas e promovem o 

entrelaçamento de linguagens distintas, como será abordado no próximo capítulo.  

Para Pierre Lévy, em O que é virtual?, é possível também auscultar  uma 

virtualização do corpo, pois estamos nos reinventando e remodelando o tempo todo no 

universo virtual. Pelos modelos de interação na rede e pelos avanços tecnológicos, o corpo se 

torna mutável, virtual, sem limites, fazendo emergir a noção de hipercorpo, pois essa 

virtualização ―incita às viagens e todas as trocas. [...] Cada corpo individual torna -se parte 

integrante de um imenso hipercorpo híbrido e mundializado‖ (LÉVY, 1996, p. 30-31). Assim, 

por meio da aproximação geográfica que a rede propõe e pelas formas de vida virtuais, como 

os avatares, ―podemos quase reviver a experiência sensorial completa de outra pessoa‖ 

(LÉVY, 1996, p. 28). Assim, o corpo é parte fundamental do processo de abertura da prática 

do conhecimento na contemporaneidade: ―o hipercorpo da humanidade estende seus tecidos 

quiméricos entre epidermes, entre as espécies, para além das fronteiras e dos oceanos, de uma 

margem a outra do rio da vida‖ (LÉVY, 1996, p. 31). 
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4 DO CÍRCULO À REDE: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PELAS 

ENCICLOPÉDIAS VIRTUAIS 

 

 

[...] construímos um conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. 

[...] precisamos às vezes inventar uma palavra bárbara para dar conta de 

uma noção com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não há 

território sem um vetor de saída do território, e não há saída do território, 

ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se 

reterritorializar em outra parte. 

Gilles Deleuze 

 

De manhã escureço. De dia tardo. De tarde anoiteço. De noite ardo. A oeste 

a morte. Contra quem vivo. Do sul cativo. O este é meu norte. Outros que 

contem passo por passo: eu morro ontem, nasço amanhã. Ando onde há 

espaço: meu tempo é quando.  

Vinicius de Moraes 

 

 

A partir da análise das obras de Jorge Luis Borges e Peter Greenaway torna-se 

viável a construção de um conceito de inclassificável. Apesar dessa noção também ser 

transitória e conjetural, vislumbra-se um cenário fluido, dinâmico, flexível e voltado para a 

multiplicidade. Com o surgimento das novas tecnologias, a comunicação passa a ser tecida em 

rede. Nesse emaranhado de conexões, surge o que chamamos de cibercultura, em que o 

conhecimento é produzido de forma coletiva e multidirecional. Por meio de várias 

ferramentas, a internet viabiliza a construção de um saber ramificado e aberto. Nesse caso, a 

totalidade deixa de ser importante para dar espaço a uma ―virtualização do conhecimento‖, 

em que os critérios rígidos de classificação e sistematização não são mais possíveis. Além 

disso, com a proximidade que o meio virtual oferece, várias linguagens passam a conviver no 

mesmo espaço, que se torna um ambiente híbrido e atópico.   

A noção de inclassificável torna-se fundamental para se pensar a construção do 

conhecimento hoje. As enciclopédias virtuais passam a imperar nesse cenário em que a busca 

pela totalidade do saber é abandonada e a figura do autor, teoricamente, não é mais relevante. 

A questão da autoria se perde com a interatividade, pois todos podem contribuir para a 

confecção do texto. Dessa forma, o conhecimento é estruturado de forma rizomática, 

abarcando várias linguagens no mesmo espaço. Por esse aspecto, será delineada uma noção de 

inclassificável para trabalhar a produção e disseminação do conhecimento no ambiente 

virtual. Posteriormente, traçaremos um breve panorama histórico da Wikipédia para 
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compreender como, hoje, essas relações são tecidas de forma coletiva e provisória. Por 

último, será investigado como esse espaço de desterritorialização modifica a dinâmica da 

linguagem, impulsionando novas questões no âmbito da classificação e ordenação da própria 

língua e das relações semióticas. 

 

 

4.1 A noção de inclassificável na contemporaneidade 

 

 

Nunca compreendi o que era estar no tempo, o que era mudar, o que 

é agir. Sinto-me bem a moldar a metamorfose.  

Maria Gabriela Llansol 

 

 

O inclassificável surge, neste trabalho, a partir da noção de metamorfose. Segundo 

Ignácio Assis Silva (1995), em Figurativização e metamorfose, esse tema sempre foi pauta de 

discussões no universo artístico e acadêmico, principalmente no campo da literatura e da 

filosofia. No entanto, o conceito de metamorfose modificou-se ao longo do tempo. Nas 

narrativas fantásticas clássicas, a metamorfose estava muito ligada à monstruosidade, como 

uma espécie de punição divina. Os seres metamorfoseados eram marginalizados, carregando o 

estigma do infortúnio e da imperfeição. Por outro lado, essas transformações detinham um 

forte simbolismo, assumindo ―a metamorfose como modelo figurativo de importância 

fundamental para reflexão sobre o lugar e a função da racionalidade mítica que perpassa não 

apenas a linguagem verbal, mas as linguagens‖ (SILVA, 1995, p. 15). 

Na literatura fantástica moderna, a metamorfose se insere na esfera do cotidiano, 

destituindo o horror e o espanto perante o desconhecido. Isso é perceptível em A 

metamorfose, de Franz Kafka (1912), obra na qual o personagem principal Gregor Samsa tem 

seu corpo metamorfoseado no de um inseto. Embora o personagem hesite em aceitar sua 

condição, ele se familiariza com suas novas possibilidades. Aos poucos, aprende a se 

locomover, percebendo depois que sua própria linguagem foi alterada e que, assim, ele requer 

uma nova aprendizagem para se comunicar com o mundo. Em Kafka, por uma literatura 

menor, Deleuze e Guattari afirmam que ―o tornar-se animal nada tem de metafórico. Nenhum 

simbolismo, nenhuma alegoria. Não é também o resultado de um erro ou de uma maldição, ou 

efeito de uma culpa‖ (DELEUZE e GUATTARI, 1977, p. 25). A metamorfose passa a ser 
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sinônimo de adaptação, um indício de renovação, proveniente do que Deleuze e Guattari 

chamam de uma literatura menor, em que a linguagem é experimentada em toda a sua 

potencialidade: ―uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a que uma 

minoria faz em uma língua maior. No entanto, a primeira característica é, de qualquer modo, 

que a língua aí é modificada por um forte coeficiente de desterritorialização‖ (DELEUZE e 

GUATTARI, 1977, p. 25).  

Na visão de Silva esse conceito de metamorfose pode ser compreendido como 

fundador da semiose, ou seja, é por natureza um ato de linguagem. Nesse sentido, o autor 

distingue três aspectos importantes da metamorfose. O primeiro, ligado à leitura do mundo a 

partir do substrato figurativo do signo, compreendendo uma espécie de metamorfose 

primordial, semelhante à que ocorre na semiose animal. O segundo abarca o ato de linguagem 

que narra a transformação do signo em estado simbólico, contemplando, por exemplo, a 

metamorfose de Narciso, de Ovídio. Para finalizar, ele se refere à linguagem que se 

transforma em outra linguagem, como nas operações intersemióticas. Esse último aspecto é 

delineado em rede, como uma espécie de mosaico que liga um nó a outro, um verdadeiro 

hipertexto. Nesse caso, o Narciso de Ovídio levaria ao de Caravaggio, ao de Salvador Dali e a 

todas as manifestações artísticas que se ocuparam do mito. Ou seja, a história de Narciso seria 

uma verdadeira metamorfose de textos (verbais, visuais etc.) que se entrecruzam em vários 

espaços e tempos distintos. Assim, para Silva: 

 

Importa reter daí a ideia de renascimento incessante, bem como a ideia de produção 

produzida pela destruição: a metamorfose, de um modo geral, implica destruição, 

ou melhor, desconstrução de uma forma anterior, que não desaparece totalmente. 

