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Resumo:  A obra de Jorge Luís Borges vem a algum tempo sendo retratada como leitura de 
difícil acesso, o objeto de análise do presente trabalho é um de seus textos menos conhecidos, 

ou conhecido apenas por seu primeiro nome (Manual de Zoologia Fantástica), em que se busca 

indicar em que medida o escritor argentino retrata culturas e tradições a partir de relações 

intertextuais entre suas influências literárias. Para tal empreendimento foram escolhidas duas 
lendas dispostas na obra, elas são: Bahamut e as Nornas. Em que tratamos do engajamento 

literário, expressões de poder e mitologias do imaginário. 
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O objeto desta pesquisa constitui-se do estudo de duas Narrativas do Imaginário 

dispostas no texto O Livro dos Seres Imaginários, que evidenciam características 

literárias, culturais e sociais. Esse processo de simbiose, não pode deixar de ser visto 

como condutor. Com a recepção d’O Livro dos Seres Imaginários há uma leitura de 

diversas culturas, além de prestigiar o confronto desses mitos e lendas, que são também 

experiências leitoras perpassadas ao longo da vida dos autores. 

Logo se compreende o processo de reformulação do Manual, que foi concebido 

em 1957, exatamente dez anos de pesquisa minuciosa de Marguerita Guerrero e Jorge 

Luís Borges, com um tratamento e organização sistêmica de diferenciados textos, mais 

tarde, em 1967, o nome do livro foi modificado para Livro dos Seres Imaginários, já 

contando com trinta e quatro seres a mais que o anterior. 

A presente pesquisa busca investigar em que medida a linguagem não se limita à 

literatura e nem vice-versa. Ambas estão em um momento de corroborar provas de que 

há um funcionamento que participa de sua compreensão geral no campo social de 

interação, em nossos estudos apontamos para o engajamento literário. A análise que se 

propõe da experiência leitora de Borges é como sua imbricação resulta do processo de 

escrita. Destarte, os formatos de narrativa que perpassaram o texto organizado por Jorge 

Luís Borges e Marguerita Guerrero, tanto as que consideravam indicativas dos registros 

narrativos de si, quanto as que consideravam relacionadas às culturas que estavam 
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sendo segregadas durante o regime peronista, remeteriam a totalidades impossíveis, a 

atos de imersão, produção, indicando a força da narrativa do imaginário e como se 

seleciona aquilo que será ou não registrado.  

Este estudo é parte da tese de doutoramento: Mitologias do Imaginário em 

Borges: Literatura e expressões de poder na leitura, em andamento na Universidade de 

Brasília, tendo como ponto central a discussão acerca das narrativas do imaginário e 

subjetivação leitora. “O desejo de ler ou reler é um desejo de conhecimento que nasce 

de uma vontade de compartilhar com os outros leitores, e a palavra desempenha um 

papel essencial” (ROUXEL; LANGLADE; REZENDE, 2013, p. 73), neste sentido o 

trabalho que se apresenta busca refletir a relação entre leitura e expressões de poder, e 

sua interação com as mitologias do imaginário apresentadas. Salienta-se que o texto em 

análise, foi iniciado em 1953. Em 1967 foi ampliado por Borges, ganhando o título de O 

Livro dos Seres Imaginários.  

 As ideias iniciais para organização da antologia de seres fantásticos podem 

indicar um esforço tanto de Borges quanto de Guerrero, de resistir a uma política 

cultural difundida pelo peronismo na Argentina, que na época tinha a intenção de 

caracterizar a identidade nacional como único atributo da cultura de um todo social. 

Isso, no entendimento tanto de Borges quanto dos demais intelectuais antiperonistas, se 

configurava em tentativas fascistas de isolamento e rigidez cultural (AGUIAR; 

VASCONCELOS, 2001). Entende-se por rigidez cultural a rejeição drástica das 

contribuições novas oriundas de outras nações, povos ou culturas, instalando uma 

tensão nos produtos culturais já estabelecidos (AGUIAR; VASCONCELOS, 2001). 

Acredita-se nesse sentido, que discutir a constituição de estratégias mediadas por 

processos culturais e sociais no ato da leitura e como suas relações se estabelecem 

enquanto fruto de uma expressão de poder, sejam necessárias para que a proposta dessa 

pesquisa possa indicar a presença de conceitos como a leitura subjetiva, expressão de 

poder e engajamento literário. 

