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A POTÊNCIA DA METÁFORA EM JORGE LUÍS BORGES 

Damares do Nascimento Fernandes Costa1 (UEPB) 

 

RESUMO:  

O presente trabalho objetiva (re)pensar as características conceituais, que viabilizam delineares 
éticos e estéticos, da metáfora na obra do escritor argentino Jorge Luís Borges. A metáfora para 
ele, levando em consideração suas conjecturas ensaísticas e intuindo-as em seus demais textos 
ficcionais, não se constitui sob a ótica binária metafísica do sensível e do não sensível, do 
sentido literal e figurado, mas tem em um contrato rítmico e corpóreo da voz a potencialidade 
que faz com que a palavra prescinda de significações fixas e lineares. A metáfora nesses termos, 
tem mais a ver com a palavra como ato (como intui Hannah ARENDT) do que com o conceito 
(como queria Aristotéles). Considera-se, portanto, que a obra do escritor argentino aponta para 
novas leituras de uma ontologia da metáfora fundamental para se repensar o sentido, a 
linguagem e a própria literatura. Na perspectiva da “transa” tramada entre literatura e filosofia 

nos textos do autor, buscamos pensar o conceito de metáfora presente tanto em textos 
ensaísticos como “las Kenningar” e “la metáfora” – considerando sempre o caráter híbrido entre 
os gêneros textuais para Borges – E no poema "Versos de Catorce", do livro Luna de Enfrente. 
Esse conceito poeticamente elaborado aponta esteticamente para uma dimensão política da 
palavra, cuja potencialidade é advinda da voz de uma singularidade que fala. Dessa forma, 
convidamos à discussão o pensamento de Adriana Cavaero (2011), que pensa a relação entre 
voz e palavra como uma relação de unicidade; Derrida (1973), no que tange à ideia de rastro e 
Ricoeur (2005), para pensar a metáfora borgeana e suas reconstruções no campo da ética, uma 
vez que esse elemento na obra do autor argentino aponta para o repensar de uma questão central 
no panorama da cena filosófica contemporânea que é a questão da linguagem. 

Palavras-chave: Potência. Metáfora. Ética. Estética.  

 

 

 

 

                                                             
1 Doutoranda do programa de pós graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual 
da Paraíba.  
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Em “Parábola del palácio”, de Jorge Luís Borges, um imperador amarelo mostra 

todo o seu imponente palácio a um poeta. O palácio fabuloso com todos os seus jardins 

paradisíacos que prefiguravam um labirinto. No passeio, o imperador revelava toda a 

sua onipotência: todos os rios resplandecentes que atravessaram nas embarcações ou 

talvez, “un solo rio muchas veces”, as prostrações reverenciadoras por onde seu séquito 

imperial passava e a decapitação a quem não o fizesse, afirmavam ainda mais o caráter 

imponente do imperador e de todo seu palácio. Até que,  

Al pie de la ultima torre fue que el poeta (que estaba como ajeno a los 
espetáculos que eran maravilla de todos) recitó la breve composición 
que hoy vinculamos indissolublemente a su nombre y que, ségun 
repiten los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la 
muerte. El texto se há perdido; hay quien entiende que constaba de un 
verso; otros, de una sola palavra. Lo certo, lo increíble, es que en el 
poema estaba entero y minucioso el palácio enorme, com cada ilustre  
porcelana y cada dibujo en cada porcelana y las penumbras y las luces 
de los crepúsculos y cada instante desdichado o feliz de las gloriosas 
dinastias de mortales, de dioses y de dragones que habitaron en él 
desde el interminable passado. Todos callaron, pero el Emperador 
exclamó: “!Me has arrebatado el palácio!” y la espada de hierro del 
verdugo segó la vida del poeta.   (grifos meus). 

Em seguida, o narrador apresenta a versão de outros sobre o fato: “otros refieren 

de outro modo la historia”, que ao pronunciar o poema (o verso, a palavra) o palácio 

desapareceu como que abolido e fulminado pela última sílaba, pois não podem haver 

duas coisas iguais no mundo. Mas, o irônico narrador nega tais versões, afirmando que 

são lendas e não passam de ficções literárias, uma vez que “el poeta era esclavo del 

Emperador y murio como tal”.  

