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RESUMO 

 

Esta tese trata de como se desenvolve na obra da escritora contemporânea 

Nélida Piñon uma espécie de pensamento cartográfico, presente desde o seu 

primeiro romance, Guia-mapa de Gabriel Arcanjo, publicado em 1961. Para 

interpretarmos o universo literário nelidiano, formulamos o nosso trabalho 

estabelecendo um confronto com o texto do mito iluminado pelas reflexões de 

Eliade (2007; 2007b; 2008) e Meletínski (2002); e com o discurso filosófico pós-

estruturalista, representado principalmente pelas contribuições de Deleuze e 

Guattari (1995; 1996; 1997) a respeito de uma geografia do nomadismo; e de 

Foucault (1996; 2006) sobre a ordem do discurso, o nascimento da literatura e 

o ser da linguagem. Examinadas pela leitura crítica e comparativista desta 

pesquisa, as cartografias mito-poéticas de Piñon são apresentadas ao leitor 

associando-se a uma geografia dos sentimentos e ao que Maffesoli (2001) 

denomina “desejo de errância” e da perdição, particularmente nas obras Tebas 

do Meu Coração, A República dos Sonhos, O Presumível Coração da América 

e Fundador. Esse último romance, publicado em 1969, portanto anterior aos 

outros textos mencionados, servirá como corpus principal de nossa análise, 

que objetiva demonstrar como a narrativa de Piñon se relaciona a uma 

linhagem literária estruturada a partir das ações de um determinado tipo de 

personagem conhecido como inaugurador de cidades ou herói civilizador e 

cultural. Na reedição desse arquétipo de personagem, a autora instaura o 

elemento da sedução, num jogo que se estabelece entre os sujeitos masculino 

e feminino e que traz à tona questões relacionadas ao erotismo, à transgressão 

e ao sagrado, abordadas em nosso discurso pelas considerações de 

Baudrillard (2008) e Bataille (1987). Para explicitarmos a constituição desses 

pontos, realizaremos uma viagem das visões do mundo arcaico ao 

contemporâneo pelas páginas de Fundador, apontando de que maneira a 

escritora brasileira retoma as imagens do mito cosmogônico, do mito do eterno 

retorno e do paraíso terreal, que se inscrevem como fundamento do seu texto 

literário.     

PALAVRAS-CHAVE: MITO-POÉTICA, CARTOGRAFIA, NOMADISMO, 

NARRATIVA, COSMOGONIA, EROTISMO 



RESUMEN 

Esta tesis trata de cómo se desarrolla en la obra de la escritora contemporánea 
Nélida Piñon una especie de pensamiento cartográfico, presente desde su 
primer romance Guia-mapa de Gabriel Arcanjo, publicado en 1961. Para que 
se interprete el universo literario nelidiano, formulamos nuestro trabajo 
estableciendo un confronto con el texto del mito iluminado por las reflexiones 
de Eliade (2007; 2007b; 2008) y Meletínski (2002); con el discurso filosófico 
pos-estructuralista, representado principalmente por las contribuciones de 
Deleuze y Guattari (1995; 1996; 1997) a respecto de una geografía del 
nomadismo; y de Foucault (1996; 2006) sobre el orden del discurso, o 
nacimiento de la literatura y el ser del lenguaje. Examinadas por la lectura 
crítica y comparativista de esta investigación, las cartografías mito-póeticas de 
Piñon son presentadas al lector asociándose a una geografía de los 
sentimientos y al que Maffesoli (2001) denomina “deseo de errância” y de 
perdición, particularmente en las obras Tebas do Meu Coração, A República 
dos Sonhos, O Presumível Coração da América e Fundador. Esa última novela, 
publicada en 1969, por lo tanto anterior a los otros textos mencionados, servirá 
como corpus principal de nuestro análisis, que objetiva demostrar como la 
narrativa de Piñon se conecta a un linaje literario estructurado a partir de las 
acciones de un determinado tipo de personaje conocido como inaugurador de 
ciudades o héroe civilizador o cultural. En la reedición de ese arquetipo de 
personaje, la autora instaura el elemento de la seducción, en un juego que se 
establece entre los sujetos masculino y femenino y que pone de manifiesto 
cuestiones relacionadas al erotismo, a la transgresión y al sagrado, abordadas 
en nuestro discurso por las consideraciones de Baudrillard (2008) y Bataille 
(1987). Para que se explicite la constitución de esos puntos, realizaremos un 
viaje de las visiones del mundo arcaico al contemporáneo por las páginas de 
Fundador, apuntando de qué manera la escritora brasileña retoma las 
imágenes del mito cosmogónico, del mito del eterno retorno y del paraíso 
terreal, que se inscriben como fundamento do su texto literario.     

PALAVRAS-CLAVE: MITO-POÉTICA, CARTOGRAFÍA, NOMADISMO, 

NARRATIVA, COSMOGONÍA, EROTISMO.  
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1 INTRODUÇÃO: A INVENÇÃO DO PENSAMENTO 

CARTOGRÁFICO NA LITERATURA NELIDIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] os convoco a escavar a alma alheia e a própria, a 

percorrer a geografia do Brasil e dos vizinhos, a visitar 

épocas pretéritas, a enlaçar o clássico com o moderno, 

atraídos pela atordoante visão do próprio tempo. (Nélida 

Piñon)  
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O pensamento cartográfico aparece na obra da escritora contemporânea 

Nélida Piñon delineando uma geografia dos sentimentos1, universos oníricos e 

fantásticos, que emergem como um mapeamento subjetivo, uma cartografia do 

desejo, a qual se constitui por meio de uma escrita de natureza antropófaga 

semelhante àquela mencionada pela ensaísta: 

 

Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para afetos que pedem passagem, 
dele se espera basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de 
seu tempo e que, atento às linguagens que encontra, devore as que lhe 
parecem elementos possíveis para a composição das cartografias que 
se fazem necessárias. O cartógrafo é antes de tudo um antropófago. 
(ROLNIK, 2006, p. 23). 
 

 Na busca de elementos/alimentos para escrever as suas cartografias 

literárias, Piñon mergulha no presumível coração da América, devorando matérias 

de procedências variadas, componham elas o campo da filosofia, da história, da 

geografia, da religião, da mitologia ou de qualquer natureza outra. Antenada com 

seu tempo e revestida de espírito aventureiro, ela aporta também em territórios 

d’além-mar, para de lá expropriar as substâncias de que necessita a fim de 

representar O mapa da arte ibero-americana. Assumidamente uma “mulher de 

dupla cultura”2, a escritora carioca desenvolve o seu fazer literário estendendo 

pontes entre a cultura brasileira, a latino-americana e tantas outras das quais se 

faz herdeira por uma forte influência literária. Em especial, devota grande 

admiração pela terra dos seus antepassados, deixando transparecer em sua obra 

romanesca a força criativa da civilização ibérica. Relacionando essa 

particularidade genealógica da autora a um dito de Kristeva (1994), que lembra a 

                                                 
1 Optamos por destacar em itálico algumas expressões tais como pátria do verbo, geografia dos 
sentimentos, territórios vizinhos e outras, visando estabelecer uma relação com os títulos dos 
ensaios que compõem o livro O Presumível Coração da América. A geografia sentimental a que 
fazemos referência se explicita desde o título de algumas obras da escritora, como Tebas do Meu 
Coração, A Casa da Paixão e O Presumível Coração da América, nas quais se percebe a 
importância dada ao coração como órgão do qual emerge a cartografia de uma territorialidade. Isso 
não significa que, na invenção ficcional dessas espacialidades, a autora faça uso de um 
sentimentalismo ou que se valha de uma visão romântica, apenas busca encontrar no coração as 
referências com as quais possa circunscrever a sua geografia subjetiva.  
2 Referimo-nos à confissão da escritora dada em entrevista à revista Continente Multicultural 
publicada em outubro de 2005 e divulgada integralmente no site oficial da autora. Indagada sobre a 
influência da cultura ibérica em sua obra, Nélida Piñon afirma: “Sou mulher de dupla cultura. Digo 
com isto que tive o privilégio de crescer sob o feitiço do Brasil e da minúscula Galícia, terra da 
minha família.”.  
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condição de sermos “estrangeiros para nós mesmos”, poderíamos afirmar que 

Nélida carrega uma dupla estrangeiridade: a que nos compõem como seres 

humanos sobre a terra e aquela que vem de sua descendência espanhola, inscrita 

no próprio nome - Nélida Piñon -, e no modo de escrevê-lo com uma letra da 

variante do alfabeto de língua galega.  

Nascida no dia 3 de maio de 1937, no bairro carioca de Vila Isabel, Nélida 

Cuiñas Piñon, filha de mãe brasileira com descendência galega e de pai espanhol, 

estreia na literatura em 1961, com o romance Guia-mapa de Gabriel Arcanjo3. 

Muito antes desse ingresso no mundo das letras, ainda uma criança com apenas 

dez anos de idade, Piñon vive uma experiência que marcará profundamente a sua 

vida pessoal e profissional: viaja com os pais e os avós maternos para Borela, 

uma aldeia galega, onde passa dois anos em contato com uma cultura rudimentar, 

a natureza exuberante da região e velhos contadores de histórias. Sobre a 

influência dessa viagem em seu fazer literário, a escritora declara:  

 

Para esta Galícia fui levada menina, quando aprendi suas lendas, sua 
língua. Assimilei sua poderosa oralidade, pois ali é o território onde as 
histórias, uma vez iniciadas, não merecem parágrafo.4 

 

Anos mais tarde, já consagrada pela crítica e pelo público especializado 

como uma grande escritora, Piñon resolve prestar uma homenagem à família, 

escrevendo aquele que se tornaria o seu mais famoso livro: A República dos 

Sonhos, texto no qual as ações se desenvolvem entre a Península Ibérica, numa 

pequena aldeia espanhola denominada de Sobreira, e a América, especificamente 

no Brasil. Premiado em 1987 pela associação dos críticos de arte como melhor 

livro de ficção do ano, esse romance, que, numa relação de gênero, pode se situar 

entre o autobiográfico e o ficcional, conta a saga da travessia do espanhol 

Madruga e a sua trajetória em terras brasileiras, dos primeiros aos últimos anos do 

                                                 
3 O romance Guia-mapa de Gabriel Arcanjo foi escrito em 1956, quando a autora terminou sua 
primeira versão ainda bastante jovem. Cinco anos depois, o texto foi publicado no cenário literário 
brasileiro.  
4A citação aparece no site oficial da escritora www.nelidapinon.com.br, precisamente nos dados 
relativos à sua biografia.    
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século XX5. Oscilando entre o sonho, a utopia e a distopia, as ações do 

personagem principal ajudam a constituir uma poética dos imigrantes e uma 

cartografia da sociedade brasileira, que, na narração de Piñon, conquanto se 

denomine como uma república dos sonhos, não se forma de maneira conciliadora.  

O mapa da república dos sonhos é antes um espaço crispado no qual se 

expõe uma trama urdida com restos de representações ficcionais, remetendo o 

leitor às questões que vêm da modernidade para a pós-modernidade, traduzindo 

fragmentos narrativos marginais, narrativas de vida, de família, históricas, como 

algo complexo, dialógico e entrançado, conforme demonstramos em nossa 

dissertação de mestrado. Esse romance talvez seja a obra mais conhecida de 

Nélida Piñon, tendo sido objeto de estudo em alguns cursos de pós-graduação. 

Destacamos aqui o trabalho de Almeida (2006), denominado De Uma Família e 

Duas Culturas: imaginário e cultura em A República dos Sonhos de Nélida Piñon, 

apresentado ao Programa de Pós-graduação em Teoria da Literatura da 

Universidade Federal de Pernambuco. Em sua dissertação, a autora reflete sobre 

questões de identidade que envolvem a cultura e o espaço e acaba concluindo 

que, na narrativa de Piñon, a questão do estrangeiro extrapola a figura do 

imigrante, considerando o elemento estranho que cada sujeito possuiria dentro de 

si mesmo.  

Ainda sobre uma leitura crítica de A República dos Sonhos, chamamos a 

atenção para o artigo de Sobral (1998), publicado na revista Portuguese Literary 

and Cultural Studies, e que se intitula Entre Fronteiras: a condição do migrante n’A 

República dos Sonhos. Nesse texto, a autora explicita como a narrativa de Piñon 

articula as noções de universal e particular para questionar a História do Brasil por 

meio da ficção e da visão migrante. Partindo de uma cena do texto nelidiano em 

que se focaliza uma fotografia da família do imigrante Madruga, personagem 

principal do enredo, Sobral descreve a estrutura familiar dele, analisando-a em 

conjunto com a estrutura da sociedade brasileira.  

                                                 
5 Sobre o entre-lugar do discurso ficcional em A República dos Sonhos, ver o capítulo de conclusão 
de nossa dissertação de mestrado, intitulada Corpos alheios: sonhos, utopias e distopias em A 
república dos sonhos de Nélida Piñon, onde demonstramos que, embora não exista no romance 
nelidiano um pacto autobiográfico, nos termos colocados por Philippe Lejeune (1975), há 
evidências de que essa narrativa parte de fatos concretos da vida da família da autora.  
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Do estudo do mesmo romance A República dos Sonhos, podemos 

desenvolver uma discussão importante para os estudos da teoria da narrativa e 

que está especificamente relacionada à figura do contador de histórias, já que o 

texto vai sendo formulado por uma contação que nasce da visão de vários 

narradores, os quais podem ser analisados dentro daquelas categorias descritas 

por Walter Benjamin como narrador-sedentário, camponês, e narrador-viajante.  

Da pequena Sobreira à América, uma cadeia discursiva vai sendo tecida pelo avô 

Xan, pelo viajante Elcano e pelo fidalgo D. Miguel até chegar ao Brasil, onde o ato 

narrativo se perpetua pelas vozes dos personagens Madruga, Eulália, Venâncio e 

Breta. Esse texto é inclusive apontado pela própria autora como uma homenagem 

aos narradores orais:  

 

Eu homenageio esse sentimento da oralidade no meu romance ‘A 
república dos sonhos’, em que eu forjo uma personagem chamada Xan, 
um galego inculto, modesto, um camponês que tinha como primeira 
vocação contar histórias6.  
 
 

Será dessa aptidão relacionada ao ato de contar e ouvir histórias, 

enfatizada pela própria escritora, que Madruga, o herói dessa narrativa, se valerá 

para enriquecer o seu imaginário e construir os seus sonhos em torno da América. 

Sobre as marcas da oralidade e a atuação dos contadores de histórias em A 

República dos Sonhos, destacamos o artigo de Rosa (2008), no qual se pode 

encontrar um paralelo entre a performance dos narradores desse romance e 

Scherezade, personagem central de outro texto nelidiano, Vozes do Deserto. Uma 

discussão mais verticalizada sobre a figura do narrador em A República dos 

Sonhos pode ser encontrada, ainda, na tese de doutoramento de Rocha (2007), 

apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, com o título A República dos Sonhos, de Nélida Piñon: 

o resgate da identidade do narrador.  

Entre o registro do primeiro livro e a publicação de A República dos Sonhos, 

Piñon escreve outros cinco romances cognominados: Madeira Feita Cruz (1963), 

                                                 
6 Entrevista concedida ao Paiol literário – projeto desenvolvido pelo jornal de literatura do Brasil 
Rascunho em parceria com o SESI Paraná e a Fundação Cultura de Curitiba.  
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Fundador (1969), A Casa da Paixão (1972), Tebas do Meu Coração (1974) e A 

Força do Destino (1977). Além desses textos, publica três livros de contos: Tempo 

das Frutas (1966), Sala de Armas (1973) e O calor das Coisas (1980). Graduada 

em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro, a autora escreve ainda muitos artigos 

e publica contos em jornais e revistas do Brasil e do exterior. Ao longo de sua 

carreira, profere palestras em diversas universidades nacionais e estrangeiras: na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro assume a direção do Laboratório de 

Criação Literária da Faculdade de Letras; nas Universidades de Havard, de 

Columbia, de GeorgeTown e Johns Hopkins torna-se escritora-visitante; além de 

ser catedrática da Universidade de Miami desde 1990.  

Em 1996, é eleita a primeira e única mulher a assumir a presidência da 

Academia Brasileira de Letras, na qual contribui de forma significativa para as 

comemorações do primeiro centenário da Casa de Machado de Assis. Ainda 

recebendo prêmios pela publicação de A República dos Sonhos, lança o romance 

A Doce Canção de Caetana (1987), seguido pelos textos O Pão de Cada Dia 

(1994), A Roda do Vento (1996), Até Amanhã, Outra Vez (1999), O Cortejo do 

Divino (1999) e O presumível Coração da América (2002). Dando prosseguimento 

a essa vasta produção, recentemente Piñon publicou dois livros, um dos quais 

composto de ensaios sobre temas e personagens literários que lhe são bastante 

caros e que foi intitulado de Aprendiz de Homero (2008) e outro constituído de 

memórias da infância e da juventude cognominado Coração Andarilho (2009).  

Em sua última produção romanesca, publicada em 2004, a escritora 

brasileira alça voos maiores, estabelecendo um diálogo com a cultura do Oriente, 

a fim de mostrar aos seus leitores a sua geografia dos saberes nômades e 

desejantes em Vozes do Deserto. Numa reencenação do grande clássico da 

literatura oriental, a autora recria o mito da eterna contadora de histórias, 

revelando e desvelando os véus que até então escondiam os sentimentos, 

pressentimentos, medos e expectativas de Scherezade, personagem que ficou 

conhecida como a maior narradora de todos os tempos. Essa, aliás, não é a 

primeira vez que Piñon dialoga com as tradições orientais. Veremos que em 



 
16

Fundador, obra que servirá como corpus principal deste trabalho de tese, já 

aparece uma série de elementos próprios das doutrinas do Oriente.  

Deslocando-se entre a poética do Ocidente e a do Oriente, Piñon elabora 

cartografias literárias que não se conformam a uma geografia científica. Desse 

modo, a escritora brasileira investe em linhas de fuga7, transformando a própria 

linguagem em tapete voador8, como se ela mesma, enquanto escritora, fosse 

também a própria Scherezade, ou um outro personagem que irrompe da mesma 

saga oriental:  

 

Penso que cheguei à escritura levada por uma irresistível atração pela 
aventura. Sonhava em jamais dormir duas noites sob o mesmo teto, 
ainda que no lar fosse uma menina feliz. Eu queria ser Simbad, navegar 
sem jamais me deter9.  

 

 É levada por esse espírito desassossegado e móvel, metaforizado na 

imagem do navegador Simbad, que Nélida Piñon criará universos ficcionais, 

investindo, sobretudo, na invenção de uma geografia dos sentimentos. Acerca 

dessa experiência afetiva com o ato de criar, ela própria declara: “A experiência 

humana, onde quer que se manifeste, começa no coração”. (PIÑON, 2008, p. 

217). Parece ter consciência desse fato quando escreve o seu quinto romance e o 

intitula Tebas do Meu Coração, texto considerado um dos seus livros mais 

herméticos e que é inspirado, a partir do título, na famosa cidade grega. Nessa 

alusão à espacialidade fundada por Cadmo, Piñon apresenta a sua invenção das 

cidades subjetivas: Santíssimo e Assunção, que aparecem em sua narrativa como 

metáforas das eternas rivais Tebas e Atenas.  