Por Mitologias do Imaginário se compreendem as ficcionalizações de textos 

míticos, lendas populares de cada cultura, seres atribuídos a escritores como Edgar 

Allan Poe, Kafka, C.S. Lewis, entre outros, que são organizadas no texto de Borges e 

Guerrero. Destarte, em determinismos que minimizam escritas ou o texto como tal em 

alguns casos não são levados em consideração suas intenções, assertivamente Denis ( 
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2005) situa o engajamento literário de maneira a designar uma prática literária que é 

associada à política, neste debate o intelectual francês Jean Paul Sartre é figura de proa, 

as noções até então configuradas apresentam a base para a presente análise. 

 

Bahamut e suas relações intertextuais 

 

As narrativas do imaginário ficcionalizadas por Borges em seu texto são 

indicativas do que chamaremos de engajamento literário, pois se trata do tratamento 

dispensado a seus escritos pelo autor, quando em Bahamut ele cita, “A fama do 

Bahamut chegou aos desertos da Arábia onde os homens alteraram e engrandeceram sua 

imagem.” ( BORGES;GUERRERO,1981, p.36) percebe-se então a tradição de uma 

narrativa oriental que aponta em “ os homens alteraram e engrandeceram sua imagem” 

para atos de imersão na tradição cultural. Ainda em análise à lenda pode-se ponderar a 

relação peixe – touro – rubi – anjo – terra, em: 

 

De hipopótamo ou elefante fizeram-no peixe que se mantêm sobre 

uma água sem fundo e sobre o peixe imaginaram um touro e sobre o 

touro uma montanha feita de rubi e sobre a montanha um anjo e sobre 

o anjo seis infernos e sobre os infernos a Terra e sobre a Terra sete 
céus. (BORGES;GUERRERO, 1981, p.36) 

 

 Ao relacionar esses objetos que aparecem no texto borgeano percebe-se a 

condução à narrativa do Livro das Mil e Uma Noites, que o autor busca indicar em sua 

noite 496, quando realiza um ato de intertextualidade ao narrar, “ [...] Outros declaram 

que a Terra tem seus alicerces na água; a água, no penhasco; o penhasco, na cerviz do 

touro; o touro num leito de areia; a areia em Bahamut; [...]” ( BORGES;GUERRERO, 

1981, p.36), essa citação é relacionada à Jesus, o profeta cristão, que na noite 496 do 

Livro das Mil e Uma Noites é denominado Isa, a relação com a questão espiritual, com 

aquilo que a ciência humana não pode ver, não alcança a visão de Bahamut. Durante a 

narrativa há também uma relação intertextual citada pelo autor: 

 

Acrescenta-se que sob o desmesurado peixe há um mar, e sob o mar 

um abismo de ar, e sob o ar, fogo, e sob o fogo uma serpente que se 

chama Fallak, em cuja  boca estão os infernos. 

A ficção do penhasco sobre o touro e do touro sobre Bahamut e de 
Bahamut sobre qualquer outra coisa parece ilustrar aquela prova 

2931



 

 
 

cosmológica de que existe Deus, na qual se argumenta que toda causa 
requer uma causa anterior e se proclama a necessidade de afirmar uma 

causa primeira, para não prosseguir infinitamente. ( 

BORGES;GUERRERO, 1981, p. 37) 

 

Mas o espiritual, representado na citação acima pelo profeta do cristianismo, 

Jesus, se apresenta, pois a ele é concedido ver Bahamut, mas quando o vê cai desmaiado 

e lá permanece durante três dias. Destarte, durante a narrativa observa-se a reflexão 

acerca da junção espírito – ciência, tanto que é citada a serpente Fallak, nessa 

ficcionalização atentamos para a intenção de robustecer a existência de Deus a partir da 

cosmologia, com argumentos científicos, tanto que a narrativa prossegue em descrição 

de seres que são a base para que a Terra se sustente. Sua progressão narrativa é ritmada, 

a intenção é explícita ao se referir a uma narrativa da tradição literária universal como o 

é o Livro das Mil e Uma Noites. Há então uma escolha literária, que pode denotar o 

chamado engajamento literário, de lenda para ficcionalizar que tem como cultura 

proveniente a península arábica. 