Há intuições profundas no que se refere à problemática relação entre linguagem, 

realidade e ficção literária. Quero comentar brevemente outras relações (que também 

constituem ou são constituídas por aquelas) especificamente: voz, palavra, unicidade e 

política, que nos permitirão, posteriormente, pensar a questão da metáfora, no âmbito da 

literatura Borgeana. O poeta-escravo estava como que alheio a todos os esplendores que 

mostravam a onipotência do palácio e do imperador. Seu alheamento revela-se no seu 

calar diante da visão dos esplendores. Entretanto, ao abrir a boca e recitar, o poeta 

inaugura sua palavra como ato. Diante da onipotência do imperador, o escravo é uma 

potência porque fala. Não é o que ele fala, mas porque ele fala. A breve composição 

vinculada a seu nome – ou seja, a sua palavra, a sua voz e o seu nome estão 

substancialmente vinculados – que arrebata o palácio. Seu dizer foi ato que possui um 
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papel politicamente subversivo, revelando a potência da palavra, da esfera acústica (tão 

temida por Platão). A palavra do escravo-poeta, poderíamos dizer, a SUA palavra 

revolucionária, revela sua unicidade como ser singular que exprime-se a si mesmo e 

dirige-se a outro. Note-se que todos calaram, mas o imperador exclamou: arrebataste-

me o palácio! Notória é a relação entre os dois: o escravo-poeta e o imperador, a relação 

entre suas vozes, palavras e ações: ao término da recitação, o arrebatamento do palácio; 

ao término da exclamação contundente, a dissipação da vida do outro. Cada um 

revelando-se a si mesmo, sua unicidade, na pluralidade de suas relações. Nessa leitura, 

consideramos que o falar exprime o si mesmo e a natureza política do espaço relacional.  

Diante da leitura dessa parábola não podemos deixar de pensar na palavra do 

poeta-escravo enquanto um ato de linguagem que redescreveu a realidade do palácio. 

Não poderíamos pensar em termos de representação da realidade, mas sua recriação 

infinita, ao passo que, a palavra, o significante remeteu um sentido ao palácio que 

arrebatou e, uma vez que, ao invés de condensar um significado próprio, original, fixo, 

o palácio era outro significante movediço, este, por sua vez, também remeteu à palavra 

seus sentidos e possibilidades. Através do ato de linguagem do escravo, a palavra e a 

coisa tornaram-se ambas uma só. Uma só voz.   

Toda essa ilustração e conjecturas iniciais nos permitem contornar nosso intuito 

de fazer uma leitura de algumas perspectivas da metáfora em Borges que fogem do 

conceito tradicional desse elemento. Tomando como base dois textos ensaísticos (mas, 

não menos ficcionais) do autor, que são: Las Kenningar e La metáfora; para em seguida 

empreendermos a leitura de um poema de um dos textos iniciais de Borges, em que se 

evidenciará as nossas postulações sobre a temática em questão. Nossa hipótese é que a 

metáfora apresenta-se em Borges para além de termos de representação e, que, embora 

não possamos fugir da ideia de imagem relacionada à METÁFORA, o que aparenta se 

delinear na leitura dos textos propostos é uma estreita relação da metáfora com a voz, no 

que diz respeito à corporeidade da palavra, na qual se inscreve a perspectiva relacional, 

de acordo com a perspectiva ensaiada por Adriana Cavarero, em Vozes Plurais (2011). 

Essa relação voz e palavra e, consequentemente, metáfora viabiliza pensar questões 

relativas ao sentido, que nos leva a pincelar em nossa discussão o que Derrida elabora 

sobre a ideia de rastro em Gramatologia (1973). 
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Pensando essa relação entre voz e palavra como uma relação de unicidade, 

Adriana Cavarero (2011) elabora uma política ontológica antimetafísica baseada em 

vozes singulares que tem como condição o aspecto da relacionalidade comunicativa 

com outras singularidades vocais, instituindo assim, a noção de singularidades plurais. 

