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RESUMO: Mario Bellatin é uma ficção, sua existência e sua inserção no real se dão como 

linguagem, prótese, instrumento de múltiplas formas: palavra, imagem e ação. Literatura, 

cinema e performance são expressões dessa linguagem que se encontram em um mesmo espaço, 

seja porque Bellatin concebe seu processo artístico como um limiar entre as linguagens, seja 

porque articula os aspectos diferenciais dessas expressões em obras singulares, como Lecciones 

para una liebre muerta (2005), El gran vidrio (2007), Las dos Fridas (2008) ou La clase 

muerta (2011). A escrita se apresenta como ação literária orientada para a criação, interesse 

explícito no projeto Escribir sin escribir (2014), que inclui o “Congresso de duplos de Paris” 

entre outros. Nessa perspectiva, a criação é ato, manifestação política que provoca e ao mesmo 

tempo implica os meios oficiais, promovendo novas políticas de sensibilidade, segundo Jacques 

Rancière em Políticas do sensível (2005). Essa concepção nômade de escrita dissemina os 

dispositivos ao confrontá-los aos meios artísticos, convertidos em dispositivos de des-controle, 

ao esquivar o modelo, promovendo um modo de ver a obscuridade, conforme considera 

Agamben sobre o que é o contemporâneo (2009). Assim, a arte pode ser vista como fractal no 

processo de criação de sentido, onde a literatura experimenta a excrita, de acordo com Nancy 

em El sentido del mundo (2003). A escrita nômade se excreve em um movimento fractal de 

sentido, corresponde à plasticidade do espaço de ação da linguagem, seus modos de 

posicionamento no/sobre o mundo, definindo um processo de percepção e concepção que 

Bident permite avaliar em Les mouvements du neutre (2010). Um modo de percepção nos 

limites da percepção estabelece o movimento na direção do outro por meio da relação entre 

diferentes linguagens artísticas. Bellatin elabora, na sua obra, uma incisão no real que escapa ao 

hábito. 

 

Palavras-chave: Mario Bellatin. Escrita nômade e ação literária. Limiares. Literatura e outras 

artes.  

 

Introdução 

 

Em “Escribir sin escribir. Lo raro es ser un escritor raro”, Mario Bellatin 

comenta sobre sua inclusão em uma lista, que “podría ser considerada de escritores 

raros de la literatura hispanoamericana” (2014, p. 09), publicada por Álvaro Matus na 

Revista de Livros do jornal chileno El mercúrio. Se sente lisonjeado com a menção, 

mas relativiza o tom judicativo da sua estimativa, pela tendência do termo “raro” a 

desprestigiar as obras – diferentemente da perspectiva de Rubén Darío em Los raros, de 

1896, referência para a publicação de Matus, num momento em que ser “raro” era um 



 

paradigma de valor estético em ascendência. Essa marca de exotismo, entretanto, se 

tornou identidade para a literatura hispano-americana no século XX. De certa forma, 

Darío inaugurou a tradição modernista dessa literatura, que repercute em Cien años de 

raros, que Angel Rama publica em 1966, por exemplo, assim como na lista compilada 

por Álvaro Matus em 2006. A tradição da compilação na América Latina, 

fundamentalmente em antologias literárias, tem o colecionismo e o museu como 

métodos de sobrevivência e preservação diante da impermanência das coisas, 

estabelecendo um referencial de sentidos e definindo um cânone para a literatura. A 

ideia de “raro” atribui uma condição marcante, mesmo que negativa, para os escritores 

apontados nessas coleções, em busca de afirmar ou quebrar o parâmetro de classificação 

tradicional para a literatura hispano-americana. 

Bellatin estranha seu favoritismo, porém não descarta sua excepcionalidade. Na 

publicação de Obras reunidas II, retoma uma entrevista concedida em 2006 a Ezio 

Neyra Magagna1, “um jovem editor peruano”, sobre sua estranheza em comentar sobre 

si mesmo relativo ao episódio da lista de Matus. O subtítulo da publicação de 2014, “Lo 

raro es ser um escritor raro” – que desloca o texto de Darío e sua tradição, e retoma a 

entrevista de Magagna onde menciona a lista de “raros” –, ainda espelha outro texto 

homônimo, publicado pela Universidade Católica do Peru em 2007. Nesse jogo de 

espelhos e reescritura, Bellatin quer pensar sobre vida e literatura, distanciando-se da 

tradição modernista: percorre os textos e ações do que chama “Escrever sem escrever” – 

mais que um texto, uma proposta artística que pretende mostrar a falsidade inerente à 

escrita. 