Durante a narrativa do imaginário em questão há um processo de intertextualidade 

entre a lenda da Fallak e o Bahamut, como dois seres da mitologia árabe. Sendo que a 

Fallak é a gigantesca serpente cósmica que habita um abismo de fogo abaixo do 

Bahamut igualmente gigantesco que suporta toda a criação de Alá. A Fallak vive nesse 

lugar infernal se contorcendo entre as chamas esperando o fim do mundo. Nas lendas 

árabes durante o apocalipse Fallak irá devorar toda a criação. 

Dessa maneira, segundo (DENIS, 2002) a noção de engajamento apresentada 

sofreu um desgaste e para tanto tornou-se uma ideia fluida e de uso generalizado e essa 

utilização errônea acabou por desenvolver fraturas em análises literárias, percebe-se 

portanto que a noção de mundo de um autor, sua observação e análise estética de dado 

momento sócio-histórico, e também aquilo que ela comporta pode ser analisado como 

engajamento, assim como as ideias gerais que atravessam sua obra ou a função que ele 

atribui à literatura. Nesse contexto, até mesmo a recusa de engajar-se é ainda uma forma 

de engajamento, possivelmente a mais autêntica, para (Denis, 2002) a que melhor 

exemplifica, pois ao se recusar a misturar literatura e política, não se renuncia por isso à 

determinação que pode o alcance de uma obra, seus resultados ideológicos e intelectuais 

ou a sua importância para a sociedade presente. 
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Ao perceber as leituras empreendidas por Borges ao elaborar o texto em questão 

percebe-se que, “ [...] toda obra literária é em algum grau engajada, no sentido em que 

ela propõe uma certa visão de mundo.” ( DENIS, 2002, p. 10), ou seja os escritores 

conscientemente ou não tem suas narrativas atribuídas a finalidades diversas, por isso 

pode-se perceber a preocupação do poder vigente em calar escritores e suas obras, pois 

a Literatura não pode ser vista como um objeto estético neutro, ela nunca o foi, mesmo 

para aqueles que acreditam ser Borges um escritor indiferente em termos políticos aos 

problemas nacionais da Argentina, quando se analisa rapidamente O livro dos seres 

imaginários se tem a impressão de um escritor fora da realidade. 

Contudo ao pensar acerca da expressão engajamento poderíamos analisar até que 

ponto o alcance intelectual, social ou político de uma obra é desenvolvido única e 

exclusivamente por sua posição ideológica, no tocante à literatura de engajamento, 

segundo (Denis, 2002), deu-se esse nome para designar o vasto conjunto transhistórico 

da literatura de alcance político. Compreende-se portanto, que a Literatura como é 

concebida atualmente, não seria apenas um discurso político e não é certo que deva 

atestar essa separação do social. Durante o prólogo do livro analisado há um claro ato de 

engajamento de Borges ao ofertar aos leitores as narrativas ali concebidas, além de 

conclamar outros países a enviar suas lendas. 

 

As Nornas e a mitologia escandinava 

 

 Inicialmente a narrativa faz relação com a mitologia escandinava como a fonte das 

lendas sobre as Nornas, Chamando-as de as parcas. Nesse ínterim os autores citam que 

o primeiro a organizar as narrativas que são relacionadas a esses seres é Snorri 

Sturluson, poeta responsável pela Edda em prosa, uma das duas principais fontes 

literárias da cultura nórdica do século XIII, o poeta viveu na Islândia, e ao citá-lo 

(BORGES;GUERRERO, 1981) dispõem os termos literários e estéticos que o 

engajamento no texto em questão implica, pois há uma reflexão do escritor sobre as 

relações que trava, sendo que essas podem se perpetuar pelos meios específicos dos 

quais ela dispõe para inscrever o político na sua obra. De maneira a exemplificar tal 

questão, vemos que: 

Na mitologia medieval dos escandinavos , as nornas são as parcas. 

Snorri Sturluson, que, no começo do século XIII, organizou essa 
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dispersa mitologia, nos diz que as principais são três e que seus nomes 
são Passado, Presente e Futuro. É plausível suspeitar que a última 

circunstância seja um refinamento, ou acréscimo, de natureza 

teológica; os antigos germanos não eram propensos a tais abstrações. 