A metafísica platônica, que instaura uma política voltada para um logos individualista, 

centrado na visão e desvocalizado, é confrontada por Adriana que desenvolve a teoria 

da ontologia vocálica da unicidade subvertendo a relação problemática estabelecida 

entre logos e política pelo pensamento hegemônico da metafísica ocidental. Entre as 

questões que pontua, destaca-se a politicidade da palavra2 e da voz como elementos 

reveladores da unicidade de quem fala3, o que constitui um caráter corpóreo da voz e da 

palavra: há um corpo que a expressa, uma acústica que a conduz. Essa corporeidade 

pressupõe um ritmo: as singularidades trocam os sons em intervalos de tempo 

contextuais que fabricam uma ressonância acústica.  

Além disso, a voz precede a esfera semântica, a significação, o próprio sentido e 

intenção do comunicar. A voz é muito mais uma intensão que precede e excede o logos; 

uma potência que vai à palavra desvelando-a. Para Cavarero, o ritmo musical da língua 

é a potência de uma voz que ressoa ainda e sempre no logos. A metafísica ocidental 

centraliza o logos, descartando a voz e condenando a palavra à urgência de significar. 

Subordina o exercício do dizer à ordem do dito.   

O sentido da unicidade não se esgota na dinâmica da voz enquanto pura voz. 

Uma vez que, como afirma Cavarero: “o problema de fato, não consiste na recuperação 

de uma voz que é ainda voz porque precede o advento da palavra, mas sim na 

recuperação da voz no âmbito daquela palavra a que a voz mesma é essencialmente 

destinada.” (2011, p. 209). Dessa forma, a palavra, em sua essencialidade acústica, é 

ritmada “tem como o coração, uma alma rítmica”, portanto entre a corporeidade ritmada 

e a expressividade do dizer, ou seja, entre voz e palavra há uma relação intrínseca. 

Octávio Paz, em O arco e a Lira (2012), afirma: “No fundo de todo fenômeno verbal há 

                                                             
2 A questão da politicidade da palavra é desenvolvida por Adriana Cavarero a partir dos estudos de 
Hannah Arendt, entretanto, Adriana amplia as discussões de Arendt potencializando a politicidade na voz, 
antes mesmo de sua constituição enquanto palavra.  
3 Ao pontuar que a voz revela a unicidade dos seres que falam, há uma subversão das constituições 
metafísicas que tratam de categorias fictícias como as de sujeito, indivíduo, homem. Tais categorias não 
revelam os seres únicos nem suas trocas vocálicas porque são abstratas, totalizadoras e hierárquicas. O eu 
singular tem nome e sobrenome, é identificável, porque fala aqui e agora no presente.  
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um ritmo. As palavras se juntam e se separam respeitando certos princípios rítmicos”
4. 

Essa dinâmica da palavra é a dinâmica da comunicação em sua relacionalidade. Assim, 

pode-se presumir que a língua é musical e rítmica, tem acentos, propõe pausas, porque 

pressupõe a relação com o outro. Essa lei da ressonância está na origem de toda a 

comunicação.  

Em dois de seus textos ensaísticos que tratam especificamente sobre a questão 

da metáfora, Borges intui as questões relativas à palavra e a relação intrínseca dessa 

com a voz. No texto “Las Kenningar”, pode-se notar um vislumbre do que constitui essa 

temática para o autor e da subversão à visão logocêntrica que se imprime nos 

tradicionais estudos sobre o tema, já que a metáfora ainda apresenta-se e permanece 

como um conceito substancialmente metafísico. No ensaio “La metáfora” Borges 

confirma essa subversão à tradicional visão sobre a metáfora, a partir de Aristotéles. 

Segundo ele, Aristóteles funda a metáfora sobre as coisas e não sobre a linguagem, uma 

vez que para o filósofo grego toda metáfora surge da intuição de uma analogia entre 

coisas dessemelhantes. Borges cita o historiador Snorri Sturlusson (também citado por 

ele em “Las Kenningar”) afirmando que os tropos conservados por ele são resultado de 

um processo mental que não percebe analogias, mas combina palavras. 