Sua ideia se incorpora nesse momento, em 2006, ao que parece, e reflete um 

processo criativo que apresenta muita clareza sobre as “ações literárias” como práticas a 

favor dos “acontecimentos de escrita”, objetivando ressaltar os vazios, os silêncios, as 

omissões de sentido. Pensa em como escrever sem utilizar as palavras, tirar o relevo do 

autor e do contexto, abrir-se para as possibilidades diante do texto literário com o intuito 

                                                           
1 “A propósito de la reciente publicación de Perros héroes. Tratado sobre el futuro de América Latina 

visto a través de un hombre inmóvil y sus treinta Pastor Belga Malinois, tuve esta conversación 

con Mario Bellatin, que reproduzco íntegramente”, Proyecto Patrimonio – Año 2006, 

<http://www.letras.s5.com/mb240606.htm>, acesso em 13/07/2015.  

http://www.letras.s5.com/mb240606.htm


 

de destacar as disjunções entre a ficção e a realidade: como acontece com as fotos 

tiradas de uma situação real que expressam ficcionalidade e, ao serem incluídas no 

livro, simulam instalações (é o caso de Perros héroes). A desreferencialização pode ser 

vista como resultado da associação entre as ações literárias de Mario Bellatin e a escrita 

nômade. Ela se relaciona à explicitação do artifício e à incorporação do falso, como 

emulação e autoplágio, para questionar a “falácia da veracidade” que se fundamenta na 

dependência hierárquica entre verdade e ficção, como apontou Juan José Saer em “O 

conceito de ficção” (2009). O jogo autobiográfico na obra de Bellatin, relacionado às 

biografias de outros artistas, ao próprio corpo, à compreensão da sua prática literária, às 

fotografias, às performances, ajudam a criar uma brecha ficcional na realidade, a 

abertura a outras dimensões do real, que preenche o universo ficcional de Bellatin com 

fantasmagorias. Esse artigo pretende conjeturar sobre suas ações literárias e a prática da 

escrita, principalmente explicitadas em “Escribir sin escribir”, no âmbito da pesquisa 

em andamento chamada “Escrita nômade em Mario Bellatin: literatura e 

contemporaneidade”. 

 

Perder-se na escrita 

 

O ato de escrever para Bellatin se apresenta como uma prática nômade, porque 

não define um modelo de literatura. Permite construir um espaço de sentido peculiar, 

diferente do preestabelecido, composto pela sensação visual e performática da 

linguagem. A escrita nômade se “excreve” em um movimento fractal de sentido, como 

veremos adiante, corresponde à plasticidade do espaço de ação da linguagem, seus 

modos de posicionamento no/sobre o mundo. Esse movimento de criação está vinculado 

à percepção e concepção que o corpo experimenta na relação com o outro por meio da 

linguagem. A chamada estética da relação, que parte da abdicação do mesmo e da 

repetição, sem a apropriação do outro enquanto prerrogativa de autoridade, remete à 

ideia de neutro em Blanchot, a partir das reflexões de Bataille, de Lévinas, de Barthes, 

como aponta Christophe Bident em “Les mouvements du neutre” (2010). O neutro 

equivale a uma forma de não-saber que reage a qualquer sentido pré-estabelecido de 



 

saber e poder sobre o outro e o mundo. No limiar do neutro, a escrita nômade e a ação 

literária permitem a emergência do outro numa espécie de diálogo em que ele se 

manifesta pela sua presença como infinito do pensamento, destacando sua 

impessoalidade e atopia. O neutro seria a condição da relação na proposta artística de 

Mario Bellatin, ao nosso ver, porque produz o movimento na direção do diferente e da 

relação entre linguagens artísticas, por meio dos “sucesos de escritura”, que sustenta 

qualquer forma de arte como escrita e a escrita como arte. 