Snorri nos mostra três donzelas junto a uma fonte, ao pé da árvore 
Iggdrasill, que é o mundo. Inexoráveis, urdem nossa sorte. 

(BORGES;GUERRERO, 1981, p.187) 

 

 Em análise ao trecho acima se pode perceber que o autor cita Snorri Sturluson, 

convertido ao cristianismo e tornado monge, nomeia as Nornas como: Presente – 

Passado – Futuro, essa analogia pode ser uma convergência entre o tempo na narrativa e 

sua constância, em acréscimo de natureza teológica, durante a breve narrativa os autores 

citam que Snorri era um monge cristão, explicitando dessa maneira que os germanos 

não tinham propensão a abstrações como as relacionadas ao tempo e suas significações. 

Mais adiante há uma relação com a lenda da ygdrasill, em que as Nornas como três 

donzelas que se sentam aos pés da árvore para profetizar a sorte de quem as procura. 

Durante toda narrativa, cita-se o fato de serem filhas do tempo, contudo se indica 

que é visível que o mesmo as esquece. Em ( SARTRE, 2015) percebe-se a relação entre 

a maior completude que a questão do engajamento na literatura indica. Destarte, Sartre 

está situado para deduzir uma relativa unidade na história da literatura engajada, pois 

essa dita atitude isolada e inédita, gera uma busca que  impregna-se pela experiência de 

seus predecessores. E o que se percebe em ambas as narrativas escolhidas para análise é 

que Borges está imbuído de uma influência da tradição literária que não comporta 

radicalismos.  

Por conseguinte se faz necessário citar que o radicalismo sartreano foi 

amplamente criticado no que tange o engajamento e reavaliações decisivas para a nossa 

apreensão atual do fenômeno. Importante aludir ao fato que as acepções acerca de 

literatura engajada são duas, sendo elas: 1ª) acepção - Literatura engajada como 

fenômeno historicamente situado; 2ª) acepção – Engajamento como uma leitura mais 

ampla e flexível. Sendo possível, portanto, organizar sua emergência a partir da 2ª 

guerra mundial, contudo as gerações e escritores anteriores também tiveram seus pontos 

de engajamento.  

Neste sentido se podem citar três fatores determinantes para o aparecimento da 

literatura engajada: 1º) o aparecimento por volta de 1850, do chamado campo literário 

autônomo; 2º) o aparecimento de um novo papel social, situado à margem da literatura e 
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da Universidade, o do intelectual; 3º) o aparecimento da problemática do engajamento a 

partir da revolução de outubro de 1917. 

Dessa maneira a narrativa que se apresenta comporta um distanciamento histórico 

e social das problemáticas enfrentadas na Argentina do período, contudo há um ponto 

que demonstra a confrontação das expressões de poder na leitura e do engajamento 

literário, pois ao citar duas culturas situadas à margem da Greco-romana, tida como 

cultura clássica, Borges pode ter a intenção de reclamar às culturas provenientes das 

narrativas míticas sua importância na tradição, tanto que para isso cita: 

 
O tempo ( de que são feitas ) as foi esquecendo, mas por volta de 1606 

William Shakespeare escreveu a tragédia de Macbeth, em cuja 

primeira cena aparecem. São as três bruxas que predizem aos 

guerreiros o destino que os aguarda. Shakespeare as chama we mird 
sisters, as irmãs fatais, as parcas. Wyrd, entre os anglo-saxões, era a 

divindade silenciosa que governa os mortais e os imortais. ( 

BORGES;GUERRERO, 1981, p. 187) 

 

 

 Por conseguinte ao citar William Shakespeare nessas representações do feminino 

e da morte em MacBeth, os autores relacionam a tradição clássica inglesa com a cultura 

nórdica, no momento em que as Nornas aparecem na primeira cena da peça 

shakesperiana, durante a primeira cena, aparecem três bruxas e elas predizem aos 

guerreiros seu destino.Shakespeare busca na cultura nórdica sua influência e as nomeia 

como as we mird sisters, ou, em tradução literal, as irmãs fatais. Borges cita ainda que 

as Wyrd eram divindades que governavam mortais e imortais, pois era mãe das Nornas, 

sendo que seu nome era Destino, do qual ninguém foge.  