As intuições e conjecturas Borgeanas, em ambos os textos, apontam para uma 

noção mais voltada para a corporeidade da palavra e das sensações vocálicas das 

expressões, que precedem qualquer construção simbólico-imagética e que (pre)excedem 

qualquer possibilidade pela busca de um sentido fixo. Borges inicia o primeiro ensaio5 

classificando as Kenningar, que seriam menções enigmáticas da poesia oral Islandesa 

(medieval6
), como “uma de las más frias aberraciones que las histórias literárias 

                                                             
4 Continuando: “... o ritmo é algo mais que medida, algo mais que tempo dividido em porções. A sucessão 
de golpes e pausas revela certa intencionalidade, algo assim como uma direção [...] sentimos que o ritmo 
é um ir em direção a algo, mas não sabemos o que vem a ser esse algo. Todo ritmo é sentido de algo. 
(PAZ, 2012, p. 64). Mais à frente, Paz afirma que o ritmo é tempo original e que esse tempo não está fora 
do homem. Dessa forma, essa ritmicidade inerente ao homem é expressa em suas vocalizações, que 
exprime por meio de sons, atos e palavras a sua unicidade e, por conseguinte sua politicidade, uma vez 
que “o ritmo é inseparável de nossa condição”, ou seja, “é a manifestação mais simples, permanente e 
antiga do fato decisivo que nos faz ser homens: ser temporais, ser mortais e sempre lançados em direção a 
“algo”, ao “outro”: a morte, Deus, a amada, nossos semelhantes.” (PAZ, 2012, p. 67). 
5 Já é conhecida a indeterminação entre os gêneros para Borges. Nesse “ensaio”, ele expõe essas noções 

enigmáticas da poesia Islandesa, mas, muitas das construções “metafóricas” expressas são criações dele 

próprio. Assim, mais do que analisar e descrever as Kenningar, Borges as forja. Dessa forma, torna-se um 
pouco conflituoso determinar o gênero desse texto. Ele teoriza (intui) ficcionalizando.  
6 Segundo Borges, as Kenningar se difundiram por volta dos anos 1000, época em que os thulir (rapsodos 
repetidores anônimos) foram destronados pelos escaldos (que eram poetas de intenção pessoal). Os 
escaldos eram cantadores populares, contadores de história (noruegueses e islandeses) (Zumthor, 1993), 
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registran”. Sendo que essa decadência “deprimente” se deu mais pela solução do 

problema do que pelo seu enunciado. Entretanto, ele afirma: “Bástenos reconocer por 

ahora que fueron el primer deliberado goce verbal de una literatura instintiva7
”.  

Assinala-se aqui a característica oral dessas construções. Um dos primeiros exemplos de 

Kenningar no texto são alguns versos do poeta-viking (escaldo) Egil Skalagrímson8:  

Los teñidores de los dientes del lobo 
Prodigaran la carne del cisne rojo. 
El halcón del rócio de la espada 
Se alimentó com héroes en la llanura. 
Serpientes de la luna de los piratas 
Cumplieron la voluntad de los hierros.9 
 

 Para Borges, versos como o terceiro e o quinto oferecem uma satisfação quase 

orgânica. Ele afirma que o que procuram transmitir ou sugerir é indiferente e nulo. O 

que realmente importa nessas construções é o contato heterogêneo entre as palavras. 

Não provocam imagens, não são um ponto de partida, são apenas termos. Outros 

exemplos dados são os que se referem ao ar: “casa de los pájaros, casa de los ventos”; 

ao mar:  “techo de la ballena”, “tierra del cisne”, “camino de las velas”. O autor compila 

muitas outras construções como essas, afirmando que as reduções a uma palavra 

constituem perdas, ou seja, a variedade e contato entre as palavras dos termos 

metafóricos, cujo sentido, muitas vezes não é possível explicar, possibilita satisfações, 

vacilantes sensações que importam mais do que uma relação fixa entre significante e 

significado.  