No processo de criação desse texto, como se vislumbra desde o título, a 

escritora ausculta os espaços do desejo, das pulsões, das paixões para, a partir 

deles, construir uma representação geográfica que emerge como um “território 

                                                 
7 O conceito advém das reflexões filosóficas de Gilles Deleuze e Félix Guattari e será explicado e 
desenvolvido ao longo de nossas observações a respeito do fazer cartográfico que aparece na 
obra de Nélida Piñon: mapas geográficos elaborados a partir de linhas desejantes, sujeitas ao 
perigo, à errância e ao abismo.   
8 Suely Rolnik observa que a relação do cartógrafo com a linguagem é a de convertê-la em um 
veículo que promova a transição para novos mundos: um tapete voador (Cf. 2006).  
9 Declaração retirada do site oficial da escritora www.nelidapinon.com.br.  
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singular”10 e que, ao mesmo tempo, serve para exprimir uma metáfora da nação, 

visto que o texto, embora acusado de ser fruto de um profundo experimentalismo, 

foi apontado pela crítica da época como um romance de fino humor, por meio do 

qual a autora faz críticas à sociedade brasileira. A respeito de suas intenções na 

elaboração desse romance, Piñon afirma: 

  

Aparentemente Tebas surgiu de uma grave crise de linguagem. E tão 
aguda, posto que repercutia em mim com dificuldade, que cheguei até a 
pensar em nunca mais voltar a escrever. [...] Tebas quis ser lábios, 
rosto, pele, circulação sangüínea de um pensamento a que intitulei 
Brasil, como se não se tratasse de uma terra a que se podia alcançar 
a nado. Se antagonizei o texto em excesso, contando com uma 
operosidade iluminada e subterrânea ao mesmo tempo, foi com a 
intenção, isto sim, de fortificar e denunciar a realidade ao mesmo 
tempo.11 (grifo nosso) 
 

A professora e crítica literária Lúcia Lepecki (1976, p. 97) foi uma das 

primeiras vozes a atentar para a complexidade dessa narrativa ao afirmar que 

“Tebas do Meu Coração nem por sombras é texto de leitura fácil”. Segundo ela, o 

enredo desse romance é marcado pelo non-sense, pelo absurdo, pelo grotesco e 

pelo burlesco, elementos responsáveis por renovar a cada página a surpresa do 

leitor. Ainda sobre o mesmo texto, Lajolo (2004, p. 55) destaca que: “A linguagem 

de Nélida, sempre precisa e enxuta, aqui parece alçar vôo, graças à inventividade 

com que vai tecendo episódios que rompem com a racionalidade cotidiana.” 

Poder-se-ia dizer que, em Tebas do Meu Coração, a ruptura que se processa no 

plano dos acontecimentos desloca o narrado para o terreno do estranho, 

causando no leitor a sensação de lidar com fatos sobrenaturais.  

Essa ruptura não ocorre, todavia, apenas no plano dos acontecimentos, já 

que, nesse romance, a linguagem vai se desenvolvendo como um território 

daninho, um terreno arredio no qual se vislumbra a dispersão de sentidos e a 

agramaticalidade. É ainda Lajolo (2004, p. 54-55), desenvolvendo seu raciocínio, 

quem observa que “Tebas do meu Coração, por exemplo, já na primeira linha, dá 

a medida do mundo insólito pelo qual transita seu leitor. Logo no começo da frase, 

                                                 
10 O conceito de território singular advém das reflexões de Guattari e Rolnik (2005) e será 
explicado no desenvolvimento de nossa reflexão.  
11 Comentário da autora, a respeito do romance Tebas do meu coração, publicado em seu site 
oficial: http://www.nelidapinon.com.br/autora/aut_biografia.php.  



 
18

surge uma completamente inesperada conjunção adversativa porém.” Partindo 

das considerações de Lajolo, diríamos que a escrita nelidiana, investindo numa 

concepção singular de frase, parece ligar-se ao domínio da ruptura, da surpresa, 

do estranhamento.  

Em matéria do lidar com a palavra escrita, Nélida Piñon se associa ao 

universo de Clarice Lispector, a qual, criando territórios igualmente ariscos, não se 

intimida de iniciar o seu texto por vírgulas ou concluí-lo por reticências ou sem 

nenhum sinal de pontuação. Nesse uso agramatical da linguagem, as duas 

escritoras produzem os seus textos longe do equilíbrio da língua, optando por uma 

sintaxe que se desterritorializa e que encaminha o leitor para uma dimensão 

desconhecida e inabitual. É a própria escritora quem confirma esse seu modo de 

operar com a linguagem: 

 

Percebi, no entanto, que a linguagem seduzia, convocava a que lhe 
quebrasse os grilhões sintáticos, queria luzir, propagar diretamente de 
suas entranhas a luminosidade e a força poética. Mas que para alcançar 
este resultado convinha dar descontinuidade à sintaxe, visitar o reduto da 
língua, registrar suas reverberações, atingir os seus recursos terminais 
sem temor às rupturas. (PIÑON, 2008, p. 27).  

  

No seu destemor em romper com a linearidade sintática, Nélida Piñon 

desloca o leitor para o não-lugar da linguagem, arremessa-o numa espacialidade 

adversa e inusitada e transporta-o para o terreno das linguagens heterotópicas, as 

quais, de acordo com Foucault (1999, p. XIII), 

 

[...] inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a linguagem, 
porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os nomes 
comuns ou os emaranham, porque arruínam de antemão a ‘sintaxe’, e 
não somente aquela que constrói frases – aquela, menos manifesta, que 
autoriza ‘manter juntos’ (ao lado e em frente umas das outras) as 
palavras e as coisas. [...]; as heterotopias (encontradas tão 
freqüentemente em Borges) dessecam o propósito, estancam as 
palavras nelas próprias, contestam, desde a raiz, toda a possibilidade de 
gramática; desfazem os mitos e imprimem esterilidade ao lirismo das 
frases.  
 

 Em Tebas do Meu Coração, a escritora faz a sua seleção lexical, 

emaranhando os nomes do lugar – Tebas, Santíssimo e Assunção – o que gera 
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uma nomeação territorial ambivalente, que se estabelece por meio de uma 

apropriação e modificação do dado geográfico. Segundo Coelho (2007, p. 14), 

esse exercício tem sido recorrente entre os nossos intelectuais e serve para 

marcar a criação de um espaço subjetivo no qual o escritor trabalha temas que 

envolvem a sua latino-americanicidade.  

Nesse mesmo romance, é possível perceber que Piñon realiza a 

contestação da gramática não apenas na primeira frase, como observou Lajolo, 

mas no prosseguimento da narrativa, pelo uso de uma linguagem que a todo 

instante busca os estados heterogêneos de sentido, transportando-se para uma 

multiplicidade aberta, na qual se liberta a língua de sua significação sedentária, 

conforme podemos perceber na passagem que segue: “O café esfriou, mas 

Fidalga soprava: pronto está quente de novo”. (PIÑON, 1997a). 

Conforme se pode perceber, a linguagem utilizada pela escritora rompe os 

limites de uma representação realista e estabelece a quebra das significações 

usuais, expandindo a semântica textual pela utilização de um discurso alegórico 

que o liberta de uma relação direta entre as palavras e as coisas. Em Tebas do 

Meu Coração, consoante destacou Coelho (2007, p. 12): 

 

Essa linguagem alusiva, que não impõe e sim sugere, utiliza 
especialmente dois procedimentos de linguagem: a alegoria e a metáfora. 
Ambas exercem uma importante função dentro da obra ao desdobrar-se 
em discursos distintos, trazendo, assim, ao mesmo tempo um trabalho 
performativo e uma reflexão crítica. É um trabalho marcado pelo 
velamento, requerendo um exercício mais minucioso para detectar o 
posicionamento crítico da autora.  

 

Na leitura que realiza do texto nelidiano, Coelho não se atém apenas ao 

aspecto de como nessa narrativa a linguagem se reveste por uma construção 

alegórica, mas observa principalmente como se desenvolve a representação da 

identidade latino-americana nesse romance. Em sua dissertação de mestrado, 

denominada O neobarroco em Tebas do Meu Coração, de Nélida Piñon: uma 

forma de representar a América mestiça, a autora destaca como Piñon recorre aos 

recursos do neobarroco para desconstruir uma representação convencional de 

lugar, ampliando consideravelmente o sentido da sua obra.  
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Levando-se em consideração as representações da territorialidade latino-

americana pela escrita nelidiana, afirmaríamos que o imaginário da autora 

comporta uma capacidade inventiva da qual irrompe uma ação transgressora das 

visões uniformizantes. Concebida como um artefato cultural, a Nação se deixaria 

identificar em sua obra por contranarrativas que perturbam a ideia de fronteiras 

totalizantes, apagando-as. Assim, Tebas do Meu Coração, O Presumível Coração 

da América, A República dos Sonhos, Fundador e outros romances de Piñon 

ficcionalizam a realidade americana, representando-a por uma estética da relação, 

e não da exclusão. Na obra nelidiana, a subjetividade latino-americana se exprime 

por uma função poética existencial composta de estratégias discursivas com um 

valor performativo, nos termos sugeridos por Bhabha (1998), as quais acabam por 

contestar a pseudo-autoridade da tradição e dos discursos considerados como 

oficiais.  

Na elaboração de suas cartografias literárias, Piñon traduz uma 

preocupação com os processos de identificação latino-americana e com a busca 

dos sentidos do lugar a partir dos quais a autora parece pensar a América como 

uma geografia que não se deixa historicizar, mas se “estoriar”, tornar-se dizível em 

estórias, ficções e ensaios. Nesse sentido, Piñon escreve um espaço no qual a 

figuração latino-americana não se reduz a uma legitimação institucional, nem se 

conforma a um legado narrativo como projeto de consolidar uma imagem de 

Nação homogênea e unificadora, o que confere a essa representação um papel 

simbólico.  

Ao contrário, a pátria do verbo nelidiano se esboça como uma cartografia 

das tempestades, que afasta do lugar-comum a invenção do continente: “o vento 

que assopra conduz-nos pelas grotas de uma geografia indômita, vistoria palavras 

e sentimentos cravados no peito alheio”. (PIÑON, 2002, p. 79). Como se no 

comando de uma nau, a escritora brasileira velejasse pelos mares bravios de um 

território indócil, esquivo, que não se deixa agrimensar. Como o navegador 

Simbad, a escritora transporta-se, levada pelo vento, às aberturas profundas da 

paisagem continental. Diante dela, tem atitude intrépida: penetra no vocabulário e 

nas paixões humanas, inspeciona-os, buscando vislumbrar as singularidades 
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selvagens do local, para usarmos uma expressão que conjuga as ideias de 

Foucault (1996) sobre as exterioridades selvagens e as de Guattari (2005) sobre 

as singularidades.  

Desse modo, na representação das territorialidades subjetivas, criadas por 

Piñon, predomina, antes, uma cartografia do desejo ou uma escrita da paixão, que 

não se deixa apreender por uma única identificação. É justamente esse o modus 

operando de uma escrita com caráter antropófago, à qual associamos, logo no 

início desse texto, o fazer literário da escritora brasileira: 

 

É que a antropofagia em si mesma é apenas uma forma de subjetivação, 
em tudo distinta da política identitária. Ela se caracteriza pela ausência 
de identificação absoluta e estável com qualquer repertório, a abertura 
para incorporar novos universos, a liberdade de hibridação, a flexibilidade 
de experimentação e de improvisação para criar novos territórios e suas 
respectivas cartografias. (ROLNIK, 2006, p. 19).  

 

  Para uma cartografia cientificista, em que impera o absolutismo das 

formas, a ideia de uma geografia dos sentimentos surgiria como um elemento 

inusitado, uma vez que apareceria como um fator desconstrutor de uma geografia 

física que se quer inabalável, fixa, imutável. É perceptível que, nos textos de 

Piñon, a geografia se sujeita a uma ordem que rege o universo das afeições. 

Quando a autora aponta para o coração, em O Presumível Coração da América e 

Tebas do Meu Coração, como a região de onde se delineia a cartografia do lugar, 

pensa a espacialidade em sua natureza instável, para além dos contornos fixos e 

definidos por uma geografia oficial, conforme se pode notar pela percepção que 

um de seus personagens tem do território12: “Bonifácio admitia a propriedade dos 

caminhos se prolongarem além do traçado físico. Será que falta um geógrafo para 

encurtar distâncias? Perguntou”. (PIÑON, 1997a, p. 369). 

Pensada a partir de uma cartografia que conjuga valores oníricos, 

fantásticos e sentimentais, a espacialidade narrada nos textos nelidianos 

transforma-se numa extensão territorial na qual “o espaço é um espaço fora do 

espaço” e “o tempo é um tempo fora do tempo”, para usamos uma expressão de 

                                                 
12 Bonifácio é um dos personagens do romance Tebas do Meu Coração.  
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Laplatine e Trindade (2003)13. Essa imagem de territorialidade associa-se à figura 

do rizoma pelo fato de poder ser construída a partir de diversos agenciamentos, 

permitindo o aparecimento do que Guattari (1992) denomina “constelação de 

universos de referência”, construída sem estruturas prévias, sem delimitações ou 

paradigmas universais, mas pelo cruzamento de identificações. Nesse sentido, é 

bastante coerente usarmos o conceito de cartografia para nos referirmos às 

representações das espacialidades narradas por Piñon, visto que ela, na 

perspectiva de Deleuze e Guattari, não alude a uma territorialidade fixa, mas 

acompanha as transformações do lugar:  

 

Para os geógrafos, a cartografia – diferentemente do mapa: 
representação de um todo estático – é um desenho que acompanha e se 
faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da 
paisagem.” (ROLNIK, 2006, p. 23).  

 

 Na composição de suas cartografias ficcionais, as quais traduzem a própria 

subjetividade da autora a respeito do continente latino-americano, Piñon imbrica o 

real, o utópico, o fantástico e o mítico. Apreendidos como territórios vizinhos, eles 

são os componentes com os quais a escritora desenha uma cartografia ou uma 

“cardiografia”, reveladora da geografia dos sentimentos, que pelo pulsar do 

coração constrói com linhas de diferentes intensidades uma cidade subjetiva, 

conforme postula Guattari (1992, p. 170):  

 

Essa subjetividade em estado nascente – o que o psicanalista 
americano Daniel Stern denomina “o si mesmo emergente” –, cabe a 
nós reengendrá-la constantemente. Não se trata mais aqui de uma 
“Jerusalém celeste”, como a do Apocalipse, mas a restauração de uma 
“Cidade subjetiva” que engaja tanto os níveis mais singulares da pessoa 
quanto os níveis mais coletivos.  

 

Refletindo sobre a desterritorialização por que passa o homem 

contemporâneo, Guattari propõe a construção de um espaço capaz de re-

singularizar o comportamento humano. Não se trata de representar a Nação como 

                                                 
13 A ideia aqui sugerida seria a da representação de um espaço que não se submete aos limites 
fixos das fronteiras, como sugere o personagem Bonifácio, e de um tempo que escapa a uma 
linearidade cronológica.  
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o Éden bíblico perdido, a terra das bem-aventuranças, o paraíso terreal, como 

quiseram fazer do Novo Mundo os primeiros descobridores cronistas, tampouco 

tomá-la como a Jerusalém apocalíptica, como destaca o autor, mas de compor 

uma espacialidade subjetiva com a qual se possa estabelecer uma relação 

particular, um vínculo que passa por uma pertença do afeto pela qual o sujeito 

possa declarar ao lugar, conforme faz a personagem Imperatriz de Tebas do Meu 

Coração, a sua paixão: “-Santíssimo de mi corazón, Santíssimo de mi corazón, e o 

corpo como que lhe fugia despeitada pelo amor”. (PIÑON, 1997a, p. 115). 

 Trata-se de uma cartografia sentimental capaz de fazer a personagem 

estrangeira, mesmo distante de casa, “se recompor em sua singularidade 

individual e coletiva”14, e que em Nélida faz emergir uma Jerusalém que, não 

sendo propriamente a celestial,  é uma outra de natureza subjetiva, cidade 

enamorada, “Jerusalém dos meus amores”, como a que se vislumbra no romance 

Fundador, no qual essa cidade é construída no aqui e no agora terreno sob o 

signo do afeto, componente que garante ao personagem principal e a seus 

homens edificar o  lugar: “Amor o deles que assegurava o início da cidade.” 

(PIÑON, 1997, p. 19).  

Conquanto se desenvolva em diversas obras da autora, a invenção do 

pensamento cartográfico a ser analisada neste trabalho de tese é a que se divisa 

no romance Fundador. Isso não nos impedirá, todavia, de fazer pequenas 

incursões em outros textos da autora quando encontrarmos relações pertinentes 

entre eles e a narrativa que aqui tomaremos como corpus principal. 

Publicado em 1969, o romance Fundador aparece no cenário literário 

nacional como um sucesso de crítica, rendendo à autora, no ano seguinte ao seu 

lançamento, o prêmio Walmap, atribuído a obras literárias consideradas como 

acima do nível comum. Nesse texto, Piñon entrecruza três temporalidades 

distintas para narrar a fundação de uma territorialidade do desejo: Jerusalém. Na 

invenção dessa espacialidade, a escritora retoma o mito da criação do mundo, 

fazendo alusão ao texto bíblico, à cosmogonia e à escatologia, narradas nas 

                                                 
14 Cf. a respeito GUATTARI, Félix (2005, p. 170). 
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palavras de Deus. A respeito dessa relevância temática, Meletínski (2002, p. 41) 

lembra que “o mito da criação é o mito básico, fundamental, o mito par 

excellence”. Nesse caso, Piñon reedita em seu processo criativo um dos temas 

considerados como mais antigo e importante da humanidade e que tem se 

transformado num arquétipo literário.  

A história de Fundador é construída em três partes não lineares, as quais 

se alternam numa sequência que, em alguns capítulos, narra acontecimentos de 

tempos diferenciados. Seria possível afirmar que nesse romance, em certo 

sentido, Piñon escreve as idades do mundo: a primeira, a segunda e a terceira ou 

a arcaica, a medieva e a contemporânea.15  

Na temporalidade arcaica, que não é a mesma pela qual o romance se 

principia, o protagonista que dá nome ao livro é apresentado ao leitor com os 

atributos de um herói civilizador, tomado por uma intensa paixão por meio da qual 

desbrava as matas, domando homens e animais, a fim de fundar uma cidade e 

uma raça. Com o objetivo de concretizar o seu sonho, esse personagem 

aproxima-se do maior cartógrafo daqueles tempos, Teodorico de Antióquia, e 

rouba-lhe o mapa que o ajudará a descobrir a localização da sua futura nação.  

Veremos que, de alguma maneira, o texto é uma espécie de épico que retoma 

alguns feitos da cultura judaico-cristã. Essa primeira temporalidade 

corresponderia, assim, mesmo que de maneira não linear, à chamada primeira 

fase da economia divina, iniciada quando o homem é expulso do Jardim do Éden, 

perambula por terras ignotas e a cidade ainda não é uma realidade. Dessa 

maneira, o personagem principal, traçando a sua jornada pela terra, partirá do 

caos para o cosmos, de um estágio de errância para o de uma fundação.   

Deslocando-se para o tempo medievo, a narrativa conta a história de 

Johanus, personagem semelhante-simulado do primeiro herói, que aparece no 

romance experimentando a condição de sujeito nômade. Em busca de uma 

                                                 
15 A ideia relativa às idades do mundo ou fases de evolução do mundo é bastante explícita no 
romance. Conquanto fiquem claras essas distinções temporais, a nomeação em tempo arcaico, 
medievo e moderno é trazida para essa pesquisa a partir da leitura da professora Maria Alice 
Aguiar, uma das estudiosas da obra de Nélida Piñon no Brasil. Em nossas reflexões, seguiremos o 
posicionamento de Aguiar (1999) associando a fase arcaica à primeira idade, a fase medieva à 
segunda e a fase moderna à terceira.  
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origem perdida, ele é conduzido pelas circunstâncias que o cercam à cidade que, 

no passado, havia sido erguida por Fundador e seus homens. Realiza em sua 

trajetória uma espécie de jornada para a perfeição, fazendo a sua busca individual 

do Santo Graal. Como na temporalidade anterior, o personagem herói depara-se 

também com um cartógrafo que lhe concede o mapa de Jerusalém, a 

territorialidade aspirada pelo homem desde a queda do jardim do Éden. Esse 

segundo momento da história de Piñon pode se associar, guardadas as devidas 

diferenças, à segunda fase da história de Israel, caracterizada pela vida nômade 

dos seus patriarcas. No texto romanesco, a imagem do andarilho se traduz no 

personagem Johanus e, tanto no caso do relato bíblico como no do romance, a 

peregrinação destinará o sujeito errante para a cidade de Jerusalém. 