[...] a recepção de um texto literário é uma “experiência literária” apenas 

quando envolve o ser por inteiro. E é precisamente quando ela se assenta em 

fenômenos longa e unanimemente condenados, por serem ilusão referencial e 

identificação, que ela atinge certo grau de plenitude (ROUXEL; 
LANGLADE; REZENDE, 2013, p. 204). 

 

 Em ambas as narrativas Borges e Guerrero buscam relacionar a tradição da 

narrativa mitológica popular e citar fontes do texto literário canônico, como o faz em 

Shakespeare para se referir às influências que cada cultura sofre no momento de 

conceber sua poética. Sua intenção é aberta ao afirmar seu projeto literário de 
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reconhecimento da tradição universal literária e da importância do popular para tal.  

Contudo, também é factível que ele não menospreza a força da linguagem como 

limítrofe dessa organização sistêmica do texto enquanto força motriz. E nesse sentido, a 

autonomia do chamado campo literário é colocado em questão, através da confrontação 

induzida entre campo literário e utilização da cultura popular nacional como o queriam 

os peronistas. 

Nesta perspectiva, esses três fatores: autonomia do campo, invenção do 

intelectual, revolução de Outubro, produziu dois campos a partir da segunda guerra, 

sendo eles: 1) vanguarda; 2) literatura engajada, sendo que essa segunda recusa a 

homologia apresentada pela primeira. Ao se deparar com a Literatura o escritor 

engajado em sua obra literária pretende participar plena e diretamente, através das suas 

obras, no processo revolucionário, e não mais simbolicamente, pois esse sentido 

simbólico já não o contempla. Borges busca nesse sentido engajar sua obra em um 

campo em que a obra de arte não pode ser restrita a mera propaganda de governos, tem 

por finalidade pensar a literatura e refletir acerca daqueles que dela se alimentam. 

 

As expressões de poder na literatura e o engajamento literário 

 

Sendo que as expressões de poder sempre estiveram presentes na Literatura, e sua 

potência foi motivo de variadas intransigências, o que se apresenta acerca da literatura 

engajada não é se tornar um fim em si mesma, mas ultrapassar largamente os termos do 

estético e situar a Literatura como objeto sócio-estético. “ Engajar, no sentido amplo e 

literal, significa colocar ou dar em penhor, engajar-se é portanto dar a sua pessoa ou a 

sua palavra em penhor, servir de caução.” ( DENIS, 2002, p. 31), essas relações 

empreendidas por Borges em ambas as narrativas são ao mesmo tempo literárias e 

sociais. 

Literárias porque comportam uma tradição que influenciou e influencia a escritura 

de variados textos, social porque dá a ver questões tais como a capacidade de abstração 

espiritual dos povos de cultura árabe que são retratados no Livro das Mil e Uma Noites, 

ao mesmo tempo em que o autor através de uma relação temporal exemplifica como se 

davam os entendimentos de tempo na cultura nórdica e sua explicação por Shakespeare 

ao escrever Macbeth se utilizando desse argumento. Destarte, o escritor engajado é 
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aquele que assume o compromisso de elucidar com a coletividade, suas escolhas, além 

de determinar sua credibilidade. 

Ao adentrar o engajamento borgeano situamos sua análise na perspectiva que se 

relaciona com a leitura e os leitores, sendo que para o engajamento a ideia central é a 

escolha necessária a se fazer. Essa manifestação de uma fidelidade a si mesmo, é o ato 

voluntário e efetivo pelo qual a pessoa se define, segundo um caminho que comporta 

risco e desconhecido. 

A realização de si no engajamento é também uma participação na vida coletiva, 

manifesto no palco das questões sociais, políticas, intelectuais ou até mesmo religiosas. 

Neste sentido, o ponto onde se ligam o individual e o coletivo, onde a pessoa traduz em 

atos e para os outros as escolhas que ela fez para si, está posta em suas escolhas 

literárias, que para Borges sempre foram essenciais na composição de seus contos e 

narrativas. Esse ato de escritura, sua intenção propriamente estética não pode bastar-se a 

si mesma, e se duplica com um projeto ético que a subentende e a justifica. 

levar em conta essa intenção permite assim definir a arte sem renunciar à 

idéia de que o belo é subjetivo e relativo. No campo literário, os traços 

“artísticos” são essencialmente traços genéricos. Todo romance, toda 

tragédia, toda elegia é estatutariamente uma obra de arte. A questão da 

identidade artística,portanto, nada tem a ver com a do mérito estético 

(JOUVE, 2012, p. 17). 