Dela ficam traços na forma nova, que são os elementos em que minha hipótese de 

trabalho se firma a fim de pensar um pouco os fundamentos da linguagem. 

Exagerando um pouco, diria que na transformação de uma experiência em signo 

ocorre uma metamorfose fundadora. Metamorfose porque não fica tudo da 

experiência no signo, uma forma nova que é uma redução; fundadora porque está 

nas raízes da semiose (SILVA, 1995, p. 31-32). 

 

Nas obras de Borges e Greenaway é recorrente o processo de renascimento 

contínuo da linguagem, principalmente por meio da desconstrução das tentativas de 

ordenação definitivas do mundo. Ironicamente, esses autores rompem com a questão do 

cientificismo, descartando as regras rígidas dos princípios de classificação para dar vazão à 

multiplicidade do mundo. Na concepção de Deleuze e Guattari (1995b), em ―Rizoma‖, a ideia 

de multiplicidade é apresentada por meio da estrutura de um rizoma, um espaço múltiplo sem 

centro ou linhas de fuga definidas, como um hipertexto. No rizoma, ―cadeias semióticas de 
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toda natureza são aí conectadas a modos de codificação muito diversos [...], colocando em 

jogo não somente regimes de signos diferentes, mas também estatutos de estados de coisas‖ 

(DELEUZE e GUATTARI, 1995b, p. 15).  

Por esse viés, o conceito de desterritorialização
17

 é um dos pontos principais para 

se pensar a metamorfose como fonte de experimentação da linguagem, principalmente 

considerando o último aspecto listado por Silva, o que contempla o contato entre linguagens. 

Segundo Guattari e Rolnik (1986), em Micropolítica, a noção de território está ligada à 

apropriação, a uma subjetivação fechada sobre si mesma. Existe uma ordenação social que 

envolve uma construção, visto que ―os seres existentes se organizam segundo territórios que 

os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser 

relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito 

se sente "em casa" (GUATTARI e ROLNIK, 1986, p. 323). No entanto, os autores afirmam 

que o território também pode se desterritorializar para se reterritorializar novamente. Uma 

constante quebra que induz a novos começos.  

Assim, a metamorfose é vista como ruptura, como o local das variações, da 

diluição de fronteiras e da exaltação da subjetividade. Com a virtualização e a estruturação do 

pensamento em rede, esse processo de desterritorialização encontra-se acelerado, exaltando o 

caráter ageográfico dos espaços contemporâneos. Por essa razão, buscar modelos de 

classificação definitivos se torna impossível, pois a dinamização impede uma ordenação fixa 

das coisas. Para Deleuze e Guattari, esse movimento de interação entre linguagens também 

significa ―traçar a linha de fuga em toda sua positividade, ultrapassar um limiar, atingir um 

continuum de intensidades que não valem mais do que elas mesmas, encontrar um mundo de 

intensidades puras, onde todas as formas se desfazem, todas as significações também‖ 

(DELEUZE e GUATTARI, 1977, p. 20). Dessa maneira, conforme Deleuze, a potencialidade 

máxima da experimentação da linguagem é um estado permanente de devir. Em O 

vocabulário de Deleuze, extraído do vídeo L'abécédaire de Gilles Deleuze (1997), o autor 

define devir como: 

 

Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja de 

justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nem um ao qual se chegue 

ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos intercambiantes. A pergunta ―o 

que você devém?‖ é particularmente estúpida. Pois à medida que alguém se 

                                                   
17

 O conceito de desterritorialização percorre toda a obra de Deleuze e Guattari, abarcando várias especificidades 

que não serão abordadas neste trabalho. Vamos nos ater às linhas gerais do conceito, sem tecer de fato uma 

discussão extensiva sobre o tema, pois este não é o objetivo desta pesquisa. 
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transforma, aquilo em que ele se transforma muda tanto quanto ele próprio. Os 

devires não são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, 

de evolução não paralela, de núpcias entre dois reinos (DELEUZE apud 

ZOURABICHVILI, 2004, p. 24). 

 

A partir da análise das obras de Borges e Greenaway, é possível definir o 

inclassificável como sinônimo de híbrido, virtual e metamórfico, como uma tentativa de 

acompanhar e absorver esse aspecto instável e acelerado da contemporaneidade, uma espécie 

de devir infinito, que rompe com a ideia de totalidade. Segundo Pierre Lévy, em Cibercultura, 

a estruturação do pensamento e das relações em rede leva ao que se pode chamar de ―sistema 

do caos‖, em que não é mais possível o estabelecimento de uma totalidade: ―trata -se de um 

universo indeterminado e que tende a manter sua indeterminação, pois cada novo nó da rede 

de redes em expansão constante pode tornar-se produtor ou emissor de novas informações‖ 

(LÉVY, 1999, p. 111).  

Assim, o inclassificável está ligado à impermanência, ao transitório, a 

impossibilidade de fechamento e estabelecimento de limites fixos. Na visão de Georges 

Bataille, essa é a característica do informe, que se encontra fora de qualquer classificação 

racional. Em dezembro de 1929, Bataille publicou o verbete Infome na Documents, revista 

que editava em conjunto com Michel Leiris e Carl Einstein, desarticulando e desmantelando 

seu caráter de semelhança com o mundo. A partir do momento em que o universo se apresenta 

como instável e volátil, ele passa a lidar com a diferença, com aquilo que muda de forma o 

tempo todo: 

 

Um dicionário começaria a partir do momento em que ele não desse mais o sentido 

das palavras, mas sim suas obrigações. Assim, informe, não é somente um adjetivo 

com certo sentido, mas um termo que serve para desorganizar, exigindo, geralmente, 

que cada coisa tenha sua própria forma. Isto que ele nomeia não aponta um caminho 

fixo e pode ser facilmente despedaçado, da mesma forma que uma aranha ou um 

verme também o podem. De fato, para o contentamento dos acadêmicos, seria 

necessário que o universo tomasse forma. Toda a filosofia não tem outro objetivo: 

trata-se de dar uma roupagem ao que já existe, dar uma aparência matemática. Por 

outro lado, afirmar que o universo não se assemelha a nada e que ele não é nada 

além de informe retoma a ideia de que o universo é como uma aranha ou um escarro 

(BATAILLE apud OLIVEIRA, 2009, p. 145). 

 

 

Desse modo, a meu ver, o inclassificável surge como um dispositivo de 

virtualização do mundo em devir, cujo objetivo é incorporar os aspectos móveis da 

contemporaneidade. Voltando às discussões de Lévy sobre a virtualização, é como se o virtual 

fornecesse a problematização necessária para os processos criativos de atualização da 
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realidade. Por sua natureza fluida e ageográfica, o inclassificável deixa de estar à margem 

para transitar com facilidade pelos múltiplos canais da rede. Para Deleuze e Guattari, é como 

um passeio por qualquer extremidade, em que ―nenhuma vale mais que a outra, nenhuma 

entrada é privilegiada, mesmo se for quase um beco sem saída, uma estreita passagem, um 

sifão, etc.‖ (DELEUZE e GUATTARI, 1977, p. 7).  