O tempo moderno serve como ocasião para a narrativa realizar o rito de 

passagem do Oriente para o Ocidente, especificamente para o Novo Mundo, onde 

se principiam as ações do enredo. Piñon estabelece nessa fase da história um 

contraponto entre esse tempo e os outros dois e faz um paralelo entre a fundação 

de Jerusalém e a conquista da América, retomando, por essa analogia, o mito da 

terra prometida, como se o continente americano fosse, para a família do 

personagem Joseph Smith, a Nova Jerusalém. A correspondência se dá então 

com a terceira fase da narrativa bíblica, que se inicia na Galiléia, com o 

Cristianismo, e terá seu provável fim na cidade santa que o Deus cristão prepara 

para os seus eleitos. No romance em estudo, essa passagem corresponde à 

temporalidade moderna, em que a América, a princípio, é tomada como esse novo 

paraíso.  

Todavia, a autora, realizando também uma interpretação crítica da 

conquista da América, oferece ao leitor uma cartografia do continente que em tudo 

se distancia dos modelos reconhecidos como oficiais e daqueles que mitificam 

essa espacialidade. Em vez de atribuir a descoberta do continente a portugueses 

e espanhóis, refere-se ao advento do achamento a partir de uma perspectiva 

irônica, crítica e social, afirmando: “-Engraçado, foi necessário Fidel para 

descobrirmos a América Latina”. (Piñon, 1997, p.46). No entrecruzar de um tempo 

sobre o outro, observaremos que a narrativa de Fundador se desdobra, como se o 
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verbo literário quisesse fugir da morte, realizando também a sua cartografia do 

infinito.  

Para finalizarmos essa introdução, vale mencionar que o arquétipo da 

fundação, fortemente retomado nessa narrativa nelidiana e que se desenvolve a 

partir das ações de um determinado tipo de personagem - os inauguradores de 

cidades - é recorrente em toda a obra de Piñon. A esse respeito, a crítica destaca 

que: 

 

Na obra de Piñon, observamos esse desejo de fundação (por exemplo, 
em personagens como Pedro, em Madeira feita cruz, as três figuras 
fundadoras em Fundador, Madruga, em A República dos Sonhos), esse 
ato inaugural do homem em sua arrogância e desafio (de querer ser 
Deus?), no desejo de ser “sempre o primeiro e o último”, ou, ainda, numa 
visão apocalíptica, o “primogênito dos mortos”, a insolência e orgulho (e 
humildade) que se manifestam na própria escrita na vontade adâmica de 
nomeação de uma América vasta e exuberante que pedia uma língua 
“brasileira”, “arrebatada, quantitativa, retórica, barroca, excessiva, 
adiposa” como os trópicos. (MONIZ, 1993, p. 25,26).  

   

A temática da ação inaugural e do desbravamento heroico se desenrola 

ainda em outros textos de Piñon e por meio de outros personagens como nos 

contos Finisterre, de O calor das Coisas; e Novo Reino, A Sagrada Família e 

Fronteira Natural, de Sala de Armas, para citarmos apenas alguns.     

No que se refere à estrutura deste trabalho de tese, gostaríamos de 

esclarecer que elaboramos as nossas reflexões a partir das três instâncias 

temporais que organizam o romance Fundador, o que implica dizer que os 

capítulos ou partes do texto que aqui introduzimos foram pensados e 

desenvolvidos, inicialmente, levando-se em consideração uma divisão que já 

existe na própria narrativa. Em outras palavras, escrevemos um texto sobre as 

ações desenvolvidas na temporalidade arcaica, um sobre os fatos narrados na 

idade medieva e outro acerca das ações passadas no mundo moderno. É 

importante salientar que, embora possam ser lidos como ensaios independentes, 

eles se relacionam e, no decorrer da leitura, vão perdendo a sua autonomia para 

serem partes de um texto maior. 

Em cada um dos capítulos, optamos por associar diretamente o discurso 

literário ao teórico, fazendo os posicionamentos críticos que achamos coerentes. 
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Com essa opção, despreocupamo-nos com a elaboração de um capítulo contendo 

reflexões unicamente teóricas. Entendemos que o nosso objeto de pesquisa é o 

texto literário, ficcional, e que, na elaboração de um trabalho de tese, é ele que 

convoca os outros discursos, os quais devem aparecer relacionados a ele, 

contribuindo para a realização das possíveis leituras.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  O RETORNO DO MITO COSMOGÔNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O meu repertório é composto de memórias do mundo. Na 

companhia de todos, sem exclusão, comemoro as emoções 

que me cegam e me permitem reconhecer o precipício 

humano. (Nélida Piñon)  
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Este capítulo nasce de uma constatação do tempo semelhante ao 

mencionado no livro do Gênesis, durante o qual a terra foi destruída e, junto com 

ela, as formas de vida existentes: 

 

No ano seiscentos da vida de Noé, no segundo mês, no décimo sétimo 
dia do segundo mês, nesse dia jorraram todas as fontes do grande 
abismo e abriram-se as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra 
durante quarenta dias e quarenta noites. [...] Assim desapareceram 
todos os seres que estavam na superfície do solo, desde o homem até 
os animais, os répteis, e as aves do céu: eles foram extintos da terra; 
ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. (GÊNESIS, 7: 
11,12-23,24).  

 

 Quarenta dias e quarenta noites é o tempo que o Deus de Noé leva para 

derramar sobre a face da terra o dilúvio, esvaziando-a da violência dos homens a 

fim de inaugurar um novo tempo, um novo mundo, apenas poupando, para a 

fundação de uma nova raça, Noé e a sua família. Durante quarenta dias e 

quarenta noites, tempo da cosmogonia aquática1, as águas enchem a terra, 

cumprindo o ritual da limpeza, como se preciso fosse purificar o terreno para a 

fecundação de um novo momento na história da humanidade. Quarenta dias e 

quarenta noites é o tempo durante o qual Noé espera as águas pararem de cair 

para que a aliança entre Deus e ele comece a se cumprir. Em quarenta dias e 

quarenta noites, o dilúvio precipita a fundação de uma nova geografia para a terra, 

a qual provém de um desejo divino. É possível dizer que a vontade de Deus 

inaugura, assim, uma geografia das tempestades por meio da qual se funda uma 

nova terra.  

 Quarenta dias e quarenta noites é o tempo descrito no romance Fundador 

como sendo aquele em que o personagem que dá nome ao livro delira em febre, 

proclamando a fundação de uma cidade. Pode-se dizer que, nessa alusão 

temporal, o texto de Nélida retoma e reedita a imagem do mito cosmogônico, 

                                                 
1 Poder-se-ia considerar o que denominamos por cosmogonia como, na verdade, uma escatologia 
aquática, visto que a água aparece no contexto bíblico encerrando uma etapa da vida na terra. 
Todavia, ela é igualmente referida em diversos mitos em que se narra a criação do mundo. A 
nossa preferência visa apenas enfatizar o aspecto fundante, que também está presente no dilúvio, 
tomando-o como um motivo-mito para estabelecer associações com o romance Fundador.  
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descrevendo o fim de uma realidade e o princípio de outra. Acerca da linguagem 

mítica, Eliade (2007, p. 11) observa que ela: 

 

[...] narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma 
realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas 
um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento 
humano, uma instituição. 

  

Nesse sentido, a linguagem de Fundador vai ao encontro da designação 

mítica, uma vez que a narrativa relata a gesta do personagem principal, o 

estabelecimento de uma nova existência ou a aparição de uma nova realidade 

cósmica, que ocorre com a intervenção de um personagem cartógrafo, 

caracterizado, ao longo do romance, como uma entidade encantada, sobrenatural, 

conforme veremos adiante. No início da história, Fundador, o herói civilizador 

sobre o qual o texto versará, é descrito mergulhado num dilúvio individual do qual 

sai depois de quarenta dias e quarenta noites para erguer o lugar com que 

sonhara durante toda uma vida: 

 

Durante quarenta dias e quarenta noites, Fundador delirou. Proclamando 
a construção da sua cidade, chamando-os pelos nomes que lhes deu 
quando os capturara para erguer com eles uma comunidade. Em 
nenhum momento de sua doença, assistido pelos nove homens que até 
então tivera como prisioneiros, abandonou sua obsessão. Gritava sua 
história, só agora revelando-lhes as razões que o levaram a abandonar 
sua terra em troca de outras, duvidosas e inóspitas, as lutas enfrentadas 
para alcançar aqueles limites, os recursos utilizados para vir até eles e 
dedicar-lhes sua poderosa paixão. (PIÑON, 1997, p. 15). 
 
 

 O delírio de Fundador representa, de acordo com Aguiar (1999, p. 1), uma 

“viagem de regressum ad uterum”, na qual a personagem gestaria uma nova 

existência. Descrevendo o significado dos rituais iniciatórios, bastante presentes 

nas sociedades primitivas, nos quais se manifesta um desejo de retorno ao útero 

materno, Eliade (2007, p.77) observa que o regressus ad uterum representa uma 

volta do sujeito ao estado caótico, anterior à criação, identificado por uma 

regressão que simbolicamente o conduz a um estágio embrionário do qual se 

evolui para um renascimento místico.  
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Dessa maneira, como as águas do dilúvio no tempo de Noé, o cataclismo 

febril de Fundador traduziria esse caos do qual nos fala o mitólogo e que antecede 

a história de todo novo começo. Essa conflagração individual do personagem 

teria, ainda, a função dupla de encerrar um tempo da sua vida e inaugurar outro, 

possibilitando a ele experimentar uma espécie de quarentena por meio da qual 

purificaria o seu corpo e anularia os pecados, como se partindo de uma região 

infectada não pudesse adentrar na nova terra sem passar pelo ritual da ablução.  

Interessante notar que no estágio febril de Fundador se revelaria uma visão 

apocalíptica em que se congregam as duas formas mais frequentes de “fim do 

mundo”: o dilúvio e o fogo. Enquanto o livro do Gênesis descreve a escatologia 

aquática, em Apocalipse a vida é consumida por uma combustão universal. Esses 

dois tipos de destruição da vida na terra extrapolam os limites da cultura judaico-

cristã, fazendo parte do imaginário de diversos outros povos. Eliade (2007b, p. 78) 

destaca, por exemplo, a doutrina caldeia do “Grande Ano”, bastante popular no 

mundo helênico e bizantino no terceiro século a. C. e segundo a qual o universo 

passaria por um período cíclico de destruição e renovação. Nos dizeres dessa 

doutrina, todas as vezes em que os planetas estivessem reunidos em Câncer, 

Grande Inverno, haveria um dilúvio, por meio do qual a vida seria extinta; quando 

estivessem reunidos em Capricórnio, haveria uma devastação provocada pelo 

fogo.  

Realizando uma investigação sobre as origens dos mitos da criação, 

Freund (2008, p. 20) destaca a reincidência da água e do fogo como elementos 

sempre presentes nas cosmogonias e escatologias: “O mito do incêndio mundial é 

freqüentemente acompanhado pela história de um dilúvio, um terrível aguaceiro ou 

repentino tsunami que apaga o fogo; (...)”. Segundo o estudioso, em muitos casos, 

ocorre até mesmo uma associação entre esses componentes, como se pode 

observar na agonia do personagem Fundador, na qual o calor provocado pela 

febre representa o fogo, enquanto a água advinda da transpiração do corpo febril 

são as águas primordiais com as quais o herói realiza a primeira fecundação, 

inaugurando um novo tempo, um novo mundo.   
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No imaginário cristão, a imersão nas águas representa também uma 

regressão ao estado pré-formal. Essa ideia nascida da escatologia aquática, 

narrada no primeiro livro do Pentateuco, é ratificada, no Novo Testamento bíblico, 

pelo batismo, que simboliza a morte do sujeito que imerge nas águas para insurgir 

delas como se experimentasse um novo nascimento, fosse uma nova criatura. 

Essas mesmas águas aparecem em rituais primaveris nos quais se procura 

alcançar a saúde e a fertilidade e até na libação funerária. No Antigo Testamento, 

podemos constatar o caráter curativo e restaurador desse elemento em 

passagens como as narradas no livro do profeta Ezequiel (36: 25), que declara: 

“Borrifarei água sobre vós e ficareis puros; [...].”, e do profeta Zacarias (13: 1), que, 

tomado por uma visão espiritual, afirma: “Naquele dia haverá para a casa de Davi 

e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta, para lavar o pecado e a 

mancha”. Acerca do papel desempenhado pela água no sistema cosmogônico, 

Eliade (s/d, p. 141) ressalta que: 

 

Em qualquer conjunto religioso que a encontremos, as águas conservam 
invariavelmente a sua função: desintegram, abolem as formas, lavam os 
pecados, purificadoras, e, simultaneamente regeneradoras. O seu 
destino é preceder a Criação e reabsorvê-la, incapazes como são de 
ultrapassar o seu próprio modo de ser, incapazes, quer dizer, de se 
manifestarem em formas.     
 
 

 É importante destacar que não apenas as águas desempenham um papel 

purificador. O fogo, nesse caso representado pela febre que acomete o 

personagem, aparece no mito e nas literaturas sagradas igualmente associado a 

essa função. Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 440) notam que do Ocidente ao 

Japão esse elemento é tomado como símbolo regenerador. São incontáveis os 

ritos de purificação em que ele aparece, como na narrativa do Popol-Vuh, na qual 

os heróis gêmeos são purificados numa fogueira acesa, ou no texto bíblico, onde 

há inúmeras referências ao fogo purificador: a fornalha de fogo, o fogo de 

Pentecostes, o batismo com o fogo do Espírito Santo  realizado pelo Cristo. Assim, 

“A purificação pelo fogo, portanto, é complementar à purificação pela água, tanto 

no plano microcósmico (ritos iniciáticos), quanto no plano macrocósmico (mitos 
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alternados de Dilúvios e Grandes Secas ou Incêndios)”. (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2009, p. 441).  

No desenvolvimento da sua análise a respeito dos mitos cosmogônicos, 

Eliade (2007, p. 51) demonstra como eles estão associados aos mitos dos 

cataclismos cósmicos, notando que, para cada novo começo, deve haver antes 

um fim radical em que tudo será destruído para dar lugar a uma nova realidade. 

Desse modo, Nélida estaria reatualizando essa escatologia na doença de 

Fundador. Se no tempo de Noé o dilúvio abre caminho para a recriação do mundo, 

em Fundador será a enfermidade do personagem principal a responsável por 

projetá-lo para fora do tempo profano e submergi-lo numa plenitude do tempo 

primordial, denominado de Tempo da origem ou tempo mítico, em que se 

vislumbra o princípio de uma nova vida, de uma renovação cósmica responsável 

por convertê-lo em contemporâneo da criação do mundo: 

 

Através da repetição do ato cosmogônico, o momento concreto, no qual a 
construção tem lugar, é projetado para o tempo mítico, in illo tempore, 
quando ocorreu a fundação do mundo. Assim, a realidade e a 
durabilidade de uma construção ficam garantidas, não apenas pela 
transformação do espaço profano em espaço transcendental (o Centro), 
mas também pela transformação do tempo concreto em tempo mítico. 
(ELIADE 2007b, p. 29).  

 

Nessa interpretação, as terras de Fundador se convertem no centro de 

onde o mundo se principia, cabendo ao personagem a função de repetir os 

mesmos gestos inaugurais realizados outrora por outros heróis civilizadores ou 

ancestrais míticos. Dessa maneira, a validade da fundação de um novo tempo e 

de uma nova terra é garantida por uma reiteração desses atos primordiais, que 

agora reaparecem nas ações do personagem de Piñon. Ele não é, no entanto, o 

primeiro nem o último a repeti-los, visto que, certamente, o mundo não estaria se 

renovando pela primeira ou última vez, já que, de tempos em tempos, ocorreria, 

de acordo com os mitos cosmogônicos, uma reatualização da vida na terra.  

No romance de Piñon, durante o cataclismo febril, o personagem heroico 

aparece assistido por nove homens, todos de origem errante, como o próprio 

protagonista. Eles, outrora, haviam sido por ele capturados como escravos para 
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ajudá-lo em seu empreendimento de formar uma comunidade. Contudo, embora 

aparentemente acompanhado, Fundador é transportado pela doença para uma 

espécie de deserto, de isolamento, que o transfere dos domínios da razão para os 

da alucinação. Paradoxalmente, a enfermidade, que poderia levá-lo à morte e 

fazê-lo fracassar no seu objetivo de fundar uma cidade, acaba sendo necessária 

para confirmar o seu espírito guerreiro, heroico. A doença se apresenta como 

obstáculo a ser vencido, é a prova, o deserto a ser atravessado, não por acaso em 

um período de tempo bastante significativo: o mesmo do dilúvio bíblico. Freund 

(2008, p. 20) destaca que “O mais conhecido sobrevivente do dilúvio é Noé, mas a 

mitologia está repleta de centenas de outros personagens como ele”. Fundador 

aparece, então, como mais um desses personagens sobreviventes, transformado 

em herói da cultura, fundador da tribo e de uma nova espécie.   

O intervalo de tempo de quarenta dias e quarenta noites não aparece 

apenas no Gênesis a fim de identificar o período do dilúvio. Quarenta dias e 

quarenta noites é o mesmo tempo que Jesus Cristo medita no deserto e é tentado 

pelo demônio. Ultrapassando a provação, ele retorna à Galiléia para iniciar o seu 

ministério, proclamando um novo tempo, as boas novas. Antes de Jesus, Moisés e 

Elias passam quarenta dias no deserto.2 Ao subir o monte Sinai, Moisés entra na 

nuvem para confirmar uma aliança com Deus e lá permanece durante quarenta 

dias e quarenta noites. 

O número quarenta é representativo para o povo de Israel. A peregrinação 

pelo deserto, o êxodo realizado em busca da terra prometida, tem a duração de 

quarenta anos. Na narrativa de Piñon, os quarenta dias e quarenta noites nos 

quais Fundador delira em febre representam o encerramento de um êxodo iniciado 

quando a personagem parte de sua terra à procura de outras, realizando uma 

peregrinação difícil, reunindo homens e domando animais até alcançar os confins 

da terra para lá estabelecer o seu reino, o qual, mesmo na doença, é proclamado 

pelo homem como uma “poderosa paixão”.  

                                                 
2 A quarentena de Jesus é descrita nos evangelhos de Mateus (4: 1-11), Marcos (1:12-13) e Lucas 
(4: 1-13); a de Moisés é referida no livro de Êxodo (24:18); e a de Elias, no livro de Reis (19:8).   
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Por essa razão, é possível afirmar que a doença do personagem traz à tona 

a geografia dos sentimentos, com a qual Fundador deseja construir a sua cidade. 