Nesses termos, a metáfora escaparia a qualquer tipo de fixação de sentido. Esse 

rompimento com a ideia de origem traz à tona a cadeia referencial de significantes, da 

qual fala Derrida. Assim, as metáforas remetem-se e multiplicam-se entre si, 

potencializa-se enquanto ritmo de uma voz que vai à palavra desvelando-a. Uma vez 

que as palavras trazem o rastro de outros significantes (DERRIDA,1973), o sentido de 

                                                                                                                                                                                   
em uma época em que o acesso à escrita era menos frequente. Os escaldos compunham e davam suas 
próprias interpretações às composições. Talvez seja por isso que Borges os classifique como “poetas de 

intención personal” e atribua a decadência das construções às soluções dos enigmas, ou seja, às 

interpretações dos mesmos.    
7 “Por enquanto é suficiente reconhecer que foram o primeiro gozo verbal deliberado de uma literatura 
instintiva.” 
8 Um dos guerreiros Islandeses mais sanguinários da época Viking. Matava e recitava poemas. 
9 “Os tingidores dos dentes do lobo/ prodigalizaram a carne do cisne rubro./ O falcão do orvalho da 

espada/ alimentou-se com heróis na planície./ Serpentes da lua dos piratas/ atenderam à vontade dos 
Ferros.  
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uma metáfora é construído e reconstruído subjetivamente, é uma linha de fuga, em um 

sentido Deleuziano, da estrutura do sentido original.  

Nessa perspectiva, Derrida (1973) considera a diversidade propiciada pela 

linguagem, bem como a significação como sendo resultado de um jogo de diferenças 

estabelecidas entre seus elementos. Esse jogo de diferenças se dá no interior da 

linguagem10 e não se vincula a coisas externas. Dessa forma, a multiplicidade de 

sentidos da linguagem, a sua riqueza plurissignificativa, as ambiguidades permitidas 

pelo critério da diferença e os seus jogos de associação, possibilita a realização de 

operações múltiplas (Goulart, 2003), que não se constitui na ordem de um significado 

fixo, original; Derrida rompe com a ideia de origem no campo do significante e do 

significado. Abolindo esse último termo do binarismo, afirma que o que há são 

significantes de significantes, remetimentos de remetimentos, melhor dizendo: Rastros. 

Assim sendo, pode-se considerar que, no âmbito da linguagem, as significações não 

possuem um centro em suas relações de significação, podendo, portanto, apoiar-se, 

misturar-se, transformar-se com outros significados.  

Diante de tudo o que já foi exposto, pensaremos a metáfora nessa relação entre 

voz e palavra como uma relação de unicidade de uma voz que diz e que ao dizer se diz 

enquanto singularidade. Assim como o poeta-escravo, que parte de uma margem e diz 

sua metáfora potência que destrona o palácio, Borges parte de uma margem para falar 

das Kenningar: escreve sobre textos esquecidos ou ignorados, reinventando estéticas, 

ampliando o horizonte de discussão e de possibilidades de leitura. Na verdade, Borges 

parte de várias margens, o escritor das orillas, como descreve Beatriz Sarlo (1995) 

também entrecruza com o centro obras de autores menores argentinos, dá voz ao que é 

menor, à penumbra, ao pôr do sol; em seus textos iniciais recria metaforicamente 

Buenos Aires, enquanto cidade poética, cuja força e fervor não está no centro, mas nas 

margens. O autor é uma voz argentina, uma singularidade que fala a partir de um lugar 

que está às margens do ocidente e coloca a cidade e a própria literatura falando de igual 

para igual com outras cidades e literaturas centrais. Há, em toda sua obra um fluxo de 

entrecruzamentos entre o centro e a margem, que reivindica enquanto voz e 

                                                             
10 Nesse mesmo direcionamento, Goulart (2003, p.5) indica que os critérios maniqueístas seriam 
desconsiderados se, ao refletir a linguagem a partir de diversos parâmetros, a significação fosse 
apreendida como “o resultado de um jogo de diferenças estabelecidas entre seus elementos”.   
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singularidade argentina, um espaço original, que é o espaço das margens, conforme 

assinala Sarlo (2005), e esse espaço é potencializado pelas metáforas. 