Nesse sentido, só é possível considerar o espaço a partir das noções de heterotopia 

e desterritorialização. Não existe tempo ou lugar determinado para o inclassificável, ele se 

quebra e se reconstrói a cada novo entrelaçamento, respondendo às necessidades específicas 

do momento e esquivando-se de qualquer tentativa de classificação permanente. Para Lévy, 

em O que é virtual?, ―os espaços se metamorfoseiam e se bifurcam a nossos pés, forçando-

nos à heterogênese‖ (LÉVY, 1996, p. 23). Essa é uma das principais características da 

cibercultura. 

 

 

4.2 A cibercultura e a virtualização do conhecimento 

 

 

Cibercultura é, essencialmente, a união entre a técnica e a vida social no cenário 

contemporâneo. Segundo André Lemos (2002), em Cibercultura, durante a década de 1950 

houve um avanço no desenvolvimento da informática e da cibernética, favorecendo o 

surgimento de uma rede integrada de comunicação. No entanto, somente com a utilização da 

internet, no início da década de 1990, é que essas relações se tornaram mais sólidas. Para o 

autor, as novas tecnologias também trazem um rompimento com os paradigmas científicos e 

com as ideologias, configurando-se como uma nova conjuntura sociocultural: ―é a fase da 

ubiquidade, a fase da simulação, a fase da cibercultura‖ (LEMOS, 2002, p. 57).  

Nesse contexto, as noções de interatividade, simulação e ―tempo real‖ seriam os 

principais pontos para se pensar a tecnocultura. O espaço virtual rompe com as distâncias 

geográficas, aproximando pessoas de todos os lugares do mundo por meio da virtualização do 

corpo, como foi visto anteriormente. A comunicação se torna mais acessível e tudo acontece 

em ―tempo real‖. Existe uma instantaneidade na passagem de informação, em que tudo é 

registrado quase simultaneamente ao momento em que ocorreu. Lemos afirma que ―estamos 

diante de um processo de aceleração, realizando a abolição do espaço homogêneo e 
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delimitado por fronteiras geopolíticas e do tempo cronológico e linear, dois pilares da 

modernidade ocidental‖ (LEMOS, 2002, p. 77). 

No entanto, Jean Baudrillard (1981), em Simulacros e simulação, alerta para um 

falso aspecto de aproximação que a rede oferece. Para ele, a internet, na verdade, provoca um 

distanciamento físico, pois tudo se passa pelo ambiente virtual. Nesse sentido, a interação 

seria apenas uma simulação, gerando uma espécie de deserto social: não seria uma forma de 

comunicação de fato, mas apenas uma circulação mecânica de informação. Nessa perspectiva, 

o virtual não produziria socialização, mas sim a implosão do social nos meios: ―onde 

pensamos que a informação produz sentido, é o oposto que se verifica. [...] A informação 

dissolve o sentido e dissolve o social numa espécie de nebulosa votada, não de todo a um 

aumento de inovação, mas, muito pelo contrário, à entropia total‖ (BAUDRILLARD, 1981, p. 

104-106). 

Conforme Lévy (1993) aponta em As tecnologias da inteligência, há um 

pensamento que se fundamenta no tempo presente e que passa a tecer também um 

conhecimento por simulação. Com a interatividade e a possibilidade de navegar por vários 

caminhos já criados, a busca pelo conhecimento se torna mais refinada, mais complexa e 

repleta de bifurcações. Lévy afirma que a proliferação de instrumentos de simulação como 

planilhas, tabelas e modelos estruturais toma o lugar da teoria, tornando-se eficiente. Trata-se 

de um conhecimento mais operatório e menos teórico, que atende às demandas de um mundo 

acelerado no qual o conhecimento geral é valorizado em detrimento da especialização.  

Dessa forma, existiria para o autor uma virtualização do conhecimento que seria 

da ordem do universal, mas não abarcaria a totalidade. Isso porque a cibercultura faz 

transparecer um novo tipo de universal, que se desprende da ideia de totalidade, e no qual o 

ambiente virtual é delineado como um labirinto, sem centro definido, que evoca uma 

―desordem‖ infinita. Por isso, ―o universal não se articula mais sobre o fechamento semântico 

exigido pela descontextualização, muito pelo contrário. Esse universal não totaliza mais pelo 

sentido, ele conecta pelo contato, pela integração geral‖ (LÉVY, 1999, p. 119). Ou seja, 

―quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna ‗universal‘‖ (LÉVY, 1999, p. 111). 

Isso constitui um paradoxo, pois a rede também se torna um arquivo de tudo, como a figura 

do personagem borgiano Funes. Essa capacidade de armazenar todo o conhecimento poderia 

criar uma ideia ilusória de totalização. No entanto, sua constante reconstrução impede o 

fechamento desse processo, de modo que não se pode jamais abarcar tudo o que existe. O 

universo virtual é um espaço em constante expansão. 
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4.3 A morte do autor e a interatividade 

 

 

A cibercultura pressupõe um conhecimento tecido em rede e de forma coletiva. 

Para se pensar essa questão é preciso percorrer, brevemente, alguns pontos da teoria da 

literatura, em que a figura do autor é problematizada. Segundo Antoine Compagnon (2006), 

em O demônio da teoria, a intencionalidade de uma obra sempre foi pauta de discussões entre 

os teóricos. É possível perceber dois pensamentos recorrentes na história literária: o primeiro 

determina a ideia antiga de que o sentido de uma obra está centralizado na figura do autor; o 

segundo, mais recente, retira o autor de cena para exaltar o leitor como peça fundamental na 

interpretação e significação da obra. Durante muito tempo, o autor foi responsabilizado pelo 

sentido do texto, perpassando ao leitor a simples tarefa de preencher as lacunas deixadas 

estrategicamente. Dessa forma, só haveria um sentido possível, condicionado à intenção do 

autor, ―como se, de uma maneira ou de outra, a obra fosse uma confissão, não podendo 

representar outra coisa que não a confidência‖ (COMPAGNON, 2006, p. 50). 

Em ―O que é um autor?‖ (2006), Michel Foucault afirma que, ao longo do tempo, 

o autor passou a ter status e importância dentro da literatura, impondo à obra um caráter de 

descrição e representação das suas relações com o mundo. Dessa forma, ele impera como 

autoridade, como figura principal do discurso, imbuindo um texto de importância. Isso 

porque, para Foucault, o nome de autor não é um nome próprio, mas uma função. Ele está 

atrelado a um tipo de discurso específico dentro de uma cultura, não sendo uma designação 

individual de fato. Por isso, ao longo da história da literatura, tornou-se difícil o rompimento 

com a figura centralizadora do autor, justamente por ela oferecer as ferramentas do discurso. 