Permite a ele contagiar os nove homens, que até então eram feitos prisioneiros, 

com o objetivo de obrigá-los a edificar uma comunidade, com a sua obsessão, de 

sorte que, mesmo quando têm a oportunidade de fugir, os homens resolvem ficar 

e ajudá-lo no seu intento. Dá-se a transferência de sentimento, de um desejo que 

opera como uma enfermidade no corpo do personagem, consumindo os seus dias, 

as suas horas, mesmo nas proximidades da morte: “A doença apresentava-lhes 

Fundador sob o vigor de uma paixão que ele apenas explicava, nem seus 

seguidores tinham fervor para dizer em palavras o que imitavam na ação”. 

(PIÑON, 1997, p. 17). 

Segundo Eliade (2007, 2007b), nas sociedades arcaicas, a reatualização do 

mito cosmogônico ajuda o doente a reiniciar sua vida. Retornando ao princípio de 

tudo, ele pode recriar a própria existência, dando ao corpo uma nova força, um 

novo sopro. Isso em parte explica o vigor que se observa em Fundador. Mesmo 

que o personagem permaneça em convulsão, não para de idealizar a construção 

da sua cidade. Sonhando com esse novo começo, ele apresenta uma energia que, 

para os nove homens que o assistem durante o tempo da dor, parece intraduzível 

por meio de palavras.  

A paixão opera nele como elemento que se sobrepõe aos domínios 

racionais. Na função de orientar o personagem, ela também serve de guia 

desconcertante, conduzindo o viajante por caminhos intempestivos; de bússola 

sem ponteiros, encaminhando-o para a realização de um desejo alimentado desde 

a infância. O elemento passional é tão forte que, mesmo antes de partir à procura 

das terras nas quais pretende estabelecer o seu reino, Fundador já se deixa tomar 

pelo sentimento para intuir sobre a geografia do lugar: 

 
Embora no seu coração, fulcro exagerado de todas as decisões, uma 
vez que competia à cabeça organizar o que o sentimento não esclarecia 
– como Fundador falava – pressentisse que breve elegeria sua terra: as 
pedras, caminhos, árvores, animais, vales, abismos de funduras 
impossíveis. A sedução de se ver o que há dentro. (PIÑON, 1997, p. 78).  
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 De que outro órgão, senão do coração, se vale o personagem para 

pressagiar a terra com que sempre sonhara? Compõe com ele um mapeamento 

afetivo, arrolando pedras, delineando caminhos, imaginando a fauna e a flora da 

região, adentrando vales e abismos por meio de um pressentimento que irrompe 

do seu coração, como se fosse possível a ele dizer sobre a fundação da sua 

cidade o mesmo que a escritora afirma sobre a sua terra: “um país que não sei 

descrever senão com as tintas do amor”. (PIÑON, 2002, p. 31). Seduzido pela 

topografia da região, Fundador intenta fazer a arqueologia do lugar: escavar a 

terra, penetrar em “seus abismos de funduras impossíveis” para “ver o que há 

dentro”, encontrar, talvez, uma civilização perdida. 
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2.1 O CARTÓGRAFO E O FUNDADOR  

 

De acordo com estudos historiográficos, a origem da cartografia ocorreu na 

Grécia Antiga, considerada como berço da Civilização Ocidental. Embora a 

produção de mapas seja anterior a esse período, foram os gregos, impulsionados 

pelo advento comercial e cultural com outras regiões da Europa, da África e do 

Oriente, que desenvolveram a arte cartográfica, sendo um dos primeiros povos a 

possuir um patrimônio intelectivo que versasse sobre os aspectos geográficos. 

Desde esse período, a cartografia passou a ser considerada uma técnica 

por meio da qual se escreve a representação das realidades espaciais, 

caracterizando-se, ao longo dos tempos, por uma precisão científica. Isso por que 

o mapa institui rotas interpretáveis, caminhos e espacialidades localizáveis pelos 

quais o viajante se orienta até chegar ao destino indicado na representação. 

Levando-se em conta a natureza técnica da cartografia, diríamos que mapear 

equivaleria a aprisionar a localidade em uma determinada medida, dentro de 

certos limites, em uma significância, impedindo a propagação de linhas de fugas3 

e a difusão de fluxos nômades, uma vez que, por meio dessa ação, se realizaria a 

fixação de fronteiras demarcatórias. 

Esse conhecimento relativo à disciplina cartográfica não é descartado pelo 

personagem principal do romance de Piñon, mesmo que, a princípio, o herói se 

valha de um presságio afetivo para atingir os seus objetivos de alcançar aquela 

que seria para ele a terra prometida. Todavia, para realizar a descoberta da região 

na qual edificará a sua comunidade, Fundador não dispensa os mapas como 

elemento de orientação. No desejo de obter êxito em sua empreitada, antes de 

partir à procura daquelas que seriam as suas terras, o personagem protagonista 

deixa-se humilhar, trabalhando como criado na casa de Teodorico de Antióquia, 

considerado o maior cartógrafo daqueles tempos, a fim de conhecer os seus 

segredos e roubar-lhe o mapa pelo qual se guiará:  

                                                 
3 O conceito de linha de fuga será esclarecido ao longo deste trabalho, quando incorporarmos às 
nossas questões as reflexões filosóficas de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Para esses estudiosos 
franceses e pós-estruturalistas, as linhas de fuga são uma questão de cartografia e possibilitam 
escapar a um sistema totalizante, desterritorializando o pensamento do lugar-comum.  
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Teodorico de Antióquia tornara-se sem dúvida o maior cartógrafo de sua 
época. Jamais se dispensando seus mapas em qualquer trajeto. Sua 
intuição provava-se excepcional. [...] Semelhantes poderes não se 
explicavam em termos racionais. (PIÑON, 1997, p. 54).  
 

Como já se pode vislumbrar pela fala do narrador, constatamos que, 

contrariando a perspectiva tecnicista e puramente racional da cartografia, Nélida 

Piñon, na construção do seu personagem cartógrafo, dá vida a uma figura que se 

reveste ao mesmo tempo com ares de cientista e adivinho, oscilando entre um 

saber que se quer provável e outro de natureza duvidosa. Nesse sentido, o que 

torna o cartógrafo nelidiano famoso, conhecido em seu tempo e para além dele, 

não é o seu rigor na aplicação dos conhecimentos científicos, visto que o 

procedimento cartográfico ao qual se devota o Mestre Teodorico revela-se como 

algo incapaz de ser explicado unicamente pela razão: trabalho extraordinário, 

capaz de atrair reis ao seu encontro, provocar a curiosidade de sábios, despertar a 

cobiça dos ladrões, chamar a atenção de Fundador, que desde sempre sonhou 

com a construção de uma cidade. 

Na caracterização desse personagem cartógrafo, chama-nos inicialmente a 

atenção o fato de ele, realizando um ofício que parece revestido de feições 

fantásticas, aparecer isolado do mundo, habitando a sala dos mapas, vedada a 

sete chaves para evitar o ingresso de intrusos: 

 

Raramente abandonava a sala dos mapas. Nos dias mais frios, percorria 
a cozinha, a torre diariamente, dali expulsando a asfixia com veemência. 
As janelas fechadas à tranca de ferro, o ar renovando-se pela escada 
ligando o salão ao mirante. A reclusão em que vivia, grata ao coração, 
tanto que jamais o viram reclamar, justificava por temer que a excessiva 
convivência com a paisagem o convencesse de que existiam apenas 
aquelas terras atingidas a pé ou a cavalo, quando tão-somente desejava 
esquecer seus relevos particulares, para inventá-los livre de influência. 
(PIÑON, 1997, p. 52).  

 

Paradoxalmente, Teodorico se isola do mundo a fim de percorrê-lo para 

além das fronteiras da realidade. Mesmo recluso, não se deixa sufocar por uma 

representação usual, direta, que se revela ao alcance dos olhos. Assemelha-se, 

em sua clausura, aos protagonistas da narrativa mítica, representados por deuses 
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e entes sobrenaturais, que se caracterizam, conforme destaca Eliade (2007, p. 

15), pelo afastamento do mundo cotidiano:  

 

Embora os protagonistas dos mitos sejam geralmente Deuses e Entes 
Sobrenaturais, enquanto os dos contos são heróis ou animais 
miraculosos, todos esses personagens têm uma característica em 
comum: eles não pertencem ao mundo cotidiano.  

 

Ao distanciar-se de uma realidade corriqueira, habitual, Teodorico desperta 

a atenção dos outros homens, que o tomam como uma entidade encantada sobre 

a qual são feitas suposições. Separado dos acontecimentos diários, o cartógrafo 

investe, então, numa atividade criativa como meio de enfrentamento de uma 

realidade que comprime e limita a ação do sujeito. Em suas formas de escrever a 

terra, promove um deslocamento e uma modificação das referências do mundo 

real por meio de mapas que estabelecem a quebra dos sentidos usuais, libertando 

o lugar de uma representação convencional. Afinal, ele deseja escrevê-los liberto 

de qualquer influência.  

A respeito da necessidade de isolamento do artista durante o processo de 

invenção, Maffesoli (2001, p. 174) observa que o ato criativo solicita a reclusão, a 

clausura, sendo necessária ao artista uma espécie de refúgio, de retiro, para o 

desenvolvimento da sua arte:  

 

Há no ato criativo alguma coisa que é da ordem da recusa. A criação se 
faz de modo reservado, no isolamento, até. O artista, o pensador têm 
sempre necessidade de um refúgio, de um retiro. Realizam-se no 
distanciamento.  

 

Assim, experimentando uma espécie de solidão, desassociado que está 

das instituições, sejam elas de qualquer natureza, o cartógrafo-artista tem a 

oportunidade de estabelecer outro tipo de comunicação, aquela da qual nos fala 

Heidegger e que nos lembra Maffesoli (2001, p.71), capaz de fazer o homem viver 

uma forma de religação com a natureza, experienciando ao mesmo tempo uma 

correspondência mística, também anômica, visto que o cartógrafo, embora 

solitário em seus aposentos, realiza a aventura da mobilidade por terras que 

nascem do seu próprio poder de invenção:  
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E pensou: quem sabe ainda percorrerei terras sem nome e marca, que se 
poderiam chamar américas, libertas, severas, enfim a multiplicidade das 
alcunhas; onde talvez morresse sempre acusado de ter vivido sem honra, 
[...]. (PIÑON, 1997, p. 179).  
 

Essa solidão, que caracteriza a existência do cartógrafo nelidiano, é o ponto 

de partida para Aguiar (s/d, p. 4) associá-lo ao mítico Merlin, o eremita igualmente 

solitário das narrativas do Rei Artur. A crítica observa as similaridades existentes 

entre os tipos de reclusão em que vivem ambos os personagens, assinalando o 

caráter mágico e sagrado que reveste a experiência do inventor de mapas e a do 

mago. Essa aproximação entre um personagem e outro fica clara ainda quando se 

nota que os dois se situam, em suas ações, entre o bem e o mal e lidam de forma 

extraordinária com a vida e a morte. Vemos que, semelhante a Merlin, Teodorico 

parece um velho feiticeiro, engendrando seus mapas como se elaborasse 

fórmulas encantadas.  

Fazendo uma releitura do mito de Merlin, Souza (2002, p. 40) ressalta que a 

vivência do mago “foi marcada por previsões e profecias, que modificaram a vida 

de povos inteiros e de seus governantes [...]”. Não diferente é a existência de 

Teodorico de Antióquia, considerado também um sábio druida. Consultado por reis 

como uma espécie de oráculo do seu tempo, ele escreve suas cartografias como 

se fizesse predições, adivinhasse a existência de localidades ainda não 

descobertas, dando vida a uma espécie de geografia visionária.  

Souza observa ainda, a respeito de Merlin, que o bruxo, como também era 

considerado, possuía o poder de se metamorfosear e a ele pertenciam presente, 

passado e futuro. Essa capacidade de transformação e esse domínio sobre o 

tempo, atribuídos a Merlin, podem ser constatados no desenvolvimento das ações 

de Teodorico de Antióquia, uma vez que, conforme explicitaremos no decorrer 

desta tese, de uma temporalidade para outra, ele desafia a morte, 

metamorfoseando-se em outro personagem cartógrafo.  

Outro ponto importante a ser destacado é que, visando enfatizar o clima de 

mistério em torno das suas criações, Teodorico de Antióquia, o cartógrafo-bruxo, 

como poderia ser reconhecido, cria um código secreto para seus manuscritos, a 

fim de manter como um segredo a localização de terras sagradas, evitando, dessa 
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forma, que qualquer um possa interpretar os caminhos que conduzem ao paraíso, 

as rotas que levam aos tesouros escondidos e às civilizações perdidas, 

territorialidades essas escritas por ele em seus mapas. Dessa maneira, ele 

escreve as suas cartografias como se fossem hieróglifos, evitando transformar em 

mercadoria a sua arte, sabedor de que o destino dos homens não pode ser 

comercializado:  

 

E embora Teodorico de Antióquia estivesse afastado das criaturas, 
jamais se esquecia que certos mapas não se destinavam à venda, ainda 
que reis os pretendessem. Representavam terras de que temiam dispor. 
E não os queria desenhar, ou cedê-los. Ainda que o forçassem. (PIÑON, 
1997, p. 56).  

 

Ainda que viva isolado, a clausura não torna o Mestre um sujeito alheio à 

realidade humana. Reconhecedor do poder de suas cartografias, ele preocupa-se 

com o desígnio que determinados sujeitos possam dar a elas. Parece saber que, 

associada à representação de terras, as quais nascem de sua capacidade de 

invenção, está a sorte de muitos homens. Por isso, não se dobra nem mesmo aos 

reis de sua época, que representariam, numa associação com o mundo moderno, 

o Estado.  

Bauman (1999, p. 37, 38) assinala que, em tempos modernos, a legibilidade 

espacial transformou-se num dos grandes desafios do Estado. No intuito de 

controlar a transparência territorial, o Estado age na tentativa de comandar o ofício 

do cartógrafo e, assim, aprisionar determinada localidade em um mapa 

considerado oficial: 

 

O objetivo da moderna guerra pelo espaço era a subordinação do espaço 
social a um e apenas um mapa oficialmente aprovado e apoiado pelo 
Estado - esforço conjugado com e apoiado pela desqualificação de todos 
os outros mapas ou interpretações alternativos de espaço, assim como 
com o desmantelamento ou desativamento de todas as instituições e 
esforços cartográficos além daqueles estabelecidos pelo Estado, 
licenciados ou financiados pelo Estado. (BAUMAN, 1999, p. 38). 
 
  

Como se desvincula do que seria para ele e para o seu tempo uma 

representação do Estado, o cartógrafo Antióquia tem a liberdade de criar 
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territorialidades não domesticadas e até ininteligíveis, que recebem o alvedrio de 

ser “um lugar sem lugar”, um “não-lugar”, como uma análise detalhada de suas 

cartografias revela. Nesse sentido, a sua arte não poderia ser considerada oficial, 

visto que seus mapas parecem elaborados a partir de uma técnica que 

desconhece a noção geográfica de fronteira, preferindo não subordinar o espaço a 

uma circunscrição, por isso que, observando as ações do cartógrafo, o narrador 

destaca que ele: “Consumia o infinito desajeitado, uma estranha feitoria de espaço 

livre”. (PIÑON, 1997, p. 53).  

A respeito da influência do Estado no desenvolvimento de uma cartografia 

construída em torno de linhas demarcatórias, Hérodote, entrevistando Foucault 

sobre a questão do discurso geográfico, em Microfísica do Poder, lembra ao 

filósofo que, assim como os saberes psiquiátrico e disciplinar criam seus espaços 

de enclausuramento, nos quais atua uma espécie de olhar panóptico, o saber 

geográfico também traz consigo o círculo da fronteira, seja ela nacional, provincial 

ou municipal, que funciona cerceando o sujeito nos limites do lugar. Desse modo, 

o território mapeado, embora algumas vezes mais vasto do que aquele em que se 

realiza a reclusão asilar, prisional ou hospitalar, como relacionados por Foucault, 

também seria um espaço de reclusão, onde atuaria o olhar panóptico do Aparelho 

de Estado. Nesse caso, a representação cartográfica transforma-se no que o 

entrevistador de Foucault designa de “mapa como instrumento de saber-poder”. 

Epíteto com o qual o filósofo francês parece concordar, quando declara “Creio que 

a geografia seria um bom exemplo de disciplina que utiliza sistematicamente 

inquérito, medição e exame”. (FOUCAULT, 2007, p. 162).  

O que ocorre a Teodorico é que ele despreza esse sistema disciplinar que 

conferiria à sua arte um aspecto refreado, optando por traduzir uma geografia da 

errância ou da perdição. Essa tarefa, até certo ponto, poderia ser considerada 

impossível para um sujeito que, mesmo por vontade própria, vive exilado em sua 

casa, distante da geografia do mundo. Entretanto, Antióquia se vale, no momento 

de sua criação, da intuição, que transforma saber e sentir em territórios vizinhos; 

ciência e afeto em componentes indispensáveis para o geógrafo: 
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A perplexidade da criação, independente da razão, ele recém-
descobrira. A tarefa de interpretar a geografia da terra, seus ásperos 
caminhos – intuíra sua grandeza desde menino. Impunha-se a 
recuperação do mundo, a abdicação de leis e regras puramente 
racionais. O mistério, sim, alimentava, que o ajudaria a compreender a 
terra como ele queria, fixando-lhe limites nos mapas, a que devia 
corresponder. [...] Disposto a descobrir o mundo nos desenhos tecidos 
com a minúcia de pele. A dividi-lo a seu gosto, com a duvidosa verdade 
do coração. (PIÑON, 1997, p. 53, 54).  
 
 

 Considerado uma espécie de intérprete da terra, Teodorico de Antióquia 

sente-se vocacionado a escrever a sua geografia inóspita, a criar mapas 

traduzindo a sua visão subjetiva do lugar, a desenhá-los como o porvir de uma 

paisagem-rosto, para usarmos uma expressão de Deleuze e Guattari (1996). Os 

filósofos franceses interpretam o rosto a partir de uma associação com o 

pensamento cartográfico. Segundo eles, rosto e mapa se igualam em suas 

representações, uma vez que ambos se constituem pelo traço, pelas linhas que 

delineiam a paisagem: 

  

O rosto é uma superfície: traços, linhas, rugas do rosto, rosto comprido, 
quadrado, triangular; o rosto é um mapa, mesmo se aplicado sobre um 
volume, envolvendo-o, mesmo se cercando e margeando cavidades que 
não existem mais senão como buracos. (DELEUZE E GUATTARI, 1996, 
p. 35).   

 

 Pensado a partir de dois estratos, de duas semióticas contrastantes, o rosto 

é definido por Deleuze e Guattari como um muro-branco, buraco-negro em que se 

inscrevem, ao mesmo tempo, um significante e um significado e onde se fixa uma 

sujeição. Os filósofos argumentam, entretanto, que é preciso desmanchar esse 

sistema, escapando de uma máquina abstrata de rostidade que opera dentro de 

uma realidade dominante, a qual busca fixar o sujeito, ou fixar a paisagem. De 

acordo com os pensadores franceses, o rosto tem um grande porvir que passa 

pela necessidade de destruição a caminho do assignificante, do assubjetivo: 

  

[...] se o homem tem um destino, esse será mais o de escapar ao rosto, 
desfazer o rosto e as rostificações, tornar-se imperceptível, tornar-se 
clandestino, não por um retorno à animalidade, nem mesmo pelos 
retornos à cabeça, mas por devires animais muito espirituais e muito 
especiais, por estranhos devires que certamente ultrapassarão o muro e 
sairão dos buracos negros, que farão com que os próprios traços de 
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rostidade se subtraiam enfim à organização do rosto, não se deixem mais 
subsumir pelo rosto, sardas que escoam no horizonte, cabelos levados 
pelo vento, olhos que atravessamos ao invés de nos vermos neles, ou ao 
invés de olhá-los no morno face a face das subjetividades significantes. 
(DELEUZE & GUATTARI, 1996, p. 36). 