 

Nesse contexto, explicita aqui que coexistem as literaturas engajada e militante, 

contudo a primeira vem à política porque é nesse terreno que a visão do homem e do 

mundo se concretiza. A segunda se presta à política para existir. No período em que o 

livro em questão, O livro dos seres imaginários, começa a ser elaborado havia agitação 

política na Argentina, e os intelectuais se digladiavam em anti e pró Péron, nesse 

período os ânimos em efervescência acabaram por desenvolver possibilidades de escrita 

que procediam da consciência que o escritor possui sua historicidade. 

Essa historicidade foi decisiva para que muitos resistissem, pois ao saber-se 

situado num tempo preciso, que o determina e determina a sua apreensão das coisas, o 

escritor busca expandir as fronteiras de sua obra, reflete, analisa, determina estratégias, 

prolonga projetos, desenvolve outros. Destarte, ao escrever se identifica desde então 

com o projeto de mudar o mundo, e para que a literatura seja um autêntico 
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empreendimento de mudança do real, é preciso que o escritor aceite escrever para o 

presente e queira “ em nada faltar com o seu tempo.” 

As narrativas apresentadas para análise podem ser atestadas enquanto 

deslocamento agindo como forma de pontuar na leitura sua força implícita, a 

ficcionalização como terna mudança diante dos fatos. A contradição e urgência que 

procedem a inscrição do escritor em seu projeto literário são pontuais em sua renuncia, 

portanto a aposta na posteridade e escolha resoluta em responder às exigências do 

tempo presente. Tornando-se assim uma conjunção de valores que definem a obra. 

Sendo que para Borges a literatura feita apenas para servir a um campo política estava 

condenada à impotência, enquanto que a Literatura que se fundamentava na tradição 

literária tendia a alargar espaços e conceitos, além de acrescer à obra vitalidade e força 

embrionária, pois sua força de ruptura e subversão poderia anular-se caso não fossem 

bem postuladas e empregadas, pois para Borges, só poderia ser transgredido algo que se 

dominasse, do contrário os erros constantes poderiam matar sua potência de criação. 

 

Conclusão 

 

 O presente texto buscou refletir acerca das narrativas do imaginário, Bahamut e 

Nornas, lendas ficcionalizadas por Borges e Guerrero em O livro dos seres imaginários, 

as pontuações aqui postuladas são iniciais pois trata-se de tese de doutorado em 

andamento na Universidade de Brasília. Foram apresentadas as lendas e uma análise 

breve de sua importância no corpo do texto, bem como relação intertextual realizada 

pelo autor, como exemplo em Bahamut, relação com O livro das mil e uma noites, em 

As Nornas, relação com a peça Macbeth de William Shakespeare, análise orientada 

pelos conceitos de engajamento literário em Jean Paul Sartre e Benoit Denis e pelo 

conceito de leitura subjetiva em Rouxel. Compreende-se que ao ficcionalizar as 

narrativas citadas Borges buscou suas influências literárias, e em um claro gesto de 

engajamento literário, trouxe a ambas suas escolhas literárias a fim de desenvolver 

reflexão acerca da condição de cultura colonizada como o foi a Argentina. 

 Também foram apresentados os conceitos de literatura engajada e literatura 

militante, além de apresentar conceitos e relações entre os mitos e suas implicações em 

nas culturas das quais são provenientes. O que se Organizou também foi uma 
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introdução que explica-se a que e porque se empreende o presente texto, em que medida 

sua implicação é literária e como pode ser visto como uma expressão de poder na 

leitura, além de apresentar as acepções para literatura engajada e os campos de sua 

atuação, em análise frequente aos textos. Finalizando foi elaborado um tópico que trata-

se da relação entre engajamento literário e expressões de poder, explicitando os campos 

de atuação dos escritores e como Borges via tais movimentos na criação literária, além 

de discorrer acerca da condição de objeto estético e social da literatura. 
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