Entretanto, com a mudança dessa perspectiva, principalmente a partir de algumas 

correntes artísticas como o Surrealismo, a imagem do autor passa a ser dessacralizada. Isso 

também liberta a obra do estigma de ter apenas um sentido único a ser buscado pelo leitor, 

pois decifrar um texto passa a ser uma tarefa inútil. Em ―A morte do autor‖ (2004), Roland 

Barthes afirma que o texto é um espaço múltiplo, de forma que, em todos os níveis, o autor se 

ausenta. Nesse sentido, a obra artística incorpora várias facetas, formando um tecido de 

citações e fazendo conexão com outros textos. Para Barthes, o escritor sempre imita um gesto 

anterior. Sua visão nunca é original e desprendida do que já foi produzido, voltando à noção 

de ―autor-ladrão‖. O que ocorre, na verdade, é uma permanente atividade de tradução. Isso 

impede o fechamento da escrita, pois não existe mais um significado último e total da obra.  
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Jorge Luis Borges trabalha essa questão no texto ―Pierre Menard, autor do 

Quixote‖ (2007e), em que a autoria é considerada um estado transitório a partir do trabalho de 

tradução. Pierre Menard era um romancista que tentou reescrever a história de Quixote, 

usando as mesmas palavras de Cervantes. No entanto, não queria simplesmente copiá-la, não 

se tratava de uma transcrição mecânica, ―sua admirável ambição era produzir páginas que 

coincidissem – palavra por palavra e linha por linha – com as de Miguel de Cervantes‖ 

(BORGES, 2007e, p. 38). No entanto, ainda assim, as duas obras não seriam idênticas, pois a 

ideia era chegar ao Quixote não pela visão de Cervantes, mas pela experiência do próprio 

Menard. Nessa rede de referências, o próprio Cervantes constituiria um personagem para a 

criação da obra, visto que existiria um distanciamento provocado pelo contexto de cada um 

dos autores. Assim: 

 

Compor o Quixote em princípios do século XVII era uma empreitada razoável, 

necessária, quem sabe fatal; em princípios do século XX, é quase impossível. 

Trezentos séculos não transcorreram em vão, carregados como foram de 

complexíssimos fatos. Entre eles, para apenas mencionar um: o próprio Quixote 

(BORGES, 2007e, p. 41). 

 

Dessa maneira, os dois textos possuem a mesma sequência verbal, mas o de 

Menard poderia ser considerado mais rico por despertar novos significados a partir desse 

distanciamento de quase trezentos séculos. O que se torna fundamental nessa relação não é a 

autoria, visto que os textos são aparentemente iguais, mas o tempo percorrido, o qual 

concederia ao leitor novas ferramentas para a significação do texto. Não é a figura de Menard 

que altera a compreensão da obra, mas o contexto em que a obra está inserida. Todas as 

discussões tecidas às duas obras são fruto da interpretação do leitor, que agora narra a história 

de Menard: 

 

É uma revelação cotejar o Dom Quixote de Menard com o de Cervantes. Este, por 

exemplo, escreveu (Dom Quixote, primeira parte, capítulo IX): 

... a verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, 

testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. 

Redigida no século XVII, redigida pelo ―ingenio lego‖ Cervantes, essa enumeração 

é um mero elogio retórico da história. Menard, em contrapartida escreve: 

... a verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, 
testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. 

A história, mãe da verdade; a ideia é assombrosa. Menard, contemporâneo de 

William James, não define a história como uma indagação da realidade, mas como 

sua origem. A verdade histórica, para ele, não é o que aconteceu; é o que julgamos 

que aconteceu. As cláusulas finais – ―exemplo e aviso do presente, advertência do 

futuro‖ – são descaradamente pragmáticas. Também é vívido o contraste dos 

estilos. O estilo arcaizante de Menard – estrangeiro, afinal – padece de alguma 
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afetação. Não assim o do precursor, que maneja com desenfado o espanhol corrente 

de sua época (BORGES, 2007e, p. 42-43). 

 

Dessa forma, o leitor torna-se livre para experimentar a obra de acordo com sua 

bagagem, a partir das discussões do contexto em que ele vive. Principalmente depois das 

teorias voltadas para a recepção, o sentido de uma obra torna-se designado pelo processo de 

leitura, independentemente do autor: ―Menard (talvez sem querer) enriqueceu mediante uma 

técnica nova a arte detida e rudimentar da leitura: a técnica do anacronismo deliberado e das 

atribuições errôneas‖ (BORGES, 2007e, p. 44). O que se percebe é que uma obra está sempre 

ligada à outra, sendo modificada pelo trabalho de tradução do próprio leitor e podendo ser lida 

em várias direções diferentes: ―Refleti que é lícito ver no Quixote ‗final‘ uma espécie de 

palimpsesto, no qual devem transparecer os traços – tênues, mas não indecifráveis – da escrita 

‗prévia‘ de nosso amigo‖ (BORGES, 2007e, p. 44). Assim, na visão de Compagnon:  

 

Enfim, último elo do novo sistema que se deduz inteiramente da morte do autor: o 

leitor, e não o autor, é o lugar onde a unidade do texto se produz, no seu destino, 

não na sua origem; mas esse leitor não é mais pessoal que o autor recentemente 

demolido, e ele se identifica também a uma função: ele é ―esse alguém que mantém 

reunidos, num único campo, todos os traços de que é constituída a escrita‖ 

(COMPAGNON, 2006, p. 51). 

 

De acordo com Compagnon, a morte do autor leva à polissemia do texto, 

oferecendo uma liberdade maior ao trabalho de leitura. Essa estrutura relembra as discussões 

sobre o hipertexto de Pierre Lévy, em que textos diversos são conectados de forma 

anacrônica, de modo que o leitor é capaz de tecer inúmeras relações. Essa rede é composta de 

textos que se metamorfoseiam a partir do contato com outros textos e das múltiplas 

interpretações do leitor. Nesse caso, o conceito de metamorfose aparece como devir, como 

estado de potência da obra. Sua condição mutável amplia a produção de sentido, 

experimentando a linguagem em todos os níveis. No caso do texto borgiano, o Quixote escrito 

por Menard é um dos estágios dessa operação de mutabilidade do texto, em que o leitor é 

convidado a virtualizar a obra. 

Esse processo de virtualização do texto é essencial para se pensar a construção do 

saber no ambiente virtual. A partir da reestruturação das funções autor-leitor, é possível 

entender a cibercultura pelo viés da interatividade. Em ―Considerações sobre a interatividade 

no contexto das novas mídias‖ (2001), Luciana Mielniczuh afirma que a palavra ―interação‖ 

pode ser compreendida como ―ação entre entes‖, ou seja, uma atividade que envolve vários 
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sujeitos. Para a autora, essa relação se processa a partir de três fatores: o primeiro, e mais 

comum, pressupõe a existência de dois ou mais agentes. O segundo determina que esses 

agentes devam ter capacidade igualitária de ação, podendo influir no processo sem o 

estabelecimento de hierarquias. Por último, essas ações partiriam de uma imprevisibilidade. 

Essas seriam as primeiras impressões para o estabelecimento de uma escrita livre, em que o 

ato de colaboração entre os agentes desenvolveria uma obra aberta e sem autoria prescrita. 

Esse trabalho colaborativo é a marca registrada do universo virtual, em que todos 

podem contribuir com a confecção do texto, pressupondo uma reorganização social do 

trabalho intelectual. Não existe mais a figura centralizadora do autor. A relação autor e leitor é 

misturada, subvertida, metamorfoseada. Aquele que lê também é aquele que escreve. Para 

Pierre Lévy (1998), em A inteligência coletiva, esse trabalho conjunto oferece um 

enriquecimento mútuo das pessoas, pois cada agente pode contribuir com o seu conhecimento 

para tecer um saber maior. O autor pressupõe que todo indivíduo possui um grau de 

conhecimento e que a soma dessas inteligências individuais gera um produto maior, 

redimensionando a construção do conhecimento na rede. Esse seria o grande benefício da 

cibercultura, a possibilidade de tecer um mosaico amplo de significações a partir da 

―inteligência coletiva‖: ―uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente 

valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva de 

competências‖ (LÉVY, 1998, p. 28). 