 
 
 Como o porvir do rosto, os mapas de Teodorico de Antióquia aspiram a 

uma desterritorialização, buscam direções não conformes, que configuram uma 

cartografia do desvio, do nomadismo, dos abismos de fundura sem fim. Colocando 

em prática a sua função de fazedor de mapas, ele não escreve o lugar a fim de 

apreendê-lo num papel, como se o fizesse em um muro branco, tampouco deseja 

fixá-lo num buraco negro, sujeitá-lo a uma representação unívoca. Nesse sentido, 

poder-se-ia afirmar que, em seu trabalho, Teodorico frustraria a máquina abstrata 

de rostidade, inventando paisagens que não se podem traduzir por uma única 

substância de expressão significante e subjetiva, mas por combinações 

heterogêneas e linhas de fugas que libertam a terra de uma interpretação 

delimitatória, como afirma o próprio cartógrafo a respeito da sua técnica: “[...] quis 

apenas a terra atingindo limites imperdoáveis; [...]” (PIÑON, 1997, p. 177).  

  Dentro da discussão deleuziana e guattariana a respeito do pensamento 

rizomático, Rolnik (2006, p. 65) investiga a formação e a transformação dos 

desejos na contemporaneidade com o auxílio de um personagem cartógrafo. A 

estudiosa delineia um perfil para o cartógrafo, observando que ele: 

 

[...] absorve matérias de qualquer procedência. Não tem o menor racismo 
de freqüência, linguagem ou estilo. [...] Todas as entradas são boas, 
desde que as saídas sejam múltiplas. Por isso o cartógrafo serve-se de 
fontes as mais variadas, incluindo fontes não só escritas e nem só 
teóricas.  

 

Revestido de um perfil semelhante ao descrito por Rolnik, Teodorico de 

Antióquia abdica dos conhecimentos puramente racionais, inventando uma 

representação cartográfica que perturba a familiaridade do pensamento 

procedente de uma geografia de natureza apenas científica. Por isso, seus mapas 

são capazes de conduzir o viajante e a ele próprio para além dos limites do 

ilimitado, levando-os ao território do inominável. No seu fazer cartográfico, embora 
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tenha a simpatia dos homens e reis do seu tempo, ele não tem compromisso com 

uma vontade de verdade, no sentido exposto por Foucault. Segundo o filósofo 

francês: 

 

[...], essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, 
apóia-se sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e 
reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas como a 
pedagogia, [...] creio que essa vontade de verdade assim apoiada sobre 
um suporte e uma distribuição institucional tende a exercer sobre os 
outros discursos [...] uma espécie de pressão e como que um poder de 
coerção. (FOUCAULT, 1996, p. 18).  

  

No trabalho de Teodorico de Antióquia, não ocorre essa associação com 

um suporte institucional. Como vimos, ele não se submete à vontade de reis, não 

deseja vincular a sua obra a uma instituição de poder, às quais cederia os seus 

serviços. Do mesmo modo, não quer impor por meio dos seus desenhos uma 

representação coercitiva da terra, transformando as suas cartografias num 

mecanismo de violência. Quando percebe que os monarcas do seu tempo 

enriqueceram, fazendo mal uso de suas cartas geográficas, Teodorico arrepende-

se e promete vingança:  

 

Teodorico não se perdoava ter obrado assim: esta terra, a partir do 
meridiano, pertence ao rei, dela fazendo o que lhe aprouver. [...] Ardia-lhe 
o peito. O arrependimento era um estigma grave. [...] Tinha urgência em 
alcançar a casa. Operava-se a vingança em seu corpo. Contra soberanos 
e a ciência. E imolar-se também. Como se visitasse o futuro. (PIÑON, 
1997, p. 180).   

 

Foucault nos lembra que a própria palavra da lei busca ser autorizada por 

um discurso de verdade, por uma vontade de verdade. No tempo de Teodorico, o 

rei é a lei. Contudo, quando se distancia das instituições de poder do seu tempo, 

representadas pelo rei, e da ciência, considerada como a palavra verdadeira, o 

cartógrafo renuncia a essa vontade de verdade da qual estamos falando. Nela 

estariam em jogo o desejo e o poder, mas ele não transforma os seus mapas na 

representação de uma lei territorial.  

Um dos mecanismos de controle e de delimitação do discurso relacionados 

por Foucault diz respeito às disciplinas, que funcionam como um sistema anônimo 
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composto por um domínio de objetos, regras, métodos, um corpus a ser analisado 

por meio de técnicas e instrumentos. A ordem do discurso seria dada por esse 

sistema. Dessa forma, para ser considerado verdadeiro, o discurso deveria falar, 

utilizar procedimentos e situar-se num horizonte teórico que não fosse 

considerado estranho a determinada disciplina. Relacionando as ações de 

Teodorico de Antióquia ao pensamento foucaultiano, seria possível afirmar que o 

cartógrafo escreve os seus mapas no espaço de uma exterioridade selvagem, 

visto que os horizontes teóricos e os procedimentos que emprega na elaboração 

dos seus manuscritos extrapolam o campo da geografia, ultrapassando o que 

seria arrolado por uma arqueologia do saber geográfico. Esta não serve a ele 

como princípio de controle, nem lhe fixa os limites em que deve atuar.  

Todavia, se, por um lado, ele não está preocupado em fazer aparecer nos 

seus mapas uma vontade de verdade, por outro, a sua independência em relação 

a uma disciplina não torna as suas cartografias uma representação mentirosa, 

como talvez se pudesse pensar. É o próprio Foucault (1996, p. 35) quem adverte 

ser possível dizer a verdade no espaço de uma exterioridade selvagem, embora, 

vale ressaltar, não seja a questão da verdade ou da mentira a que interessa aqui, 

já que nas produções cartográficas de Teodorico não se pode definir o que é 

verdade e o que não é, o que provém da loucura ou da razão.  

Recorrendo ainda a Foucault (1996), poderíamos afirmar que o discurso 

das cartas geográficas de Teodorico de Antióquia estaria fora da ordem dos 

discursos por aproximar-se também de uma representação da loucura, logo sendo 

sujeito a uma exclusão: 

 

Existe em nossa sociedade outro princípio de exclusão: não mais uma 
interdição, mas uma separação e uma rejeição. Penso na oposição razão 
e loucura. Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não 
pode circular como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja 
considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade, nem 
importância, não podendo testemunhar na justiça, não podendo 
autenticar um ato ou um contrato, não podendo nem mesmo, no sacrifício 
da missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo; [...]. 
(FOUCAULT, 1996, p. 10, 11).  

 



 
47

Ressalta Foucault que, por outro lado, pode-se considerar esse discurso, 

aparentemente desprovido de razão, como tendo o poder de revelar uma verdade 

escondida, predizer o futuro ou enxergar o que os outros não veem. Em outras 

palavras, embora rechaçado, o discurso do louco é carregado de terríveis 

poderes. Quem o profere, no caso o próprio louco, manifesta uma espécie de 

sabedoria oracular. A esse respeito é também o pensador francês quem lembra 

que, no teatro medieval europeu ou ainda no Renascimento e no teatro barroco do 

início do século XVII, cabia ao personagem identificado como louco a tarefa de 

dizer a verdade. Nesse caso, ele se assemelhava a um profeta:  

 

O louco é o portador da verdade e ele a conta de um modo muito curioso. 
Pois ele sabe muito mais coisas do que aqueles que não são loucos: ele 
tem uma visão de uma outra dimensão. (FOUCAULT, 2006a, p. 239).  

 

É dessa visão particular atribuída ao sujeito insano que se vale o cartógrafo 

para investir num fazer misterioso, realizando incursões na loucura e nos afetos. 

Isso por que Antióquia desenha seus mapas como se grafasse o que os filósofos 

franceses Deleuze e Guattari (1997, p.185) denominam “espaços de afeto”, em 

oposição a um território de propriedades. Para tanto, alimenta-se de um saber 

enigmático, impreciso, abdicando de uma economia do imaginário, do desejo e do 

prazer. Às fontes escritas e teóricas, adquiridas ao longo da juventude e durante o 

período de reclusão, Teodorico alia outras de veracidade duvidosa, as quais 

provêm do coração, transformando a sua mapoteca numa coleção que se faz 

também como uma geografia dos sentimentos. 

 Em sua produção cartográfica, Antióquia contrasta com a noção de mapa 

com que se está geralmente acostumado, principalmente na cultura ocidental, na 

qual prevalece a ideia de uma representação pronta e acabada. Nesses mapas, o 

espaço nos é apresentado como um sistema invariável, fechado, que não 

apresenta qualquer possibilidade de mudança. De acordo com Massey4 (2008, p. 

159), esse caráter representativo dos mapas advém de uma relação com o 

                                                 
4 Doreen Massey é professora titular de geografia da Open University, Inglaterra, e ganhadora do 
Prêmio Nobel de Geografia em 1998.  
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estruturalismo, o qual opôs o espaço ao tempo, optando por uma representação 

sincrônica das territorialidades:  

 

O mapa funciona ao modo das sincronias dos estruturalistas. Fala de 
uma ordem das coisas. Com o mapa podemos nos localizar e encontrar 
nosso caminho. E sabemos, também, onde os outros estão. [...] Mas 
também me oferece ordem, deixa-me tomar as rédeas do mundo.  
 
 

Para Teodorico de Antióquia, no entanto, os mapas são pensados em outra 

perspectiva. Eles estão sempre sendo feitos, como se o cartógrafo reconhecesse 

a provisionalidade da paisagem. Dessa maneira, o seu projeto cartográfico rompe 

com um ideal de coerência e totalidade. As suas cartografias são do tipo que 

Massey denomina de situacionista, já que não escrevem o universo a partir de 

uma ordem única, antes provocam a desfamiliarização do espaço, desorientam o 

viajante, promovem a visão do inusitado, provocando desconstruções, como 

podemos constatar no trabalho do Mestre:   

 
Dentro de casa, assumia as vibrações da terra: os rios e afluentes. 
Cálculos matemáticos prevendo abundâncias a danificarem o perfil da 
terra, o aparecimento de novos rios, a extinção de antigos. Compreendia 
a contínua alteração em benefício de outras formas, uma evolução que 
não se presenciava, mas resgatando épocas antigas. Sentia-se desta 
maneira recuperando terras que não se viriam a conhecer não fosse o 
seu testemunho. (PIÑON, 1997, p. 54). 
 

  
 Teodorico compreende o mundo em permanente transformação. Dessa 

forma, escreve mapas modificando o aspecto terrestre. Faz uso de uma ciência 

exata como a matemática, não para precisar o espaço, mas para alterar a 

configuração da terra, prevendo o dano em sua topografia. Nos cálculos 

matemáticos realizados pelo cartógrafo, o número não é utilizado para contar ou 

medir a terra, mas para deslocá-la do lugar comum. São cálculos nos quais o 

número é do tipo que Deleuze e Guattari (1997, p. 66) denominam numerante: 

 

O número numerante já não está subordinado a determinações métricas 
ou a dimensões geométricas, está apenas numa relação dinâmica com 
direções geográficas: é um número direcional, e não dimensional ou 
métrico.  
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Caberia relacionar ainda ao pensamento cartográfico de Antióquia as ideias 

de espacialidade lisa e estriada, criadas pelos filósofos do Mil Platôs. Analisando 

as formas de agir do que denominam “máquinas de guerra”, em contraste com as 

ações do “Aparelho de Estado”, Deleuze e Guattari (1997) observam que o 

aspecto espacial geográfico no qual a máquina de guerra se movimenta aponta 

para uma exterioridade, uma desterritorialização, uma heterogeneidade, enquanto 

o lugar do aparelho de estado se caracteriza por uma interioridade, uma 

homogeneidade. Dessa observação, eles distinguem, sem criar um binarismo que 

não se possa desmanchar, o espaço estriado do liso: 

 

O espaço homogêneo não é em absoluto um espaço liso, ao contrário, é 
a forma do espaço estriado. O espaço dos pilares. Ele é estriado pela 
queda dos corpos, as verticais de gravidade, a distribuição da matéria em 
fatias paralelas, o escoamento lamelar ou laminar do que é fluxo. Essas 
verticais paralelas formaram uma dimensão independente, capaz de 
transmitir a toda parte, de formalizar todas as demais dimensões, de 
estriar todo o espaço em todas as direções, e dessa forma torná-lo 
homogêneo. [...] O espaço liso é um campo sem condutos nem canais. 
Um campo, um espaço liso heterogêneo, esposa um tipo muito particular 
de multiplicidades não métricas, acentradas, rizomáticas, que ocupam o 
espaço sem “medi-lo”, e que só se pode explorar “avançando 
progressivamente”. (DELEUZE & GUATTARI, 1997, p. 37, 38).   

   

Avaliando as formas de criação do cartógrafo nelidiano, nota-se que ele não 

torna o lugar uma espacialidade estriada, mas semelhante àquela que os filósofos 

franceses designam de lisa. Em seu ato criativo, Antióquia assume as vibrações 

da terra, prevê as abundâncias que modificam o aspecto terrestre e que de modo 

algum podem ser homogêneas ou ter o movimento canalizado. Os seus mapas 

traduzem o percurso dos rios, os quais podem ser considerados como fronteiras 

móveis, em permanente deslocamento, aparecendo e desaparecendo, a fim de 

demonstrar a contínua transformação da região. 

 Nessa constante evolução da paisagem, as fronteiras ora são extintas, ora 

são refeitas, para serem novamente destruídas. Nesse sentido, Antióquia inaugura 

as suas espacialidades lisas, não fixando o lugar, antes o descrevendo sob o 

efeito de um movimento turbilhonar a partir do qual o cenário se torna 

heterogêneo, múltiplo, rizomático e por onde o olhar maravilhado do cartógrafo 
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avança, a fim de redescobrir um mundo que só se torna possível de existir por 

meio do seu testemunho cartográfico.   

 Poderíamos igualmente olhar para os mapas de Teodorico de Antióquia 

pensando na noção de “cartografias situacionistas”, da qual nos fala Massey 

(2008, p. 162). Compreendido nessa desconstrução perspectívica, o espaço é 

caracterizado pelo elemento surpresa, pelo inesperado, por um imprevisível 

despedaçar que rompe com um pretenso ideal de coerência e totalidade, como 

parece se comportar a terra nos desenhos do Mestre. Trata-se de mapas em que 

a paisagem parece fluida: aparece, desaparece, muitas vezes à deriva do gosto 

do cartógrafo. De acordo com a geógrafa: 

 

Cartografias situacionistas, na medida em que ainda tentam retratar o 
universo, mapeiam esse universo como não sendo uma ordem única. Por 
um lado, as cartografias situacionistas buscam desorientar, 
desfamiliarizar, provocar uma visão a partir de um ângulo inusitado. Por 
outro lado, e mais significativo para o argumento aqui, buscam expor as 
incoerências e fragmentações do próprio espacial. (MASSEY, 2008, p. 
162).  
 
 

O mapeamento produzido na perspectiva de uma cartografia situacionista 

está em conformidade com o pensamento filosófico de Deleuze e Guattari a 

respeito da espacialidade lisa, uma vez que serve para representar o lugar em 

termos rizomáticos, abrindo completamente a ordem do mapa para algo novo. 

Associando as ações do seu personagem cartógrafo a esse modelo situacionista, 

a escritora Nélida Piñon rechaça o modelo cartográfico dos estruturalistas, o qual 

obriga as coisas a serem precisas, reivindicando a fixação do lugar e a efetivação 

da paisagem. A intelectual reconhece, por meio do seu discurso ficcional, o caráter 

circunstancial do espaço, a sua natureza imprevisível e a impossibilidade de 

fechamento do território. Dessa maneira, ela cria um personagem que escreve o 

lugar levando em consideração o acaso do espaço, a sua instabilidade e o seu 

potencial.  

Em outra analogia, caberia relacionar as territorialidades inventadas pelo 

cartógrafo nelidiano ao que o escritor italiano Ítalo Calvino (1990) denomina 

Cidades Invisíveis, visto que os lugares mapeados pelo personagem podem não 
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existir de fato; ou ainda àquelas espacialidades moventes, como as de Vozes do 

Deserto, outro romance da autora, o que permitiria pensar a espacialidade por 

meio de uma representação não estável, que se pode alterar, abrir caminhos e/ou 

alargar territórios por meio do desejo e da imaginação. 

Nesse ponto, consideramos interessante aprofundarmos a relação de 

Fundador com As Cidades Invisíveis, comparando os modos de produção do 

cartógrafo nelidiano ao comportamento de Marco Polo, personagem do texto de 

Calvino que, exercendo a função de viajante e explorador veneziano, é aquele que 

cartografa para o magnânimo Kublai Khan as maravilhas do seu império. Mesmo 

que Polo seja literalmente um viajante e que, ao contrário, Antióquia tenha feito a 

opção de se resguardar do mundo, é possível estabelecer associações entre 

ambos, já que o isolamento não faz do personagem nelidiano um sujeito 

acomodado, sedentário, alheio às viagens. Lendo o texto de Calvino, é possível 

perceber que, como ocorre a Teodorico de Antióquia, o olhar de Marco Polo não 

descansa sobre a paisagem, antes se reveste de um espírito inquiridor que o leva 

a projetar-se sobre o inacabamento do mundo a fim de, a cada ponto, divisar algo 

adiante. Esses dois personagens seriam de uma estirpe de sujeito como os 

designados por Cardoso (2003, p. 351, 352): 

 

Mas há também homens inquietos – curiosos ou insatisfeitos – aos quais 
o ponto cego do horizonte obseda, constantemente fustiga e desafia. 
Desdenham o homogêneo e o contínuo, e mostram-se extremamente 
sensíveis às diferenças e atentos aos limites. A cada ponto divisam algo 
adiante, em cada plano outro plano; e por toda parte medem distâncias, 
pois tudo duplicam em cá e lá. Sua compleição e disposição de 
geógrafos – seduzidos que são pelos elementos da topologia – quase 
sempre os impele para o espaço aberto, e os levam a afrontar montanhas 
e areias, obstáculos e vazios.  
 
 

É com comportamento análogo ao referido pelo estudioso que o cartógrafo 

Marco Polo, de localidade em localidade, numa descrição que poderia se 

assemelhar à narrativa das mil e uma noites, vai compondo o seu atlas imaginário, 

formado pelos mapas das cidades por onde diz ter passado durante as missões 

diplomáticas que realiza. Por meio de seu relato descritivo, ele transporta o 

Grande Khan para além das muralhas e das torres do palácio onde o imperador 
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habita, a fim de fazê-lo conhecer e compreender a amplitude e o fascínio dos 

territórios que formam o seu reino:  

 

Somente nos relatórios de Marco Polo, Kublai Khan conseguia discernir, 
através das muralhas e das torres destinadas a desmoronar, a filigrana 
de um desenho tão fino a ponto de evitar as mordidas dos cupins. 
(CALVINO, 2006, p. 10).  

 

Logo, o viajante-cartógrafo é a memória do velho soberano, que, vivendo 

recluso nos limites do palácio, não consegue manifestar para si a existência do 

próprio império sem recorrer à narrativa de Marco Polo. Por isso, as descrições 

que o estrangeiro veneziano faz e que podem se assemelhar a uma fotografia, a 

um mapa, a uma cartografia, garantem ao soberano Khan a sobrevivência das 

cidades que ele dantes conquistara. Mesmo que permaneça recluso, tal qual 

ocorre ao cartógrafo Teodorico de Antióquia, Kublai Khan também executa a sua 

aventura da mobilidade, deixando-se conduzir por um discurso fantástico para 

aportar em cidades que, em princípio, seriam invisíveis aos seus próprios olhos, 

denominadas inexistentes talvez5, mas que vão ganhando existência pelo olhar e 

pelo narrar maravilhado do viajante:  

 

Na mente do Khan, o império correspondia a um deserto de dados lábeis 
e intercambiáveis, como grãos de areia que formavam, para cada cidade 
e província, as figuras evocadas pelos logogrifos do veneziano. 
(CALVINO, 2006, p. 26).    