A exacerbação de múltiplos eus nos textos pretende abolir a presença do autor 

por saturação, conforme indica em “Escribir sin escribir” (BELLATIN, 2014), e 

permitir a emergência do neutro. Desta maneira, o biográfico aparece como autoficção e 

não-saber, uma marca no texto que pretende destacar o vazio (como acontece em 

relação ao braço faltante ou à digital de “Los cien mil libros de Bellatin”), para se 

instituir como dado não subjetivo por meio da escrita e enfatizar sua artificialidade. Para 

destacar a artificialidade da escrita, recorre a elementos de outras estruturas narrativas 

nas suas ações literárias, como a fotografia, o cinema, o teatro, a performance, em que o 

corpo imprime uma escrita sem escrita no espaço, ao atravessá-los, buscando tirar a 

relevância do escritor e das circunstâncias sociais da sua produção para se voltar a um 

vazio potencial de sentido desreferencializado, que joga com o imprevisível e o devir. A 

ficção lhe serve como uma prótese, que normalmente pretende esconder sua 

artificialidade, mas termina ressaltando-a, como modo de incisão no real. A perseguição 

à sósia de Frida Kahlo, modo de narração da biografia da pintora mexicana 

encomendada pela editora Lumen a Bellatin, é exemplo disso. Uma falsa biografia que 

persegue a imagem da foto de uma mulher parecida com Frida, que trabalhava no 

mercado de uma pequena cidade no interior do México: “ya sabía que a partir de esa 

práctica estaba formando algo así como una realidad fantasma. Creaba la posibilidad de 

ir detrás de una especie de mujer muerta en vida” (BELLATIN, 2008, p. 10). 

Esse é um procedimento frequente na narrativa de Mario Bellatin para provocar 

um processo de desreferencialização, em Las dos Fridas (2008), Shiki Nagaoka, una 

nariz de ficción (2001) ou Biografia ilustrada de Mishima (2009), de modo semelhante. 

Kawabata, el abrazo del abismo (2008) é uma derivação dessa tendência, por combinar 



 

fragmentos quando se apropria dos textos de seus críticos para elaborar uma análise fake 

de Kawabata, anunciada online pelo autor. Esse modo de intervenção nos textos, com 

ações de deslocamento e anacronismo, também se conecta a performances, como é o 

caso de Lecciones para una liebre muerta (2005), escrito em diálogo com a obra de 

Joseph Beuys (“Como explicar imagens a uma lebre morta”, 1965), sobre a qual 

Reinaldo Ladagga (2007) indica a aparente desarticulação entre as múltiplas linhas 

narrativas como a relação possível com Beuys: uma instalação, um sistema, criando 

realidades paralelas que fazem pontes. Essa prática de escrita também se estende a obras 

como La clase muerta (2011), relacionado à peça de Tadeusz Kantor (1975), e El gran 

vidrio (2007), lembrando a obra de Marcel Duchamp (1926), que se desdobra em “La 

novia desnudada por sus solteros... Así” (2010), como chama “Mi piel luminosa”, 

primeiro capítulo da obra de 2007, na coleção “Los cien mil libros de Bellatin”. 

 

Escrever em ação 

 

A escrita do autor é performática ao explorar os limites da literatura, da 

legitimidade, do sentido, da compreensão e do controle. A escrita ou a fotografia, o 

cinema, o teatro ou a performance, passam a ser índices destituídos de origem na obra 

de Bellatin, porque são uma marca que não predetermina o sentido. Daniel Link lembra 

que, para Barthes, a palavra é o gesto do corpo surpreendido em ação (LINK, 2009, p. 

56). Como gesto no limite da percepção, essa escrita questiona as políticas de 

sensibilidade oficiais ao envolver a escrita e o corpo em processos de 

desterritorialização, de contaminação e mudança. Tanto a palavra como o gesto podem 

ser considerados como expressões do afeto que estão relacionados ao corpo. Na 

perspectiva dos “teóricos do afeto”, ele é independente da significação e do sentido, já 

que corresponde a respostas autonômicas que ocorrem aquém da consciência e da 

cognição. Por outro lado, a ação e o comportamento são determinados pelo afeto, de 

acordo com Ruth Leys, pesquisadora da Universidade Johns Hopkins e autora de “The 