No entanto, esse conceito gera grande polêmica. Segundo James Surowiecki 

(2004), em Sabedoria das multidões, existem pelo menos três problemas em se pensar a 

colaboração a partir da inteligência coletiva: os processos cognitivos, os problemas de 

coordenação e os de cooperação. No primeiro caso, ele se refere a uma solução definitiva 

quando se faz necessário pensar no melhor caminho. Como tomar decisões partindo dos 

vários desfechos possíveis que a rede oferece? O segundo diz respeito à organização do 

comportamento perante os outros, mesmo tendo em vista um objetivo comum. Já o terceiro 

seria o maior empecilho para a produção coletiva do conhecimento, pois questiona as 

aspirações e interesses individuais em detrimento das necessidades coletivas. A grande 

questão levantada por Surowiecki é se o indivíduo vai realmente colocar em primeiro plano a 

demanda do conjunto ou se vai responder às suas necessidades específicas. Na visão do autor, 

―só porque a inteligência coletiva é real, não significa que será bem utilizada‖ 

(SUROWIECKI, 2004, p. 44). 
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Surowiecki acredita que existem fatores que contribuem para uma sabedoria 

coletiva, mas que é necessário ter em mente as limitações do processo. Ele afirma que um 

trabalho colaborativo de sucesso também gera divergências e tensões: ―a diversidade e a 

independência são importantes porque as melhores decisões coletivas são fruto de 

discordância e contestação, não de consenso ou acordo‖ (SUROWIECKI, 2004, p. 18). O 

problema do conceito de inteligência coletiva estaria no positivismo, no fato de não 

considerar eventuais problemas que possam interferir no processo. Assim, o autor aponta 

quatro condições que contribuem para a construção de um saber coletivo. O primeiro é a 

diversidade de opiniões, pois a heterogeneidade instiga um conhecimento crítico. O segundo 

está na independência, no sentido de que as opiniões individuais também são mantidas, 

gerando novas escrituras e leituras. O terceiro é a descentralização, destituindo a 

especialização em busca de um conhecimento geral. Por último, ele destaca a agregação, a 

soma de todas as capacidades individuais para uma decisão coletiva razoável.  

No espaço da web esses recursos seriam ampliados, processando um modelo 

enciclopédico pautado pelo saber coletivo, pela soma das contribuições individuais. Existe, 

então, uma ressignificação da enciclopédia fechada e voltada para a totalização do 

conhecimento. Com a virtualização do texto, os processos de tradução e interatividade 

contribuem para a metamorfose constante do conhecimento. De um mundo fechado passa-se a 

um universo repleto de possibilidades, modificando o comportamento social e fazendo 

emergir novas formas de linguagens.  

 

 

4.4 Enciclopédias virtuais: uma construção coletiva  

 

 

A prática da escrita coletiva no ambiente em rede se processa por meio de vários 

produtos, principalmente pelas enciclopédias virtuais.
18

 A mais acessada e discutida é a 

Wikipédia,
19

 que surgiu no início dos anos 2001. Criada por Jimmy Wales e Larry Sanger, 

esse modelo se apresenta como uma ferramenta livre e colaborativa de conhecimento, baseada 

                                                   
18

 Existem vários modelos virtuais de produção coletiva de informação que não serão abordados nesta 

dissertação, como o Google Knol e outras plataformas. 
19

 A história da Wikipédia configura um dos verbetes da própria enciclopédia livre e pode ser acessada pelo 

endereço: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Wikip%C3%A9dia. 
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no sistema Wiki.
20

 O projeto se desenvolveu depois da Nupedia, uma enciclopédia virtual 

constituída por especialistas, em que todo o conteúdo era produzido e revisado por uma 

equipe selecionada. Com a mudança para a Wikipédia, esse saber passou a ser produzido de 

forma aleatória, aceitando contribuições de desconhecidos e abrindo espaço para intervenções 

livres. Segundo o verbete Wikipédia,
21

 na versão em português, ela está disponível em 272 

idiomas ou dialetos e compreende mais de 17 milhões de artigos, sendo quase 3,5 milhões 

escritos em língua inglesa (dados obtidos em fevereiro de 2011).  

Todas as páginas da enciclopédia livre possuem um link denominado ―editar‖. 

Essa ferramenta permite ao usuário acessar um editor de texto em que todo o conteúdo já 

escrito sobre o assunto é apresentado. Qualquer modificação é incorporada ao verbete, sendo 

a versão anterior arquivada por medida de segurança contra vandalismos ou edições 

equivocadas. Para auxiliar o usuário na edição e formatação do texto, existe um programa de 

tutoria, no qual um usuário mais experiente pode auxiliar o novo usuário  na utilização dos 

recursos da enciclopédia. Há também uma barra fixa de informações, à esquerda de qualquer 

verbete consultado, com as principais considerações sobre a Wikipédia. Na sessão Estaleiro22
 

é possível visualizar as regras básicas para a confecção de um verbete e ter uma visão 

atualizada de sua estrutura.  

Apesar de se intitular como um projeto de contribuição livre, a Wikipédia possui 

um Livro de estilos
23

 que determina as normas ortográficas a serem utilizadas em sua 

produção, como nos manuais de jornalismo de certos veículos. Ele se apresenta como um guia 

para evitar erros de redação e auxiliar na uniformização do texto, determinando, inclusive, o 

uso de letras maiúsculas e minúsculas no título. No entanto, como se trata de um hipertexto, 

algumas recomendações são específicas para a plataforma virtual, como o uso de ligações 

internas e externas de textos e imagens. Quando alguma página não utiliza o padrão de estilo, 

é imediatamente marcada como reciclagem ou revisão. 

Para determinar os usuários da enciclopédia, foram criados os neologismos 

wikipedista e wikipediano. No entanto, com o aumento de artigos publicados e atualizados, a 

                                                   
20

 O termo wiki vem do havaiano wiki-wiki e significa rapidez, velocidade. O sistema foi criado por Ward 

Cunningham, em 1995, funcionando como uma ferramenta colaborativa por meio de um script instalado no 

servidor. Ele permite que qualquer usuário da Internet possa alterar e editar o conteúdo das páginas que 
funcionam dentro desse sistema. Para isso não há necessidade de autorização do ―autor‖ da página, o que impede 

a obtenção de uma versão definitiva. Cada alteração realizada permanece salva dentro do sistema, podendo ser 

verificada retrospectivamente. 
21

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia. 
22

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Estaleiro  
23

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo  
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Wikipédia decidiu listar funções aos usuários, conferindo maior responsabilidade àqueles que 

contribuem com mais frequência. Apesar dos verbetes serem criados de forma hipertextual e 

sem hierarquia de conteúdo, a classificação dos usuários é feita de forma hierárquica, 

formalizando certo controle das informações distribuídas na rede. No verbete sobre 

colaboração na Wikipédia, essas ―classes‖ são distribuídas da seguinte forma: 

 

Anônimos: são usuários que editam sem estarem registrados com um username e 

login. A Wikipédia reconhece as edições vindas destes usuários através do endereço 

IP. Muitos usuários anônimos podem editar com um mesmo IP, e um usuário 

anônimo pode editar com vários IPs, dependendo do tipo de conexão usada pelo 

usuário. Os anônimos podem participar em discussões sobre o projeto, mas não 

podem usufruir o direito ao voto nas decisões da comunidade. 

Registrados: são todos os usuários que utilizam da Wikipédia logados no sistema, 

ou seja, entrando na conta identificando-se com nome de usuário e senha. 