 

Embora na narrativa das cidades invisíveis o veneziano Marco Polo seja o 

cartógrafo por excelência, não se pode deixar de notar que Kublai Khan possui um 

atlas no qual estão dispostos os mapas que representam todo o globo terrestre. 

Folheando esse atlas, o imperador visa confrontá-lo com o discurso do viajante, a 

fim de colocar à prova o conhecimento de Polo. Para a surpresa do próprio Khan, 

a sua coleção de mapas se apresenta com a mesma natureza duvidosa daquela 

                                                 
5 Sobre a inexistência das cidades que aparecem nos relatos de Marco Polo, é o próprio Khan, 
percebendo uma falta de probabilidade de verdade no discurso do viajante, quem observa: “- As 
suas cidades não existem. Talvez nunca tenham existido. Certamente não existirão nunca mais”. 
(Idem, 2006, p. 57).  
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presente nos discursos do viajante veneziano, pois ela “[...] também representa 

cidades que nem Marco nem os geógrafos sabem se existem ou onde ficam, mas 

que não poderiam faltar entre as formas das cidades possíveis [...]” (CALVINO, p. 

124, 125).  

Numa correlação com a narrativa nelidiana, seria coerente aproximar o 

atlas do imperador dos tártaros daquele que se compõe com o conjunto de mapas 

produzidos pelo cartógrafo Teodorico de Antióquia. Em ambos estariam escritas 

as localizações de cidades que ainda não têm forma nem nome, cidades sem 

início e sem fim e que se constituem para além das fronteiras da realidade. Assim 

como o atlas do cartógrafo nelidiano, “O atlas do Grande Khan também contém os 

mapas de terras prometidas visitadas na imaginação mas ainda não descobertas 

ou fundadas [...]” (CALVINO, p. 149).  

Desse modo, é possível dizer sobre os procedimentos cartográficos de 

Teodorico de Antióquia e aqueles usados para mapear As Cidades Invisíveis, o 

mesmo que Rolnik (2006, p.66) afirma, no desenvolvimento de sua análise, a 

respeito da figura do cartógrafo: “ele não segue nenhuma espécie de protocolo 

normalizado”, antes se deixa agir por “um tipo de sensibilidade, que ele propõe 

fazer prevalecer, na medida do possível, em seu trabalho”. Destarte, chega-se à 

conclusão de que o ofício do Mestre Antióquia resulta não apenas de cálculos 

matemáticos, obediência a modelos teoremáticos, escalas e volumes, mas, 

sobretudo, de linhas de fuga, agenciamentos realizados no campo da fantasia por 

meio dos quais os seus mapas se revestem de caráter fantástico, mágico: 

 
[...] Fundador [...] pretendia realmente ingressar na sala principal, 
conhecer Mestre Teodorico de Antióquia, que justamente naqueles 
meses descobrira tesouros inestimáveis, rotas marítimas a se vencerem 
pela primeira vez, a invenção mais trabalho mágico do que apenas 
aplicação de uma ciência conquistada devagar, em cuja admissão 
empenhou a alma. (PIÑON, 1997, p. 16).  

  

 Note-se como, na inscrição dos caminhos marítimos antes inexplorados, 

Teodorico dá vazão à invenção. Parece saber que cartografa uma territorialidade 

que não se deixa apreender, que para ele poderia se situar na fronteira do 

pensamento mágico e do pensamento lógico. De acordo com Deleuze e Guattari 
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(1997, p. 185), o mar é o espaço liso por natureza, mas é também aquele que 

primeiro foi dominado, apreendido: “É aqui que se colocaria o problema muito 

especial do mar, pois este é o espaço liso por excelência e, contudo, é o que mais 

cedo se viu confrontado às exigências de uma estriagem cada vez mais estrita.”  

Embora o mar tenha sido progressivamente estriado pelo homem, que 

instituiu as rotas de navegação a partir das conquistas astronômicas e 

geográficas, nos desenhos do cartógrafo Antióquia, o espaço marítimo é ainda 

inventado como uma territorialidade aberta. Trata-se, consoante descreve o 

próprio narrador, de mares nunca dantes navegados, logo, desconhecidos, 

misteriosos, não apreendidos ainda e que, por isso, podem conduzir os 

navegantes e suas embarcações rumo a um infinito até então ignorado, 

desterritorializando-os. Conduzi-los, quem sabe, a um destino funesto, ao 

encontro de monstros marinhos capazes de devorar tripulações inteiras ou atraí-

las até as sereias - metade peixe, metade mulher – que, com seus cantos 

melodiosos, acabam guiando os marinheiros até o fundo do mar, originando, por 

essa feita, os relatos de navegação: “Falava-lhes do mar, território seu. A 

superfície, fauna e peixes. Exaltando o vento pela questão das caravelas. Senhor 

das funduras com precisão excepcional. As terras do outro lado, suas civilizações 

espantosas”. (PIÑON, 1997, p. 55).   

O certo é que, na inscrição de suas rotas marítimas, Antióquia parece 

recorrer a uma ciência do tipo que Bataille (1987) denomina “heterologia”, ciência 

da experiência dos limites, da transgressão ou uma ciência designada por Deleuze 

e Guattari (1997) como menor ou nômade. De acordo com os filósofos franceses, 

trata-se de um gênero científico que apresenta algumas dificuldades para receber 

uma classificação, mas que teria as seguintes características: 

 

Teria inicialmente um modelo hidráulico, ao invés de ser uma teoria dos 
sólidos, que considera os fluidos como um caso particular; [...] É um 
modelo de devir e de heterogeneidade que se opõe ao estável, ao 
eterno, ao idêntico, ao constante. [...] O modelo é turbilhonar, num 
espaço aberto onde as coisas-fluxo se distribuem, em vez de distribuir 
um espaço fechado para coisas lineares e sólidas. [...] Por último, o 
modelo é problemático, e não mais teoremático. [...] Enquanto o teorema 
é da ordem das razões, o problema é afectivo e inseparável das 
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metamorfoses, gerações e criações na própria ciência. (DELEUZE E 
GUATTARI, 1997, p. 25, 26). 
 
 

 Na perspectiva dessa ciência menor, Antióquia pensaria o espaço como 

resultado de uma série de inter-relações, de interações no campo do saber, por 

isso mesmo heterogêneo, múltiplo, rizomático em sua essência. Decorrente de um 

devir, o espaço é considerado um produto sempre em construção, nunca acabado, 

jamais fechado, sujeito às metamorfoses responsáveis por transformá-lo em 

outros espaços.  

Poder-se-ia pensar que o mistério, que aparece na forma enigmática de 

mapas escritos como hieróglifos, o trabalho mágico, do qual se vale Teodorico de 

Antióquia, e a natureza fantástica da sua existência e dos seus manuscritos 

transformassem o saber do cartógrafo em algo considerado sem estatuto 

verdadeiramente científico, não se valesse ele de um conhecimento ambulante 

próprio dessa “ciência menor”. Construídos com o emprego do pensamento 

nômade, os mapas de Antióquia se revestem de uma imprecisão semelhante 

àquela pela qual se explica o fenômeno da morte, conforme destaca o próprio 

cartógrafo: “E nenhum medo pela morte, evento que não se descreve ou divide, 

tem a imprecisão do mapa – mas de que o homem é seu mais perfeito princípio”. 

(PIÑON, 1997, p. 177). 

Interpretando a arte cartográfica de Teodorico de Antióquia face ao 

pressuposto teórico dos filósofos supracitados, é possível afirmar que seus mapas 

são elaborados a partir de uma potência nômade, indicando para a ultrapassagem 

dos limites, linhas em variação contínua; expandindo o espaço por turbulência; e 

produzindo movimentos que ocupam e afetam o território em todos dos seus 

pontos. Nessa concepção, são considerados um trabalho inventivo que passa 

também por uma restauração do lugar subjetivo, uma vez que a divisão dos 

desenhos não se realiza como um trabalho técnico, mas ao “seu gosto”, ao gosto 

do cartógrafo. Por isso, ele ausculta os espaços do desejo, das pulsões, das 

paixões para, a partir deles, construir uma representação geográfica que emerge 

como um “território singular”.  
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Essa concepção de territorialidade, que nasce das discussões de Guattari e 

Rolnik (2005), se caracteriza por uma dissonância com aquelas espacialidades 

reconhecidas, constituindo-se por uma cartografia do desvio, capaz de frustrar os 

mecanismos de interiorização dos valores capitalísticos. A compreensão de 

“território singular”, nos termos do filósofo francês e da professora brasileira, 

passa, assim, pela (re)invenção de novos mundos, os quais se constroem 

golpeando o princípio de padronização do desejo, deixando aflorar em seu lugar 

uma nova relação subjetiva com o espaço e a vida construída nele. Trata-se, 

como afirmam os escritores, “da invenção de estratégias para a constituição de 

novos territórios, outros espaços de vida e de afeto, uma busca de saídas para 

fora dos territórios sem saída.” (GUATTARI & ROLNIK, 2005, p. 18). 

Mergulhado em seu trabalho, Mestre Antióquia se utiliza do que Guattari 

(1992, p. 176) denomina ainda “coeficiente de liberdade criadora”, por meio do 

qual ele esboça a sua cartografia multidimensional, imaginária. Servindo-se da 

mobilidade do pensamento nômade, mesmo vivendo isolado, a imaginação do 

cartógrafo experiencia uma pulsão migratória que, de acordo com Maffesoli 

(2001), se caracteriza por um desejo de evasão, pelo dinamismo e pela errância. 

Nesse sentido, pode-se dizer que Teodorico de Antióquia é um espírito 

desassossegado e móvel, conjugando verdade e mentira, razão e invenção. Na 

elaboração de suas cartografias, ele não enxerga o mundo com uma mirada 

acanhada. Destemido, o cartógrafo cria itinerários, transpondo os obstáculos que 

limitam a visão do homem comum. Assim é que cartografa terras que o olho 

humano não consegue vislumbrar, investindo num olhar visionário para fazer 

conhecer por meio de seus mapas a trilha dos “tesouros inestimáveis”. 

 Como um poeta ou escritor que inaugura mundos, Teodorico de Antióquia 

busca, por meio da sua arte cartográfica, enfrentar os limites de uma visão 

humana que objetiva suspender o voo livre do cartógrafo por localidades 

desconhecidas. Ultrapassa com uma sede de infinito as fronteiras de uma 

geografia que quer caber apenas na palma da mão, terras que se podiam alcançar 

a pé ou a cavalo, daí ele poder dizer sobre si mesmo: “quis apenas a terra 

atingindo limites imperdoáveis; [...]” (PIÑON, 1997, p. 177).  
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 Nesse ponto é que poderíamos falar, conforme descreve Bataille (1987, 

p.38), em uma violência do desejo, operando no homem a fim de fazê-lo exceder 

os limites do mundo racional. Estabelecendo um contraponto entre o mundo do 

trabalho ou da razão e o da violência, Bataille destaca que o trabalho exige do 

homem um comportamento em que as práticas dos excessos podem ser 

controladas. De acordo com o pensador francês:  

 

O trabalho exige um comportamento em que o cálculo do esforço, ligado 
à eficácia produtiva, é constante. Ele exige uma conduta sensata, onde 
os movimentos tumultuosos que se liberam na festa, e geralmente no 
jogo, não são decentes. Se não pudéssemos refrear esses movimentos, 
não seríamos suscetíveis ao trabalho, mas o trabalho introduz justamente 
a razão de refreá-los. [...] A maior parte do tempo o trabalho é a 
ocupação de uma coletividade, e a coletividade deve se opor, no tempo 
reservado ao trabalho, aos movimentos de excesso contagioso em que 
nada mais existe, a não ser o abandono imediato ao excesso. Isto é, à 
violência.  (BATAILLE, 1997, p. 38).  

  

Se para a grande maioria dos homens o trabalho funciona como um 

elemento regulador dos movimentos descomedidos, como algo que pode frear 

essa violência do desejo, para Teodorico de Antióquia age, ao contrário, 

potencializando as transgressões. O cartógrafo realiza o seu ofício em perspectiva 

contrária à descrita por Bataille, optando pelo excesso, por uma violência que se 

sobrepõe à razão, o que explica o desejo explícito de ver a terra expandindo-se a 

limites que não se pode perdoar. Logo, cartografar para ele não consiste em 

escrever os mapas dos lugares conhecidos. Em seu ofício, o cartógrafo é tomado 

por um desejo de ir além; sustentar ao infinito as linhas com as quais esboça os 

seus desenhos, os quais apontam para uma territorialidade aberta, remetendo o 

sujeito a uma exterioridade selvagem, a um espaço de desterritorialização. Pode-

se dizer que o excesso se torna a sua prática corrente, contaminando, ao mesmo 

tempo, a sua visão e versão do mundo.  

Valendo-se de uma sabedoria e de uma visão semelhante a essa, 

Teodorico elabora mapas como se escrevesse um romance: imagina as intrigas a 

serem vividas nas terras que desenha; os heróis que por ventura se lançariam em 

aventuras incertas, enfrentando os percalços do trajeto para se consagrarem 

vencedores. Massey (2008, p. 162) observa que, antes do encontro do Velho 
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Mundo com o Novo, os mapas eram elaborados conjugando tempo e espaço e “ao 

mesmo tempo em que apresentavam um tipo de panorama do mundo ‘em um 

determinado momento’, também contavam a estória de suas origens”. Sobre essa 

função dos mapas, Mendonça (2007, p. 40) observa que, durante a Idade Média, 

assim como a arte sacra, a cartografia era utilizada pela Igreja para ensinar aos 

homens as histórias bíblicas que relatavam a criação do mundo e o seu fim:  

 

A utilização da cartografia pelo poder religioso como meio de enquadrar e 
situar publicamente os protagonistas nos lugares que lhe eram próprios 
sob a forma de tableau vivant foi uma constante histórica. 

  

Em outras palavras, os mapas contavam ou ajudavam a contar histórias, 

como parece querer fazer Teodorico ao escrever as suas cartografias, como se, 

pela utilização desse recurso, o cartógrafo pudesse se assemelhar a uma espécie 

de deus ou a qualquer ente sobrenatural que, no princípio do mundo, desenvolve 

uma atitude criadora.  
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2.1.1 O CARTÓGRAFO É UM SIMULACRUM DEI 
 

 Iniciaremos esse tópico lançando uma questão, que pretendemos 

responder no desenrolar de nossa reflexão: não seria o cartógrafo nelidiano uma 

espécie de deus, criando mundos como um explorador maravilhado em torno da 

sua própria invenção? A fim de dar respostas a essa indagação, comecemos 

recorrendo aos estudos de Aguiar (s/d p. 5), a qual, realizando uma explicação 

detalhada sobre o significado do mapa, observa que “Entre os celtas, aqueles que 

possuíam uma arte – no caso a de imaginar mapas – colocavam-se no âmbito de 

deus.” Acrescentemos a informação da pesquisadora de que, na Antiguidade, 

quando a arte cartográfica ainda não havia se desenvolvido da forma como a 

conhecemos hoje, o homem representava o cosmos, o universo e a terra por meio 

de símbolos geométricos. Nessa época, a geometria era considerada uma ciência 

sagrada e a concepção geométrica do mundo era interpretada como uma 

revelação de Deus: “Acreditava-se que ela continha em seus traçados e formas a 

expressão de um plano divino e que os seus princípios refletiam a gênese e a 

estrutura do cosmo”. (CAVALCANTI, 2008, p. 13).   

Vemos, assim, que representar o universo nos primórdios da ciência 

cartográfica, e mesmo antes de sua aparição, era algo considerado sagrado, pelo 

menos até a Idade Média, quando essa concepção começou a perder a sua força.  

Partindo dessa relação, que associa a gênese da cartografia ao universo do 

sagrado, é possível perceber no romance Fundador outras analogias responsáveis 

por estreitar a distância entre o inventor de mapas e a instância divina, 

transformando o cartógrafo numa espécie de simulacrum dei. A princípio, chama a 

nossa atenção a semelhança entre o tempo da criação do mundo, atribuída à 

divindade, conforme relata o texto bíblico, e outro relativo à interpretação do 

universo, feita pelo cartógrafo da narrativa:  

 

Dispusera de sete dias para interpretar a terra, no mesmo nível de 
perfeição. Nenhum outro homem aproximando-se tanto das coisas que o 
Senhor reservou para as criaturas. Não vira bravura igual, nem nos 
trabalhos de cantaria, ou na transparência colorida dos vitrais.  (PIÑON, 
1997, p. 128). 
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Relata a Bíblia, no livro do Gênesis, que a concepção do mundo ocorreu 

por um ato da vontade de Deus. De acordo com o primeiro livro do Pentateuco, a 

terra foi criada durante o período de tempo de seis dias, usando Deus o sétimo dia 

para descansar. Assim, do primeiro ato de criação ao descanso da divindade, a 

invenção do mundo realiza-se num decurso de sete dias, os quais passam a 

contabilizar o tempo de uma semana. Em algumas interpretações do mito 

cosmogônico, no advento da criação do universo, o número sete apareceria 

representando o próprio Deus: “O seis é o número arquetípico do processo da 

criação, o sete representa o criador, a presença de Deus que está no centro de 

todas as coisas, correspondendo aos sete dias da criação”. (CAVALCANTI, 2008, 

p. 18).   

O número sete aparece pela primeira vez nas Escrituras Sagradas para 

contabilizar o tempo da criação, mas reaparece na mesma Bíblia cerca de 507 

vezes, assumindo, assim, uma conotação sagrada, sendo considerado em outros 

campos do saber uma espécie de quadrado perfeito. É dessa mesma perfeição 

temporal, que contabiliza a duração da invenção do universo atribuída a Deus que 

se vale o cartógrafo Teodorico de Antióquia para interpretar a geografia da terra, 

consoante pudemos observar na própria narrativa.   

Há uma semelhança, nesse caso, entre o tempo de Deus e o tempo do 

cartógrafo, ambos dispondo de sete dias para criar e interpretar a terra. A 

comparação entre eles, entretanto, não se encerra com esse fato. Veja que 

Teodorico de Antióquia é descrito pelo narrador como sujeito destinado às coisas 

do Senhor. Parece aquele homem criado à sua imagem e semelhança, conforme 

o próprio Deus prediz no Gênesis 1- 26: “Façamos o homem à nossa imagem, 

como nossa semelhança, [...]”.  

A deidade do cartógrafo se confirmaria também no nome que lhe é 

concedido propositalmente pela escritora do romance. Estudos onomásticos e da 

antroponímia, que examinam o significado dos nomes próprios, atribuem à palavra 

Teodorico o sentido de “Senhor do povo” e ao vocábulo Teodoro, do qual 
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possivelmente deriva Teodorico, a definição de “dádiva de Deus.”6 Se 

interpretarmos a palavra Teodorico como sendo formada em sua primeira parte 

pela transformação do prefixo grego theos, poderemos concluir que, por essa 

nomeação, o cartógrafo nelidiano possuiria uma instância divina inscrita no próprio 

nome, uma vez que “teo” carrega a acepção semântica de deus. Ele seria o deus 

da Antióquia ou Antioquia, uma cidade antiga erguida à margem esquerda do rio 

Orontes no final do século IV a. C., considerada berço da igreja cristã e que hoje é 

a moderna Antaquia, na Turquia.  De acordo com o livro de Atos (11:26), Paulo de 

Tarso teria proferido o seu primeiro sermão cristão nessa cidade, onde encontrou-

se pela primeira vez com Pedro.  