Nesses termos, a característica rítmica da voz à palavra viabiliza pensar a 

metáfora nesse campo da relacionalidade. O poeta argentino no poema “Versos de 

catorce”, do livro Luna de Enfrente (1925), dá voz às margens, potencializando a 

Buenos Aires poética nos rastros de tudo o que se constitui como margem:  

A mi ciudad de pátios cóncavos como cántaros 
Y de calles que surcan las léguas como um vuelo, 
A mi ciudad de esquinas com aureola de ocaso 
Y arrabaldes azules, hechos de firmamento. 
 
A mi ciudad que se abre clara como una pampa, 
Yo volvi de las viejas tierras antíguas del occidente 
Y recobre sus casas e la luz de sus casas 
Y la transnochadora luz de los almacenes.  
 
Y supe en las orillas, del querer, que es de todos 
Y a punta de poniente dessangre el pecho en salmos 
Y cante la aceptada costumbre de estar solo 
Y el retazo de pampa colorada de un pátio. 
 
Dije las calesitas, noria de los domingos, 
Y el paredón que agrieta la sombra de un paraíso, 
Y el destino que acecha tácito, en el cuchillo,  
Y la noche olorosa como un mate curado. 
 
Yo presentí la entraña de la voz las orillas, 
Palabra que en la tierra pone el azar del agua 
Y que da a las afueras su aventura infinita 
Y a los vagos campitos un sentido de playa. 

 
 

O que dizer do verso: pressenti a entranha da voz as margens? É a própria voz 

argentina em ritmo de margem, entranhada na singularidade que a diz. O poeta não quer 

dizer. Diz. [...] O sentido do poema é o poema em si.” (PAZ, 2012). Essa metáfora 

argentina ritmiza um direito de voz, de ter enquanto subúrbio, uma aventura infinita e 

enquanto vagos campos, um sentido de praia. As metáforas da cidade a redescrevem, 

para além do estético e do representativo, apresentam-se como ato de linguagem que 

suspende o mundo e cria um outro território.  

Nesses termos, podemos dizer juntamente com Ricoeur (2005) que a linguagem 

poética possibilita a recriação ontológica da existência. O poeta tem o poder de suscitar 

e modelar o imaginário através da linguagem. É isso o que o filósofo francês postula 
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como denotação de segunda ordem, pois a obra literária só desvela um mundo ―sob a 

condição de que se suspenda a referência do discurso descritivo. Esse postulado conduz 

ao problema da metáfora, que conquista seu sentido como metafórico nas ruínas do que 

se pode chamar sua referência literal (RICOEUR, 2005, p. 338). Assim, as metáforas da 

Buenos Aires Borgeana recriam uma cidade que fervilha, não no fervor da cidade 

invadida pela modernidade no início do século XX, mas em um fervor atraído para as 

margens, através de uma singularidade que diz e que se diz enquanto margem a partir de 

metáforas que são potências da voz e do dizer. O exercício que se propõe na leitura 

desses versos é o de recuperar a voz, uma voz das margens, no âmbito da palavra 

metafórica.  

Finalizando essa leitura, concluímos que a metáfora, esse tropo que traz em si 

toda a carga tradicional da metafísica ocidental, que prioriza as ideias de analogia e 

representação, pode ser repensada em Borges a partir de uma perspectiva que subverte 

os meios abstracionistas da tradição e que incorpora a metáfora no âmbito do corpo, 

através da voz. Assim, como vimos, a metáfora em Borges apresenta-se em termos de 

potência porque são, e porque o que importa nelas é a voz do poeta, do escravo, do 

Islandês, do argentino, e da própria margem, enquanto uma voz potencializada e 

recuperada na esfera da palavra, que diz, mas antes de dizer diz sua própria 

singularidade, se diz em sua humanidade, enquanto unicidade. 
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