Sock puppet: termo em inglês para designar literalmente um boneco feito de meia. 

Este termo é mais utilizado na Wikipédia para se referir à conta adicional de um 

mesmo usuário registrado que edita a Wikipédia. Sock puppets são suportados pelo 

sistema operacional, mas, quando utilizadas para votar, ferem a confiança 

depositada no editor: o voto é um parecer do indivíduo, portanto a prática de 
simular um editor falso é um abuso que claramente entra em choque com o sistema. 

Tal prática é considerada fraude. Sock puppets podem ter usos legítimos, como a 

preservação da própria integridade do usuário, desde que o seu uso nunca entre em 

choque com as políticas da Wikipédia. 

Robôs: Os robôs são usuários com ferramentas automáticas e gerenciáveis que 

operam na Wikipédia para facilitar a execução de edições repetitivas e em série. 

Autorrevisores: possibilita ao usuário marcar automaticamente todas as suas 

edições como patrulhadas, ajudando a reduzir a carga de trabalho dos que vigiam as 

páginas novas e as mudanças recentes. 

Reversores: a função de reversão (em inglês: rollback) é uma ferramenta disponível 

aos administradores e aos usuários com permissão de reversores (rollbacker), e que 

possibilita reverter edições rapidamente, sejam elas edições próprias — 

autorreversões — ou edições de outros usuários. 

Eliminadores: são wikipedistas que tem as funções de eliminação e restauração de 

artigos/páginas. Esse grupo é o mais recente do grupo. 

Administradores: são wikipedistas que têm direitos de operador de sistema (sysop). 

A política atual da Wikipédia é atribuir esse acesso liberalmente a qualquer 
utilizador que tenha sido um contribuidor da Wikipédia durante algum tempo e seja 

geralmente encarado como um membro da comunidade conhecido e digno de 

confiança. Podem proteger páginas, editar páginas protegidas, bloquear usuários e 

editar páginas de controle do sistema. Não possuem privilégios editoriais. 

Burocratas: um burocrata é um administrador que tem permissões ao nível do 

software para, dentre outras coisas, promover qualquer usuário registado a 

administrador e qualquer administrador a burocrata. 

Verificadores: tem a possibilidade de verificar se um determinado utilizador é um 

sock puppet de outro utilizador numa determinada wiki (não em todas). 

Árbitros: compõem um grupo denominado Conselho de Arbitragem da Wikipédia, 

é um órgão colegial eleito pela comunidade. Pretende ser o último passo no 

processo de resolução de disputas. 

Stewards: são usuários com acesso completo a interface wiki em todas as wikis da 

Wikimedia, incluindo a habilidade de alterar todo e qualquer grupo ou privilégios 

de usuários. 

Desenvolvedores: identificados pelo software como Developer, são uma forma de 

se referir aos responsáveis pela programação, manutenção e desenvolvimento do 
software da Wikipédia, o MediaWiki. 
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Reversores globais: são um grupo de usuários nomeados pelos stewards, dado a 

usuários dignos de confiança e que lhes dá a possibilidade de efetuar reversões 

velozes de vandalismo ou de spam em todos os projetos da Wikimedia. 

Supervisores: são usuários que podem deletar versões do histórico de uma página. 

As suas ações podem ser restauradas somente pelos desenvolvedores.
24 

 

A enciclopédia livre se apresenta como um projeto sem fins lucrativos, não 

viabilizando espaço para publicidade. No entanto, por se tratar de uma ferramenta coletiva e 

aberta, interesses particulares acabam, às vezes, se misturando ao conteúdo. Muitos verbetes 

são sobre pessoas públicas, empresas ou ligados à política ou religião. São assuntos que 

instigam discussões e dividem opiniões. Assim, mesmo se apresentando como um espaço sem 

censura, a Wikipédia é operada pela empresa Wikimedia Foundation, que procura manter o 

bom funcionamento e a imparcialidade dos artigos. Quando algum verbete se manifesta 

desfavorável ao interesse coletivo ou desrespeitoso à cultura, ele pode ser modificado ou 

deletado pelos usuários responsáveis pela revisão de conteúdo.  

Dessa forma, além do manual de padronização de texto, existem algumas regras 

para a confecção dos artigos que impedem que o interesse particular predomine e que as ações 

ilegais, principalmente racistas ou terroristas, sejam favorecidas. Na própria enciclopédia 

encontram-se os cinco pilares que sustentam o projeto: enciclopedismo, neutralidade de ponto 

de vista, licença livre, convivência comunitária e liberalidade nas regras. 
25

 Essas restrições se 

devem ao fato de, por se tratar a Wikipédia de um espaço colaborativo e sem controle total 

das informações divulgadas, ser necessário estabelecer alguns limites para seu funcionamento, 

de modo que a mesma se coloque  como espaço livre, mas não indiscriminado. O primeiro 

item diz respeito ao próprio caráter enciclopédico: 

 

A Wikipédia é uma enciclopédia que compreende elementos de enciclopédias 

generalistas, de enciclopédias especializadas e de almanaques. A Wikipédia não é 

um repositório de informação indiscriminada. A Wikipédia não é um dicionário, 

não é uma página onde se coloca o currículo, um fórum de discussão, um diretório 

de links ou uma experiência política. A Wikipédia não é local apropriado para 

inserir opiniões, teorias ou experiências pessoais. Todos os editores da Wikipédia 

devem seguir as políticas que não permitem a pesquisa inédita e procurar ser o mais 
rigorosos possível nas informações que inserem. 

 

O segundo evoca a imparcialidade, visto que os interesses individuais não podem 

estar acima dos interesses coletivos, o que seria um dos problemas apontados por Surowiecki 

para o exercício da inteligência coletiva. Esse pilar é muito importante para o estabelecimento 

                                                   
24

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia#Colaboradores.  
25

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cinco_pilares.  
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da credibilidade. Dicotomias ou julgamentos de valor são proibidos; não deve existir certo ou 

errado, bom ou ruim, mas ângulos distintos de um mesmo tema. Por isso, o quarto item 

ressalta uma boa convivência no ambiente virtual, com respeito às diferenças de pensamento 

ou crença: ―assuma a boa-fé. Não utilize sock puppets para apoiar determinadas posições, 

insultar ou para participar de quaisquer tipos de votações‖.  

A enciclopédia se apresenta, assim, como local de democracia, ou seja, espaço no 

qual todos podem colaborar por meio dos termos da GNU Free Documentation License.26
 

Essa licença autoriza a produção e distribuição de todo o conteúdo da Wikipédia por qualquer 

pessoa. No entanto, essas contribuições ―não devem violar nenhum copyright, nem serem 

incompatíveis com o licenciamento da Wikipédia‖. Um dos pontos marcados pela licença 

mantém, contraditoriamente, alguns direitos autorais: ela ―não permite, por exemplo, que o 

texto seja transformado em propriedade de outra pessoa‖.
27

 Porém, o último item pressupõe 

que não existem regras fixas, além dos cinco pilares listados. Nesse sentido, o único ponto 

que se mantém estático é a regra do consenso, obtido quando uma edição é mantida e 

permanece sem polêmicas.  

Apesar das normas, a Wikipédia não se responsabiliza pelo conteúdo publicado. 

Nesse sentido, um dos pontos encontrados no manual diz que os artigos não devem buscar 

uma verdade absoluta, mas ser fruto de fontes verificáveis. Para facilitar a conferência dos 

dados pelos editores, é recomendado o uso de citação de referências fiáveis, não sendo 

permitidas publicações inéditas ou interpretações de fontes primárias, justamente por incitar a 

parcialidade. Também não pode haver dois artigos sobre um mesmo tema, prevalecendo os 

mais completos e que observem as especificações do Livro de estilo.  