Turn to Affect: A Critique” (2011). Nesse sentido, a escrita nômade e a ação literária 

são consideradas gestos resultantes de afetos que movem sua prática e, por sua vez, 



 

desejam provocar efeitos em seus leitores. Assim, o escritor atua como sujeito da 

sensibilidade por meio da linguagem escrita, por compartilhar seu modo único de 

expressão literária capaz de redefinir as políticas de sensibilidade na 

contemporaneidade, relacionado à problemática arte/vida e à superação do que Rancière 

chama “modernitarismo” (2012, p. 41-42), que dá suporte às compilações de “escritores 

raros”. A ficção passa a ser uma reorganização material dos signos e das imagens nas 

relações entre o que se vê e o que se fala, entre o que se faz e o que se pensa. Sua 

proposta artística pode ser vista como modo de interpelação da contemporaneidade. O 

contemporâneo surge no tempo cronológico e o transforma, no entendimento de Giorgio 

Agamben (2009, p. 62, 63): sua urgência no presente é intempestiva e anacrônica 

porque foi sem chegar a ser. Ocupar uma posição que não coincide perfeitamente com 

seu tempo é ser contemporâneo, para Agamben (2009, p. 59), porque “seu tempo” está 

amparado pelas estruturas e instituições que não admitem a imprevisibilidade do 

movimento. Ser contemporâneo não é ver e entender o presente, mas viver com o foco 

da história deslocado e procurar o incidental e opaco. 

A liberdade de criação de Mario Bellatin se associa à suposição de que não tem 

nada a dizer – que pode ser pensado enquanto obscuridade e opacidade –, para produzir 

vazios com os quais transforma constantemente suas obras. Apesar disso, trata de 

respeitar o pacto com o outro, mesmo levando-o ao limite. Pretende ir além do trato 

conceitual da palavra, deseja surpreender, porque ele entende que a escrita esvazia, não 

preenche o espaço do sentido e isso lhe permite seguir escrevendo. Esse movimento se 

observa nas ações mencionadas em “Escribir sin escribir. Lo raro es ser um escritor 

raro” (BELLATIN, 2014), que ironicamente formam uma lista em que o parâmetro de 

comparação para falar de sua obra é ele mesmo. Fazem parte dela, o Congresso de 

Duplos de Paris, que propôs a ausência dos corpos dos escritores mexicanos 

programados para o evento e a presença das suas ideias reproduzidos nos seus duplos. A 

ação de Perros héroes, em que a encenação da obra não aconteceu na realidade, a não 

ser como simulacro num evento sobre a encenação fictícia, realizado na capela do 

Claustro de Sor Juana, Ciudad de México.  A adaptação teatral de Salón de beleza, onde 

o ator que viveu o personagem principal adquiriu a mesma doença do protagonista. O 



 

texto apócrifo de Samuel Beckett, foi escrito por Bellatin num processo terapêutico, 

porém apresentado como teatro de Beckett numa homenagem ao centenário de 

nascimento do escritor irlandês, propondo a apropriação de textos de si mesmo e de 

outros escritores como ação. As casas mudas do fotógrafo Jean Marc Bustamante 

inspiraram as Casas para insomnes de Bellatin, que produziam uma realidade paralela 

durante a noite, com leis alheias ao sono e à vigília. A participação no congresso de 

cinema e misticismo, onde apresentou a história de um grupo de pessoas com defeitos 

físicos, mas na verdade sem defeitos físicos, que fez peregrinação até a coluna que Luis 

Buñuel abandonou no deserto de Pachuca, no filme Simón en el desierto. Além disso, 

em aparições públicas, num jogo beckettiano de ausência de sentido, permanecia mudo 

mesmo estando presente fisicamente num espaço, onde apresentava slides e gravação 

caseira de voz. Também são consideradas como “acontecimentos de escrita” as 

intervenções na homenagem nacional a Margo Glantz, na Universidade de Harvard, em 

Yale, em Buenos Aires. Numa conferência oferecida no Museo del Chopo (Cidade do 

México, 2014), Bellatin destacou que essas ações remetem a perguntas de ordem 

literário, não são performances ou happenings. Até aquele momento, foram trinta ações 

que representaram ferramentas para continuar escrevendo. Inclusive sua primeira obra, 

Mujeres de sal (1986), também foi uma ação literária que se propôs como ato iniciático, 

disse na ocasião, distorcendo a ordem natural das coisas. Para editar a obra, produziu 

um evento literário vendendo antecipadamente cupons para o sorteio de uma obra não 

publicada no dia do seu lançamento. Criou um escritor que ainda não existia, chamou a 

atenção da imprensa, deu entrevistas e movimentou a passividade literária na Lima dos 

anos 80. 