Por que teria, então, nomeado Piñon o seu cartógrafo de Teodorico de 

Antióquia? Conforme podemos considerar nessa relação do cartógrafo com Deus, 

a escritora desejaria ratificar essa afinidade, conferindo ao personagem um nome 

no qual se pudessem revelar os seus atributos divinos, mas, sobretudo, cristãos. 

Afinal, será guiado pelos mapas do cartógrafo que o personagem Fundador, 

carregando uma cruz no pescoço, caminhará em direção a terras desconhecidas, 

onde fundará a cidade de Jerusalém. Considerada um dos maiores símbolos do 

cristianismo, a cruz ainda aparecerá no próprio mapa do cartógrafo, dividindo as 

terras escritas no papel, como se indicassem também os pontos cardeais, como 

veremos adiante. Assim, de posse de um nome que lhe investe dos predicativos 

divinos, o cartógrafo da Antióquia é aquele que, como todo deus, é consultado por 

seus súditos, revelando-lhes a sua onisciência, o seu conhecimento relativo ao 

clima e ao universo:  

 

[...] Tanto que o consultavam a propósito das chuvas exageradas, do 
advento das estrelas e das guerras de expansão. E pertencendo a um 
povo nômade até então, que jamais se beneficiou de conquistas 
eventuais, sempre em busca de novo céu, destinou-se a fixá-los, dos 
seus estudos dependendo a agricultura daquela gente. (PIÑON, 1997, p. 
52). 
 
       

                                                 
6 A consulta relativa ao significado do nome Teodorico, levando-se em consideração os estudos 
onomásticos, foi realizada em alguns dicionários disponibilizados na internet, como o que se pode 
encontrar no site: www.significado.origem.nom.br, e no Dicionário da Bíblia: as pessoas e os 
lugares, citado nas referências desse texto.  
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Outra característica atribuída ao cartógrafo e que o faz assemelhar-se ainda 

mais a uma divindade é uma espécie de imortalidade que o acompanha durante 

toda a narrativa. Assim como o Deus bíblico, Mestre Teodorico de Antióquia 

aparenta ter vida eterna, como se o poder de criar mundos por meio de seus 

mapas o destinasse a uma existência imperecível, razão pela qual o personagem 

Fundador afirma, não sem determinado espanto: “Eu não conhecera Teodorico de 

Antióquia. Dizia-se que ultrapassara cem anos, quem decifrou uma natureza 

milenar”. (PIÑON, 1997, p. 93). 

 A existência mais que centenária do cartógrafo eleva a sedução em torno 

da sua figura, dando ao Mestre e a sua obra uma expressão sobrenatural, 

sobretudo pelo retiro no qual ele se propõe a viver e do qual também não se pode 

calcular o tempo. Aos seus contemporâneos, o esclarecimento da geografia da 

terra realizado pelo cartógrafo equivale ao ato da criação feito por um deus, por 

isso pode o narrador afirmar a respeito de Antióquia: “Pois nenhum outro sábio do 

seu tempo despertara na multidão o sentimento da maravilha”. (PIÑON, 1997, p. 

176).  

Compondo cartografias como se descobrisse novos mundos, Teodorico 

desperta a admiração daqueles que o cercam e que são seus contemporâneos e 

também daqueles de uma existência em épocas diferentes da sua.  A magia que 

reveste a fisionomia do cartógrafo ultrapassa a barreira dos tempos, tornando-o 

famoso pela posteridade: da temporalidade arcaica para a medieva, o nome de 

Teodorico de Antióquia ainda pode ser associado a fatos extraordinários, 

revestindo-se a sua figura de uma conotação fantástica, como se pode observar 

pela admiração que ele inspira em Johanus, o personagem viajante que aparece 

na narrativa em um tempo diferente daquele em que se narram as façanhas do 

cartógrafo: “Teodorico de Antióquia fascinava. [...] Entidade toda encantada 

Teodorico. E que outro homem se teria comparado a ele? Sua honra e sua 

trapaça. Nem rei. A majestade deflorava, mas não atingia extremos”. (PIÑON, 

1997, p 97).  

 Considerado como superior aos outros homens e até mesmo aos reis, o 

cartógrafo é descrito como de essência ambivalente. Conjuga a honra e a trapaça, 
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como se no seu trabalho aliasse mentira e verdade, razão e loucura, se valendo 

da burla para apontar caminhos que nascem de uma ilusão de óptica ou de lentes 

holográficas, o que o leva a dizer: “a terra é como eu a vejo!” (PIÑON, 1997, 177).   

 Estabelecendo um contraponto entre a deidade do cartógrafo e a mitologia 

grega, diríamos que a visão de Antióquia remete à ação de uma atividade criadora 

dionisíaca da qual nos fala Nietzsche (2005). Desse modo, o cartógrafo inventa 

espacialidades num jogo que conjuga lucidez e embriaguez, saber e um não-

saber. Olhando o mundo, ele o constrói, estendendo pontes entre o sensível e o 

inteligível, a fim de dar à paisagem formas novas, inesperadas, talvez. Trata-se de 

uma visão que não descansa sobre a paisagem, mas, ao contrário, põe-na em 

movimento constante, uma vez que o olhar do fazedor de mapas deseja o infinito, 

carrega a pulsão de ver o invisível, não se deixando deter por nada. 

 Se o cartógrafo afirma que a terra é como ele a vê é por que o seu olhar, 

além de percorrer as espacialidades possíveis, se estende por territorialidades 

impossíveis, busca a realização do sonho do infinito, por isso não se pode 

vislumbrar em seus mapas uma visão apolínea do mundo, uma vez que, de 

acordo com Nietzsche, Apolo é um deus que se caracterizaria pela exigência ética 

da medida e da beleza. Assim, nas cartografias do Mestre Antióquia, confirmar-se-

ia antes a visão dionisíaca do mundo, pela qual se revela a desmedida, o excesso, 

a ilusão e a alucinação: 

 

A força dionisíaca do encantamento comprova-se ainda aqui no mais 
alto Píncaro dessa visão de mundo: todo o real dilui-se em aparência, e 
atrás desta se manifesta a natureza unitária da vontade, inteiramente na 
glória da sabedoria e da verdade, envolta em brilho ofuscante. A ilusão, 
a alucinação está em seu apogeu. (NIETZSCHE, 2005, p. 30).  
 
  

A partir desse olhar alucinógeno, capaz de mapear até mesmo “o paraíso 

dos loucos” onde o próprio Teodorico de Antióquia habitaria, o mundo se principia, 

como se a visão do cartógrafo se associasse às potências do olhar de Deus, 

ambos responsáveis pelo advento da fundação do universo. Por essa razão, ao 

entrar na sala de criação do cartógrafo, o personagem Fundador afirma, não sem 
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determinada admiração: “- A terra iniciou-se aqui, disse entre manuscritos e 

mapas”. (PIÑON, 1997, p. 128).  

 Invadir os aposentos de trabalho do Mestre Antióquia equivale, para 

Fundador, à penetração em solo sagrado, aquele onde Deus confabula a 

existência do cosmo. Essa invasão pode ser lida como um deslocamento no 

espaço, realizado pelo personagem entre diferentes mundos, como se saísse de 

um plano inferior e entrasse em outro superior. Meletínski (2002, p. 124) destaca 

que esse movimento entre níveis ou zonas do mundo é recorrente na literatura 

que tematiza a criação do universo, permitindo ao personagem herói entrar, 

geralmente, em contato com seres mitológicos, deuses, a fim de obter ajuda ou 

alcançar algum valor. Considerando essa interpretação, a sala de mapas de 

Teodorico de Antióquia se constituiria de uma dinâmica parecida com a celestial, 

podendo daí resultar o fato de ela se localizar no andar mais alto da casa do 

cartógrafo.  

Nessa territorialidade, vendo-se cercado por manuscritos e mapas, os quais 

despertam o seu olhar maravilhado, Fundador produz suas conjecturas sobre a 

invenção da terra, acreditando ter feito descoberta sobre sua gênese. É lá que se 

realizará, pouco depois, o que poderíamos denominar teofania ou hierofania de 

Fundador: o encontro do herói com o seu deus cartógrafo. Com o objetivo de 

precisar o significado da hierofania, Eliade (s/d, p. 25) afirma que:  

 

[...] este termo é cômodo, porque não implica qualquer precisão 
suplementar: exprime apenas o que está implicado no seu conteúdo 
etimológico, a saber, que algo de sagrado se nos mostra. 

 

 No contexto do romance, por todas as conotações que lhe são atribuídas, é 

Teodorico de Antióquia quem manifesta para os homens do seu tempo a 

expressão do sagrado. Em certo sentido, conquanto não se faça entre eles um 

convênio como o realizado entre Deus e Moisés, a aparição do cartógrafo para 

Fundador teria o mesmo valor da revelação divina descrita no livro do Êxodo. 

Trata-se de um evento sobrenatural, no qual o cartógrafo aparece ao homem para 

lhe revelar, mesmo que de maneira emblemática, o seu destino de herói, quando 

lhe nega o mapa e entrega em seu lugar a espada de Sir Tristan. 
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2.1.2 CORAÇÃO: A BÚSSOLA DO DESCOBRIDOR 

 

No instante da hierofania de Fundador, o herói reúne à sua admiração pelo 

cartógrafo o desejo do aventureiro, a força do explorador, a pulsão do pioneiro na 

procura do seu Eldorado. Dominado por esses sentimentos, elege a si próprio 

como o conquistador das terras de Teodorico de Antióquia, roubando-lhe o mapa 

pela transcrição em cópia. Experimenta, pela via do simulacro, o ofício do Mestre, 

como se legítimo fosse apossar-se daqueles manuscritos para, guiando-se por 

eles, descobrir uma terra e fundar uma cidade. Munido dos mapas do cartógrafo, 

Fundador experimentará uma espécie de busca em direção à terra prometida. 

Contudo, durante a viagem, parecem os mapas assumir uma função menor, visto 

que o coração é quem lhe serve de bússola, apontando o trajeto a seguir, a terra 

em que se deve aportar: 

 

Não duvidei que as terras se iniciassem ali, eu partindo para seu centro. 
E eu me dizia: Fundador, dever de homem é acertar. O coração revelou-
me o segredo logo que as cruzei pela primeira vez. Deus sabe como se 
reconhece o advento de um novo solo, como quando ele prepara o 
paraíso. Tão simples, o cavalo avançou, e coisa esquisita, eu não estava 
mais nas terras de antes, e não peçam que eu lhes explique, apenas 
sabia que encontrara as regiões de Teodorico de Antióquia, deixando 
atrás raça que me pariu para eu abdicar de seus favores. (PIÑON, 1997, 
108).  
 

 Fundador penetra na nova terra como quem atravessa uma espécie de 

fronteira imaginária, mágica, que opera fazendo a divisão entre as terras de agora 

e as de outrora. Faz isso com uma certeza que não lhe é dada pelos mapas, mas 

pelo coração, tanto que a personagem resiste a uma explicação de natureza 

racional. Para uma pergunta do tipo como sabe que está na localidade escrita nos 

mapas do Mestre Antióquia?, Fundador não responderia mostrando-nos os 

manuscritos roubados do cartógrafo. Antes o acerto do lugar se faz por uma 

espécie de pressentimento, ou melhor, de sentimento responsável por elucidar o 

segredo da localização. É possível dizer que, na descoberta do novo mundo, 

imperam não apenas as cartografias de Teodorico, mas também aquela delineada 

pelo coração do sujeito descobridor. Por isso que, na revelação das terras, o mapa 

acaba assumindo uma função menor, já que é do coração, e não da cartografia, 
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que Fundador extrai a certeza da descoberta. Embora possa abrir o mapa e 

comprovar a localização daquela espacialidade, o descobridor não parece fazê-lo, 

optando por dar origem a uma geografia dos sentimentos.  

 Esse pressentimento relativo à descoberta e que serve a Fundador para se 

situar não é estranho a outros descobridores. Diante dessa constatação, 

perguntemo-nos: não seria o coração uma espécie de bússola usada por esses 

sujeitos exploradores quando da inutilidade, talvez, de mapas ou instrumentos 

científicos de navegação? Assim como ocorre ao personagem central da narrativa 

de Piñon, o descobridor Cristóvão Colombo também se vale de um presságio 

afetivo que lhe parece fundamental para apontar os caminhos da América: 

 
Ele sempre tinha achado, no fundo de seu coração, [...] quaisquer que 
fossem as razões dessa opinião, que atravessando o oceano para além 
da ilha de Hierro, por uma distância de aproximadamente setecentas e 
cinqüenta léguas, acabaria por descobrir a terra. (Las Casas apud 
Todorov, 2003, p. 31).  
 
 

 Citando Las Casas, Todorov observa a importância que o coração do 

navegador desempenha na façanha da descoberta da América. Da mesma 

maneira que o personagem nelidiano acredita estar nas terras visualizadas nos 

mapas de Teodorico de Antióquia por um pressentimento que irrompe do seu 

coração, Colombo invoca uma suspeita afetiva que o ajuda a fitar as rotas da 

Nova Terra. O coração transforma-se no lugar onde os caminhos em direção ao 

Novo Mundo começam a ser traçados, calculados em léguas. É ele que parece 

apontar a direção a seguir, impulsionar o navegador, dando ao achado uma 

espécie de certeza que, a princípio, não parece nascer dos domínios da razão, 

mas da emoção. 

 Considerado em muitas sociedades o centro da natureza humana, o 

coração é mais que um receptáculo de sentimentos e emoções. Em diversas 

culturas, o verdadeiro conhecimento provém dele, por isso é tomado também 

como o lugar da revelação. Cavalcanti (2008, p. 141) lembra, por exemplo, que, 

para os egípcios, do coração emanava a inteligência e os antigos Vedas o tinham 

como a origem da sabedoria autêntica. Algumas tradições místicas, como a Sufi, 

praticada pelos seguidores do Islão, situam a inteligência no coração, e Maomé, o 
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profeta mulçumano, considerava esse órgão do corpo humano como o da 

revelação do segredo de Deus. Talvez, por uma razão semelhante, Fundador 

atribua ao seu próprio coração a revelação de um segredo que só Deus saberia 

explicar.  

Ao investigar o simbolismo do coração por meio de uma leitura analítica de 

caráter junguiano, Ramos (1995) enumera alguns mitos relacionados a esse 

órgão, assinalando a sua representação em diferentes culturas. De acordo com a 

autora, o coração aparece, em diversos contextos, associado a uma infinidade de 

mitos sobre a criação do universo, como o descrito no livro sagrado dos maias, 

Popol Vuh, que relata a criação do mundo como algo que se origina do próprio 

coração divino. Em outras culturas, como a dos povos astecas, a tradição do 

sacrifício do coração é o que sustenta a vida do próprio cosmo, servindo de 

alimento para a sua renovação. Ainda segundo Ramos (1995, p.65), baseando-se 

agora na teologia de Memphis, datada de 2.700 a. c, “Ptah, Deus da criação, a fim 

de dar materialidade à força do verbo criador, pensou o universo com o coração”. 

Pela leitura dessa corrente teológica, o mito da criação é ligado não somente à 

palavra, à razão, mas também ao sentimento manifestado como força construtora 

que habita o coração de Deus. 

A cosmogonia da primordial idade, na qual se encontra Fundador, também 

se fará como algo que se origina do coração. O sentimento que aponta no herói 

descobridor e é determinante para que ele realize o achado das novas terras se 

propaga no corpo do personagem durante o tempo da construção de sua 

comunidade. Conforme observou Aguiar (1999), “É sob a égide do entusiasmo, da 

paixão, da bravura que a cidade de Fundador será originada. Para ele a 

construção da cidade equivale à arquitetura de sua própria vida”. Dessa maneira, 

da descoberta à invenção da cidade, o sentimento opera como uma espécie de 

liga. É ele quem une o sujeito à terra, Fundador aos seus homens e estes ao 

descobridor. O sentimento advindo do coração garante, assim, a realização do 

sonho da personagem: “Amor o deles que assegurava o início da cidade”. 

(PIÑON, 1997, p. 19).  
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No que se refere aos planos e aos investimentos feitos pelo herói para 

realizar a conquista daquelas terras, vale salientarmos que, diferentemente do que 

ocorre a outros heróis que aparecem na história das grandes navegações ou 

cruzadas, Fundador não possui nenhum patrocinador que o ajude a transformar o 

sonho da descoberta em realidade. Ele não recorre aos reis do seu tempo para 

solicitar ajuda e formar uma grande expedição a fim de, ao seu comando, aportar 

nas terras escritas pelo cartógrafo. O próprio Teodorico de Antióquia nega-lhe o 

mapa tão desejado, entregando em seu lugar apenas a espada de Sir Tristan: 

 

Retirou da caixa uma espada, alto serviço de ourivesaria. Incrustações 
ao longo do corpo, desenho de tapete. E a inscrição no punho. De aço 
invencível, bastava experimentá-la contra a roca. Imitar Roland às 
vésperas da morte. – Quem foi Sir Tristan? Fundador analisou a 
inscrição do punho. [...] Fundador apressou-se: - Mapa eu não ganho? 
[...] – Que outro solo posso dar-lhe senão uma espada? O que não 
consegui com ela, nem eu poderei ajudá-lo.” (PIÑON, 1997, p. 130).  
 

 

Nesse ponto da narrativa, o texto nelidiano retoma a lenda medieval de 

Tristão e Isolda, já transformada ao longo das sucessivas edições. Numa dessas 

modificações, a fábula de Tristão, embora mais antiga, teria sido incorporada à do 

Rei Arthur, na qual Tristão passou a ser o cavaleiro Sir Tristan, um dos membros 

da Távola Redonda. Assim, no contexto do romance de Piñon, a espada oferecida 

pelo cartógrafo a Fundador já traria, de outrora, uma história de lutas e conquistas, 

funcionando como um presente mitológico que credencia o personagem a 

desbravar a terra e encontrar novos mundos. Nessa doação é possível perceber 

um fato bastante comum nas narrativas heróicas, já que, de acordo com Freund 

(2008, p. 22), para desenvolver o papel de matador ou desbravador,  

 

[...] o herói tem necessidade de uma arma mágica e a recebe por meios 
miraculosos. É espantosa a freqüência com que este incidente ocorre no 
mundo mítico; é encontrado em histórias celtas, nas narrativas da 
Indonésia.  

 

Considerando o cartógrafo como uma entidade mágica ou um simulacrum 

dei como mostramos anteriormente, compreenderíamos a oferta da espada ao 

herói como sendo realizada por meios miraculosos. Ela seria uma espécie de 
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presente divino com o qual, na companhia de um personagem denominado 

apenas Mudo, Fundador iniciaria a sua viagem de descoberta. Nas mãos do herói 

a espada representa a bravura e o poderio e, embora possa, como qualquer outra 

arma, ter uma função destrutiva, sendo usada até mesmo para matar, no contexto 

da narrativa em análise, ela desempenha um papel construtor, passando a 

funcionar, inclusive, como um ponto axial. Vale mencionar ainda que à espada se 

associam o emblema do rei e a ideia de um estado militar que se pode vislumbrar 

na formação do pequeno exército constituído pelos nove homens capturados por 

Fundador. Na condução desses homens, a espada será o símbolo guerreiro com o 

qual o herói enfrentará as dificuldades, mostrando-se vocacionado a descobrir as 

terras e fundar nelas uma cidade.  
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2.1.3 O NOME DO HERÓI 

 

Chama-nos a atenção o fato de Nélida Piñon atribuir o nome Fundador não 

apenas ao romance, mas também ao seu personagem principal, que, em 

momento algum, recebe, por parte do narrador, outra denominação. Essa 

atribuição é perfeitamente explicável se levarmos em consideração o fato de que, 

para os povos antigos, o nome do sujeito deve explicitar a parte essencial da sua 

personalidade: 

 

Diferentemente de nós, os povos primitivos (bem como os selvagens 
modernos e até mesmo nossos próprios filhos) não encaram os nomes 
como algo de indiferente e convencional, mas sim como significativos e 
essenciais. O nome de um homem é um componente principal de sua 
personalidade, talvez mesmo uma parte de sua alma. (FREUD, 1999, p. 
117).  