A atualização dos verbetes é rápida e favorece os processos de dinamização do 

mundo contemporâneo. Ao contrário das enciclopédias medievais, em que o conhecimento 

era classificado e ordenado de forma linear e hierárquica, nas enciclopédias virtuais não há 

critérios fixos de ordenação, sendo necessário recorrer às ferramentas de busca por meio de 

palavras-chave para encontrar a informação desejada. Todos os verbetes são igualmente 

produzidos e disseminados, não havendo classificação de importância entre eles. Também não 

                                                   
26

 http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License.  
27

 Essa licença padroniza o uso dos textos da Wikipédia, sistematizando uma série de regras para a circulação 

dos artigos. Dessa forma, a meu ver, ela não desvincula totalmente o texto da autoria. Não existe um autor 

individual, mas a figura do autor como entidade de produção ainda é mantida. Lembrando as discussões de 

Foucault, em ―O que é um autor?‖ (2006), a Wikipédia se apresenta com essa funcionalidade ao reger as formas 

de distribuição dos textos. O que muda, nesse contexto, é que as regras não são fixas; estão em constante 

modificação. 
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existe limite de número de verbetes, podendo expandir-se de acordo com a demanda dos 

usuários. Essa estrutura lembra O livro dos seres imaginários de Borges, pois está sempre se 

modificado, além de abarcar elementos distintos no mesmo espaço.  

Dessa forma, a geografia da Wikipédia está sempre em processo de reconstrução, 

editando todo o conteúdo escrito infinitamente. Por isso não existe versão final de nenhum 

artigo, nem versão obsoleta dos mesmos. Sua estrutura se assemelha à montagem ideográfica 

de Eisenstein. O uso dos hipertextos justapostos pode gerar uma articulação entre diversas 

ideias, gerando um conceito maior. Por meio de links, esses textos se relacionam e geram um 

mosaico de significações provisórias, o mesmo princípio utilizado na concepção dos 

ideogramas. Além disso, essa escrita coletiva contribui para uma possível virtualização do 

conhecimento, em que o saber se metamorfoseia todo o tempo. 

Mas essa posição não é unânime. Em entrevista para a revista Books (2010), Paul 

Duguid, professor do Instituto de Informação da Universidade de Berkeley, afirma que é 

necessário ter cautela ao denominar a Wikipédia como fonte de conhecimento. Para o 

professor existe uma diferença entre conhecimento e informação que não é levada em conta 

no debate sobre as enciclopédias virtuais. Para ele, independentemente da questão da 

confiabilidade, esses modelos enciclopédicos oferecem informação e não conhecimento de 

fato, pois a informação distribuída vai ser absorvida e interpretada de acordo com o 

conhecimento de cada um.  

Para ele, o caráter democrático da Wikipédia também deve ser problematizado, 

visto que as normas de produção e disseminação desse conteúdo privilegiam alguns usuários 

em detrimento de outros, a partir do sistema de classificação citado anteriormente. Voltando 

aos pontos básicos para o estabelecimento da interatividade, listados por Luciana Mielniczuh 

(2001), não há poder igualitário entre os usuários, que refletiria como uma característica 

desfavorável à interação. Nesse sentido, as regras de utilização não são muito claras e não 

garantem informação de qualidade. Segundo Duguid, apesar de ser uma construção coletiva, 

ainda existem arbitrariedades que rompem com o rótulo de democracia.  

Dessa forma, é possível perceber que existem classificações na Wikipédia, 

principalmente na relação entre os usuários e no compartilhamento das informações. Apesar 

do sistema de busca ser livre e não fazer distinção entre um verbete e outro, há regras que 

regem o funcionamento da enciclopédia. No entanto, essa prática classificatória é de outra 

natureza, diferente das enciclopédias medievais. Seu objetivo não é padronizar o conteúdo e 

nem obter uma versão fechada e definitiva da informação. Ao contrário, as regras impostas 
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são provisórias e mudam de acordo com as necessidades dos usuários e da própria 

enciclopédia. Sua estrutura está em constante modificação, em permanente expansão, 

conseguindo dar espaço ao inclassificável, por acompanhar e participar dos processos de 

metamorfose da linguagem.  
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CONEXÕES: OUTROS QUESTIONAMENTOS POSSÍVEIS 

 

 

Somos nossa memória, somos esse quimérico museu de formas 

inconstantes, esse monte de espelhos partidos.  
Jorge Luis Borges 

 

 

No decorrer desta dissertação foi possível acompanhar a mudança de pensamento 

de um conhecimento fechado e circular para um conhecimento aberto e multidirecional. Nesse 

sentido, as obras de Jorge Luis Borges e Peter Greenaway foram essenciais para se 

compreender essa mudança de perspectiva e solidificar uma ideia de inclassificável ligada às 

noções de metamorfose e virtualização. A partir da potencialidade de um mundo estruturado 

em rede, tornou-se viável a concepção de outros critérios para classificar e ordenar o universo, 

sendo esses essencialmente perecíveis e transitórios. Não existe mais um modelo de mundo 

ideal, que se fundamente na totalização do saber. A análise das obras desses autores mostra 

que só é possível apreender o mundo contemporâneo por meio de critérios fluidos e mutáveis.  

Apesar das semelhanças visíveis entre as obras de Borges e Greenaway, há 

também uma série de diferenças que não foram exploradas neste trabalho por não fazerem 

parte do objetivo do mesmo. Uma das principais distinções que identificamos diz respeito à 

ideia de infinito. Borges parece se interessar pela infinitude para desvendar o funcionamento 

do mundo, investigando, em ―O idioma analítico de John Wilkins‖, por exemplo, como a 

necessidade do homem de classificar e ordenar tudo se insere no esquema divino. Uma língua 

que se oferece como acabada e suficiente é um desafio ao aspecto infinito do próprio universo 

e das mudanças inerentes ao tempo. Para Borges, existe um questionamento ligado à natureza 

das coisas. Isso também vai refletir em seu trabalho como tradutor, incorporando textos 

distintos para mediar o diálogo entre o mundo e a literatura.  

Já para Greenaway, o desejo de subverter a ideia de totalização está mais centrado 

na atualização da arte cinematográfica. O que percebemos é que seu principal objetivo ao 

trabalhar a noção de infinito é revelar o aspecto ilusório do próprio cinema, quebrando o 

estatuto da ficção e o pacto com o espectador. No final do filme A última tempestade, 

Próspero afirma que essa história pode ser contada infinitamente e de todas as maneiras 

possíveis, perpetuando a obra de Shakespeare. Greenaway parece se preocupar, o tempo todo, 

em mostrar como tudo não passa de ficção. O simulacro é desvendado e aponta, de forma 
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irônica, para uma ―representação da representação‖. Talvez, por isso, a noção de infinito seja 

fundamental para a sobrevivência da arte.  

No entanto, o trabalho de tradução em ambos se torna uma via de diálogo 

constante para a virtualização do texto. Por meio da noção de inclassificável, eles compõem 

uma rede de referências que problematizam os textos homenageados. Além disso, tanto 

Borges quanto Greenaway trabalham com a simulação e a constante mistura entre os papéis 

de leitor e autor. Eles antecipam, mesmo que precariamente, a ideia de interatividade, 

desmantelando o comportamento passivo do leitor e do espectador. Por meio de estratégias 

hipertextuais, convidam o leitor a participar da tradução e construção do texto. As obras 

desses autores se articulam de forma enciclopédica – tendo como referência o modelo de 

produção do conhecimento virtual –, pois são remodeladas e reconstruídas a partir da 

contribuição de cada leitor.  