Essas “ações literárias” se apresentam como “excrita”, segundo a reflexão de 

Jean-Luc Nancy, por levar o sentido para fora da significação e da interpretação 

(NANCY, 2003, p. 23, 24). Esse movimento se dá como “significância”, que forma a 

condição de possibilidade da significação (NANCY, 2003, p. 25).2 Bellatin se coloca 

                                                           
2 “La excripción no va a producir significaciones, va a hacer la comprobación de un tacto del sentido que 

a la vez es su asunto más propio (es el sentido, el órgano sensible) y el lugar mismo de su expropiación 

(allí la excripción no exhibe significación). De una y otra manera es la cosa misma: el sentido del mundo. 

‘Ir a la cosa misma’ no puede querer decir: ‘llegar hasta la constitución de una significación originaria’, 



 

questões sobre a significância na escrita relacionada às ações literárias, que criam suas 

próprias leis: “El único fin de la escritura es abolir su presencia. Generarla para 

destruirla. No realizar un acto de creación sino uno de destrucción constante. En ese 

sentido cualquier estrategia es buena para escapar de aquella presencia, tan ansiada y 

temida al mismo tiempo, que es el texto” (BELLATIN, 2013, p. 64). O texto é a ponte 

para processos de desterritorialização da realidade, do sentido e do próprio texto. Suas 

perguntas, mais que suas respostas, produzem os “acontecimentos de escrita” que 

correspondem ao projeto de Escribir sin escribir. 

Quiero llegar a este punto para confesar que no sé lo que significa 

realmente escribir sin escribir. Quizás hacer que las palabras, que 

muchas veces no existen en su forma física, hablen por sí mismas. 

Que expresen tanto las letras congeladas en los libros que he 

publicado como las que se abren dentro de mi historia personal. Que 

se haga evidente el ejercicio de escribir sin escribir y que la literatura 

nos demuestre que se encuentra situada un punto más allá que las 

simples palabras. (BELLATIN, 2014, p. 22) 

 

O ponto além das simples palavras articula uma multiplicidade de linguagens, 

como a imagem, a performance ou mesmo a palavra, enquanto práxis de significância. 

Elas se caracterizam por ser modos de percepção e inserção no mundo, confrontando 

sentidos inauditos, além da espera e da demanda. Isso representa, na perspectiva de 

Nancy, o fim do regime de sentido significante, para o qual a história, a filosofia, a 

política, a arte e o mundo representam sistemas fechados de conceitos e ideias. Para 

tanto, as certezas do “mundo do sentido” devem ser substituídas pelas perguntas sobre o 

“sentido do mundo”. 

 

Considerações finais 

 

A escrita nômade e as ações de Bellatin permitem a criação de espaços não-

euclidianos que, na literatura, abrem dimensões diferenciais de imaginação. Eliminam 

as distâncias entre referências do “mundo do sentido” para associar aspectos dissímeis, 

                                                                                                                                                                          
sino: mantener el paso del pensamiento suspendido sobre este sentido que ya nos ha tocado.” (NANCY, 

2003, p. 28). 

 



 

como entendeu Nancy. A linguagem se apresenta como marca e prótese para a inscrição 

no real, seja escrita, imagem ou ação. 

A ficção da escrita nômade ou das ações literárias se produz pelo gesto potencial 

da palavra, percepção, concepção, ação e expressão sensíveis aos afetos, que deseja 

provocá-los, jogando com o cruzamento entre real e imaginário. Essa inquietude se 

manifesta também na relação que a escrita estabelece com a fotografia, o cinema, o 

teatro e a performance, que permitem considerar as relações bastante evidentes entre a 

literatura e as outras linguagens artísticas que Bellatin articula em sua obra. Todas elas 

destacam o vazio e o silêncio, que está relacionado ao que Bellatin entende por escrever 

sem escrever. 
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