Essa ideia de tradução está diretamente ligada ao virtual, permitindo o contato 

entre as mais diversas linguagens na contemporaneidade. O conceito de texto em Borges e 

Greenaway nos permite pensar a concepção artística hoje como uma produção híbrida, aberta 

a todas as possibilidades. Não existe mais uma classificação fechada e definitiva da arte. Ao 

contrário, a criação se tornou o lugar da convergência, da justaposição. Para Arlindo 

Machado, não por acaso a contemporaneidade tem sido marcada pela sinestesia. Para ele, no 

movimento de fusão entre as mídias, ―a música é visual, a escultura é líquida ou gasosa, o 

vídeo é processual, a literatura é hipermídia, o teatro é virtual, o cinema é eletrônico e a 

televisão é digital‖ (MACHADO, 2007, p. 72). Tudo se mistura, como se a arte também fosse 

uma enorme enciclopédia, convocando a colaboração constante do outro e incorporando todas 

as formas de linguagem em um só lugar. 

Dessa forma, percebemos um processo de ressignificação do caráter 

enciclopédico, em que a ordem dos saberes abandona a estrutura hierárquica do conteúdo para 

dar lugar à simultaneidade. Não existe uma ordem de relevância ou distinção entre os saberes. 

Ao contrário, as enciclopédias virtuais se abrem para qualquer tipo de conhecimento, sem 

julgamento de valor. Na rede, podemos encontrar informações sobre eventos científicos e 

sobre as celebridades da moda, por exemplo. Tudo na mesma plataforma, no mesmo topos. E 

esse saber está sendo recriado a todo o momento por várias pessoas, que se encontram em 

lugares e tempos diferentes. Esse arquivo do ―conhecimento‖ ou da ―informação‖ é renovado 

e ampliado a cada novo acesso, alterando, permanentemente, os contornos da enciclopédia.   
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Esse processo de escrita colaborativa é também um recurso muito utilizado em 

blogs, grupos virtuais e comunidades de relacionamento. Com a diminuição das fronteiras 

entre as pessoas pela web, é possível criar uma rede de textos, imagens, sons, vídeos etc. em 

que o trânsito de informações coloca a linguagem em movimento. Essa mudança de 

perspectiva contribui para uma aproximação entre linguagens diferentes, incentivando as 

misturas semióticas. É possível pensar que a textualidade, no ambiente virtual, pode ser 

experimentada como nos filmes de Peter Greenaway, em que a abertura de janelas e a 

colagem de elementos diversos favorecem uma narrativa não-linear e repleta de interações. 

Além disso, a articulação entre vários signos, como no caso da Wikipédia, retoma as 

discussões sobre a impossibilidade de uma língua universal, visto que sua estrutura 

acompanha a dinamização da linguagem, inclusive incorporando, de acordo com o contexto 

inserido, os neologismos e as expressões culturais. 

No entanto, apesar de se configurar como um espaço inclassificável, por abarcar 

qualquer tipo de conteúdo sem discriminação, o que percebemos é que as enciclopédias 

virtuais também criam seus próprios sistemas de classificação. No intuito de contemplar 

alguns usuários mais frequentes, a Wikipédia cria classes hierárquicas para a produção, edição 

e disseminação dos verbetes. Por meio da licença, que regulamenta as relações entre a 

enciclopédia e os usuários, ela mantém, mesmo que disfarçadamente, uma noção de autoria. 

Isso pode influir negativamente sobre seu discurso democrático, em que a informação deve 

ser livre e utilizada por todos.  

Outro ponto importante é a extinção da noção de circularidade, de completude. 

Apesar da ilusão de abarcar todo o conhecimento humano, justamente por sua capacidade 

ilimitada para o armazenamento de informações, a rede virtual se alarga em direção ao 

infinito, ao permanente estado de incompletude. Voltando ao Aleph (2003a) de Borges, a 

Wikipédia seria uma espécie de ponto de convergência entre vários elementos distintos. Ela 

poderia ser compreendida a partir da visão de Daneri, como um espaço aberto e dinâmico, que 

se estenderia ao infinito.  

No entanto, essa imagem nos provoca um desconforto em relação à memória. 

Nesse ambiente de coisas fluidas e dinâmicas, em que tudo pode ser registrado e indexado, 

como podemos apreender a construção da memória? Pensando na capacidade de Funes de 

acumular tudo, o universo virtual seria uma forma de não esquecer, de guardar cada detalhe, 

de recensear toda a experiência humana. Isso pode gerar um paradoxo. Como podemos 

construir uma memória sob o signo do inclassificável? Ao mesmo tempo em que tudo é 
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arquivado, a noção de inclassificável traz uma provocação, pois revela o caráter transitório 

das coisas. Então, que tipo de memória está sendo moldada quando tudo é tão instantâneo e 

acelerado? Além disso, como falar em ―memória‖ quando não existem seleção, critérios ou a 

dualidade do próprio esquecimento? 

Hoje, o que identificamos é uma necessidade de captar e acumular textos e 

imagens como garantia de organização e manutenção de uma memória. O espaço virtual se 

apresenta como um grande arquivo que reúne uma miscelânea de vivências. E isso também 

passa pela construção da identidade. As redes sociais se tornaram uma ferramenta para a 

manutenção da história que cada um pretende contar. Esse ―arquivo memorialístico virtual‖ se 

apresenta como uma parte fundamental da existência, uma espécie de enciclopédia do humano 

que abarca vários elementos vindos de lugares e temporalidades distintas. Nesse arquivo 

virtual em que se processa a memória, também se fundamenta a construção do sujeito e de seu 

lugar no mundo. E essa identidade é mutável, volátil, está em constante modificação. Tudo 

isso acontece na fronteira entre o público e o privado. É nesse local que se configura a troca, 

que se perde a autoria, que se desmancha a antiga noção de privacidade. Cada um cria seu 

próprio avatar, configurando-se como uma nova forma de sociabilidade.  

Dessa maneira, é necessário ter uma visão cautelosa do universo virtual. A 

produção e assimilação do conhecimento em rede é uma maneira ágil e eficaz de responder às 

necessidades da nossa época. As pessoas estão conectadas o tempo todo. Entretanto, a 

credibilidade desse saber também deve ser problematizada, passando inclusive pela 

reformulação dos processos educacionais. Pensando nos problemas enumerados por 

Surowiecki (2004) e Duguid (2010), a Wikipédia poderia perder sua função enciclopédica, 

pois não seria um círculo do conhecimento, mas de informações aleatórias, uma espécie de 

―museu de tudo‖, estigmatizado como Funes: ―eu sozinho tenho mais lembranças que terão 

tido todos os homens desde que o mundo é mundo [...] Minha memória, senhor, é como um 

monte de lixo‖ (BORGES, 2007b, p. 105). 

De maneira geral, a web trouxe uma facilidade de acesso a todo tipo de 

informação, permitindo uma abertura e uma via de diálogo entre os mais diferentes campos. 

Essa estrutura enciclopédica transdisciplinar e intermidiática é apenas um dos caminhos para 

se pensar a construção do conhecimento na contemporaneidade, pois se trata de um tema 

volátil, que está em constante transformação, constante estado de devir.  
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