 

Logo, o nome do personagem nelidiano estaria associado à função que ele 

exerce: a de fundar uma comunidade, o que equivale a dizer que a essência do 

homem pode ser lida a partir de seu próprio nome. Essa relação entre o nome 

próprio e o sujeito que o recebe pode ser observada, também, na nomeação de 

outro herói civilizador. Referimo-nos ao navegador Cristóvão Colombo, para quem 

o papel de descobridor deveria ser explicitado já no nome do indivíduo.   

Recorrendo novamente a Las Casas, Todorov (2003, p. 36-37) destaca como 

Colombo e seus contemporâneos acreditavam que os nomes dos sujeitos deviam 

explicitar a sua imagem. 

A fim de provarmos a veracidade dessa crença, recorremos a recentes 

pesquisas que, a respeito da verdadeira identidade de Cristovão Colombo, 

afirmam que o navegador possuiria uma possível ascendência judaica. De acordo 

com alguns estudiosos contemporâneos, dentre os quais se destacam Silva & 

Silva (2006), autores do livro Cristovão Colon era Português, o descobridor da 

América, considerado até então genovês, teria nascido em Portugal e se chamaria 

na verdade Salvador Fernandes Zarco, filho de Isabel Gonçalves Zarco, de quem 

herdaria a descendência judaica.  
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Para os pesquisadores da vida de Colombo, um dos indícios de sua origem 

luso-judaica estaria na data da partida de sua frota da região de Palos, em 3 de 

agosto de 1492, dia seguinte ao término do prazo para a expulsão dos judeus da 

Espanha. Outro sinal seria revelado pela inscrição em hebraico nas tábuas de 

declinação do sol usadas pelo navegador durante a travessia do Atlântico. 

Recentemente uma declaração publicada no livro Cristóbal colón: el secreto mejor 

guardado, do doutor em ciências náuticas Oscar Villar Serrano,  voltou a causar 

polêmica em torno da origem de Colombo. Segundo Serrano (2005), embora 

tenha considerado a descoberta da América como o acontecimento mais 

importante dos últimos mil anos, a Igreja Católica não teria canonizado Colombo 

por saber de sua procedência judaica.  

Especulações à parte, Todorov observa que, não por acaso, o navegador 

genovês modifica a ortografia do nome por diversas vezes até chegar à forma 

Cristobal Colón, que teria o significado de portador do Cristo e repovoador, 

funções que acreditava ele estar, por uma vontade divina, exercendo, durante o 

advento da descoberta7. 

 Da mesma maneira que ocorre ao descobridor da América, o personagem 

de Piñon recebe um nome adequado à tarefa que deve cumprir: ele é aquele que 

edifica, que constrói, institui, cria, funda um novo tempo e um novo lugar, 

tornando-se uma espécie de pai, patriarca da comunidade, como se, agindo dessa 

maneira, fosse fiel à sua própria identidade, ao seu próprio destino, consoante 

parece compreender a personagem Monja, quando dirige ao herói a seguinte 

indagação: “-Verdade que a fidelidade ao seu próprio nome obriga-o a fundar 

cidades? perguntou de repente”. (PIÑON, 1997, p. 64).  

Na indagação de Monja está presente uma concepção bastante difundida 

entre os povos antigos, que cultivavam um simbolismo relacionado ao nome das 

coisas. Segundo essa concepção de natureza mítica, o nome é revelador da 

                                                 
7 Essa relação do nome do sujeito com a função que passa a exercer é bastante antiga. Em nota, 
os organizadores da Bíblia de Jerusalém lembram que, desde a Antiguidade, o nome de um ser 
não serve apenas para designá-lo, mas explicita também a sua natureza. A uma mudança de 
nome corresponderia, segundo a mesma interpretação, uma mudança de destino, que se revelava 
por meio de um desígnio divino, como ocorre, por exemplo, a Abrão e Sarai, os quais, por uma 
determinação de Deus, passam a ser chamados de Abraão e Sara.  
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natureza da coisa nomeada, pois explicita a sua essência. A esse respeito 

Cassirer (2009, p. 17) observa que: 

 

A ideia de que o nome e a essência se correspondem em uma relação 
intimamente necessária, que o nome não só designa, mas também é 
esse mesmo ser, e que contém em si a força do ser, são algumas das 
suposições fundamentais dessa concepção mítica, suposições que a 
própria pesquisa filosófica e científica também parecia aceitar.  

 

Vejamos então, como no romance Fundador, o nome e a essência do herói 

se correspondem, ao ponto de a denominação conferida ao personagem funcionar 

como uma espécie de título. Isso porque Fundador será sempre lembrado como o 

fundador da cidade, aquele sujeito que descobre as terras escritas nos mapas de 

Antióquia e nelas constrói a sua urbe, como se cumprisse um destino relevado no 

significado do próprio nome. O dicionário de Língua Portuguesa Houaiss dá como 

um dos sinônimos da palavra fundador o vocábulo erector/ eretor, ou seja, aquele 

que erige, que produz ereção, ação que será necessária ao personagem central 

da narrativa para, metaforicamente, penetrar na terra que descobriu e principiar 

uma nova raça. Faz isso se utilizando da espada de Sir Tristan, procurando com 

ela atingir as entranhas da terra para lá deixar o sémen da criação: 

 

Retirando a espada da bainha, controlou os movimentos. [...] Espetou a 
espada lentamente no chão. Nenhum gesto inútil. Buscando um ventre. O 
cabo rangia impelido pela própria vibração. Apreciava-a submersa 
naquele território, assinalava sua passagem, a vontade de permanecer. 
Nunca mais se beneficiando do seu brado assassino e irmão. -Aqui 
iniciarei o meu reino, acrescentou cerimonioso. (PIÑON, 1997, p. 31).  
 
 

Eliade (2007b, p. 22) destaca que, nas sociedades arcaicas, uma conquista 

territorial, para ser considerada legítima, deveria explicitar-se por um ritual de 

tomada de posse. No texto de Piñon, esse ritual se realiza nas ações do 

protagonista, que consagra a terra como sua, utilizando-se da espada doada por 

Teodorico de Antióquia. Trata-se de um gesto inaugural semelhante ao observado 

por Eliade na Índia. Nessa cultura, o ato de fundação no qual se revive o mito 

cosmogônico é simbolizado pela inserção de um pau no ponto central do solo: 
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Um mestre-de-obras talha um pau e enterra-o no solo, exatamente no 
ponto designado, a fim de fixar bem a cabeça da serpente. Uma pedra de 
base é colocada em seguida por cima da estaca. A pedra de ângulo 
encontra-se assim exatamente no centro do mundo. [...] o ato de 
fundação repete o ato cosmogônico; porque, enterrar a estaca na cabeça 
da serpente e fixá-la, é imitar o gesto primordial de Soma ou de Indra, [...] 
(ELIADE,s/d, p. 67).  

 

Numa analogia com a tradição indiana, o gesto de Fundador representa 

uma das formas de reanimação do mito cosmogônico. Por outro lado, encravada 

no solo, a espada funciona também como um eixo cósmico, obtendo uma função 

cosmológica. Dessa forma, cria a primeira rotura na homogeneidade do espaço 

descoberto. Observe que, nessa cena romanesca, em que Fundador potencializa 

o valor fálico da espada, a terra recém-descoberta transforma-se em território a 

ser desbravado, conquistado como uma mulher cortejada pelo enamorado, que a 

toma, penetra-a com firmeza, sem extravagâncias, mas com precisão, do que 

decorrem os gestos lentos e sem desperdícios realizados pelo personagem. 

Assim, poderíamos afirmar que, antes de constituir família no novo lugar, 

Fundador esposa a terra, estabelecendo com ela ligações de natureza íntima, 

como se, ao enfiar a espada no solo, cumprisse o cerimonial do matrimônio, da 

iniciação sexual. 

 A espada, antes utilizada para matar, simboliza nessa passagem o 

elemento pelo qual a vida no novo lugar se principia, daí ela procurar o ventre da 

terra, de onde a prole da cidade se originará. Nesse rito, o corpo do homem 

movimenta a arma a fim de unir-se ao corpo da futura cidade, inaugura, nesse ato, 

um agenciamento, transformando a arma em falo. Entendidos como espécies de 

encontros que permitem a irrupção de subjetividades produtoras de devires, os 

agenciamentos são, de acordo com os filósofos do Mil Platôs (1995), passionais, 

nascem como composições do desejo. É este que os constituem, que os instigam.  

Desse modo, no encontro entre Fundador e as terras intensamente 

imaginadas e desejadas, verifica-se a mobilização da paixão. Plantada no centro 

da localidade, a espada representa a primeira cópula. Marca a presença do 

sujeito, o desejo de tomar a terra como sua, para nela construir o seu reino. Será, 

inclusive, em torno dessa espada, introduzida no corpo da terra, que Fundador 
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construirá a primeira casa da comunidade, a morada do patriarca localizada no 

centro do vale, de onde se expandirá o restante da cidade: “Levantar a primeira 

casa em torno da espada de Sir Tristam, expressava poder. Projeto a que se 

dedicou com paixão”. (PIÑON, 1997, p. 31).  

Observa-se, nesse caso, a função de eixo organizador desempenhada pela 

espada, que se torna uma espécie de marco zero ao redor do qual a cidade será 

construída. Não apenas a comunidade se erguerá em torno dela, mas a própria 

casa do patriarca, erguida como uma localidade onde se concentraria o poder 

central. A respeito do papel regulador exercido pelo simbolismo do centro, 

Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 220) esclarecem que:  

 

O centro é também o símbolo da lei organizadora. A esse respeito, 
falaremos do poder central. É o poder organizador do Estado; num 
sentido superior, organiza o universo, a evolução biológica, a ascensão 
espiritual.  

 

Nessa comunidade primitiva inaugurada por Fundador, onde não se pode 

ainda contar com a intervenção do Estado como o conhecemos no mundo 

moderno, será o próprio herói quem desempenhará uma função de comando, por 

isso a sua morada deve explicitar determinado poderio, sendo construída no cerne 

do lugar. Ela é que representa o palácio do rei, mas também, no caso específico 

do romance, um espaço de ascensão espiritual, já que, além de ser erguida na 

região central da localidade, a casa do patriarca será arquitetada com seus 

caminhos intrincados em formato de labirinto. Veremos adiante que essa 

espacialidade simbólica representará no texto a trajetória da alma humana em 

busca de uma saída para os seus problemas. Para o homem que a arquiteta é 

uma espécie de espacialidade sagrada onde se escondem os tesouros da cidade, 

por isso ele abrigará a arma no centro do labirinto, desejando que apenas seu 

descendente legítimo realize a façanha de desenterrá-la do solo.  

A partir da referência espacial do centro, Piñon evoca, nas ações de seu 

personagem civilizador, um arquétipo de fundação presente nas mais tradicionais 

culturas humanas. Eliade (2007b, p. 23), estudando algumas crenças arcaicas 

relativas aos arquétipos de cidade, discorre sobre os significados do centro, 
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considerado juntamente com a cruz, o círculo e o quadrado um dos quatro 

símbolos fundamentais.  

Segundo o estudioso, na interpretação dessas crenças, o mundo teria se 

originado como um embrião, desenvolvendo-se a partir de um ponto central. É 

dessa mesma maneira que se realiza o projeto arquitetônico de Fundador. A 

expansão da cidade se efetiva do centro para as extremidades. É no centro do 

vale que ele enterra a espada de Sir Tristan, fazendo desse ponto uma 

territorialidade onde se juntam desejo e poder. Em seguida, ergue a própria 

morada circundando a arma, a qual passa a ser reverenciada por ele e pelos 

homens que habitam o lugar como uma espécie de amuleto, elemento sagrado, 

por isso a decisão de encravá-la no cerne do lugar: “O centro é o âmbito do 

sagrado, a zona da realidade absoluta”. (ELIADE, 2007b, p. 26).  

Como região sagrada, o centro sinaliza o princípio de tudo, é nele que 

ocorrem o desdobramento da vida e a emergência da realidade primordial. Para 

essas culturas antigas, estar no centro é uma oportunidade de o homem se 

relacionar diretamente com Deus, visto que esse é o lugar privilegiado das 

teofanias:   

 

O centro é o lugar no qual o homem pode reconhecer a sua verdadeira 
identidade e recuperar a consciência da sua unidade com o universo e 
com Deus, libertando-se do sentimento de alienação e de isolamento. Os 
símbolos do centro têm o poder de promover, na consciência, a 
experiência de Deus, restituindo assim o estado de unidade, de plenitude 
e de totalidade perdida onde Deus, o homem e o universo eram uma só 
coisa. (CAVALCANTI, 2008, p. 12).  

 

Considerando essa zona do sagrado, cada comunidade antiga conta, a seu 

modo, como se realizou a cosmogênese, relacionando-a a um ponto central. É 

dele que se origina o modelo arquetípico divino da criação.   

Em relação à descoberta da terra e à sua consequente tomada de posse, 

representada pelo manuseio da arma, vale dizer que o personagem Fundador não 

visa apenas ostentar poder. Associado à espada, ele projeta o seu amor em 

direção ao corpo da cidade, dando ao movimento uma pulsão quase erótica. Do 

grego erasthai, “Eros” é, de acordo com a mitologia, a pulsão que permite ir ao 
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encontro do outro, a força ou dínamis que, nesse caso, encaminha o personagem 

para a concretização do seu desejo, traduzido pela posse da própria terra. Não 

esqueçamos que é por ela que ele se mostra inflamado de amor.  

Freund (2008, p. 44) destaca que, ainda que seja considerado pelos gregos 

como ser supremo, não é Zeus a divindade criadora, mas Eros. Tomado como um 

deus primordial, Eros teria um papel unificador e coordenador dos elementos que 

fazem a passagem do caos para o cosmo. Segundo o estudioso dos mitos da 

criação, na concepção grega, “A terra nasceu do casamento de Caos e Eros, 

muito tempo antes do aparecimento do Deus dominante”. Levando-se em conta 

esse mito é que seria legítimo interpretar as ações do personagem nelidiano sob a 

influência desse deus grego.   

Em outra interpretação filosófica, o afeto de Fundador pelo lugar funcionaria 

como o que Deleuze e Guattari (1997, p. 14) denominam “arma de guerra”, 

tornando-se a substância que move o sujeito para a realização do seu sonho. De 

acordo com os filósofos, a arma de guerra deve ser entendida em seu sentido 

polissêmico, designando aquilo que se caracterizaria como exterior ao aparelho de 

Estado. Em sua essência, ela seria de outra natureza, outra origem. Máquinas 

abstratas, criativas, que não se moldam a uma estrutura dominante. Assim, os 

sentimentos seriam considerados como armas de guerra quando: 

 

[...] são arrancados à interioridade de um “sujeito” para serem 
violentamente projetados num meio de pura exterioridade que lhes 
comunica uma velocidade inverossímil, uma força de catapulta: amor ou 
ódio já não são em absoluto sentimentos, mas afectos. [...] Os afectos 
atravessam o corpo como flechas, são armas de guerra. Velocidade de 
desterritorialização do afecto.  (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 18).  
 

Destarte, podermos considerar o sentimento de Fundador pelas terras 

recém descobertas como uma arma de guerra, uma vez que ele projeta o seu 

amor em direção ao corpo da localidade como se utilizasse mesmo a força de uma 

catapulta. Faz isso como um guerreiro que age sem dispensar certa violência, já 

que empunha a espada e a introduz no solo a fim de demarcar a sua conquista. 

Veremos que por meio dessa força, o personagem afeta o outro e é ao mesmo 

tempo afetado, sendo talvez possível a ele afirmar sobre si mesmo o que os 
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filósofos declaram acerca da catatonia “a força desse afecto me arrebata”, como 

se pode constatar pela intensidade do amor que a personagem devota ao lugar e 

que se eleva ao sentimento tributado aos seus companheiros: “Aquele homem, 

ainda que os amasse, seu amor mais forte reservara para as terras que 

receberiam sua cidade, como um corpo aguarda um outro ao simples movimento 

dos lençóis”. (PIÑON, 1997, p.20).  

Acometido de um imensa paixão pela localidade que descobre e tendo a 

espada fincada na terra como índice de posse, Fundador se dedica a convencer 

os nove guerreiros a ajudá-lo na construção da cidade. Assim, passa a afetá-los 

com esse mesmo amor, como se o sentimento operasse conforme uma doença 

que, principiando-se no seu corpo, pudesse contaminar os outros homens, 

despertando neles o mesmo desejo de construir uma nação. Feito esse contágio, 

seria possível transformar o sonho em realização, tal qual se pode ler no próprio 

romance: “Amor o deles que assegurava o início da cidade”. (PIÑON, 1997, p. 19).  

 A ideia de conjunto que se observa no amor compartilhado pelos primeiros 

habitantes do lugar estabelecerá a base da comunidade inventada por Fundador, 

que se dedicará a projetar a cidade como se esta fosse um reino fabuloso. Na 

imaginação do inventor, ela ganhará contornos de uma comunidade ideal, uma 

sociedade na qual se destacarão a igualdade absoluta e o equilíbrio social. 

Patriarca dessa localidade, ele não deseja dirigi-la implantando-lhe um regime de 

governo tirânico, não quer agir como Poseidon em Atlântida, ao contrário, a sua 

vontade é associar o poder à partilha dos afetos e dos bens, fazendo a divisão 

equitativa entre os homens do que se viesse a produzir na localidade. Antes, 

porém, de realizar tal feito, o personagem sabe que precisa ainda confirmar a 

essência fundadora que se revela em seu próprio nome, multiplicando os 

habitantes da futura cidade. Para isso, seria preciso unir os homens às mulheres, 

a fim de que eles pudessem fecundá-las, dando origem a uma nova raça.     
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2.2 A SEDUÇÃO COMO DESTINO? 

 

Ao afirmar em um dos seus ensaios “Narro, porque sou mulher”, a escritora 

contemporânea Nélida Piñon estabelece uma relação coordenada que a ela 

parece ser fundamental para criar histórias que traduzem profundamente o 

imaginário humano, sobretudo aquele relativo à natureza da mulher. Para Piñon, a 

ação de narrar estaria ligada ao fato de ela ser um sujeito feminino, como se pode 

evidenciar em outro trecho do referido ensaio, em que diz: “Tenho gosto em servir 

à literatura com memória e corpo de mulher”8. Com essas afirmativas, a escritora 

não quer dizer que privilegia o universo feminino em suas obras, mas que é na 

condição de mulher que se torna intérprete da natureza humana, da memória 

herdada dos antepassados, dos sentimentos e dos sonhos de cada indivíduo, das 

matérias da vida.  

Não podemos deixar de notar, entretanto, que, reconhecendo uma 

associação imprescindível entre o fato de ser mulher e a ação de narrar, a 

escritora pareceria mais competente para escrever sobre o universo feminino, 

razão pela qual ter proferido em texto mais recente algo semelhante ao que já fora 

dito, apontando dessa vez para uma relação mais específica entre a sua natureza 

de mulher e o exame da condição feminina: “Há muito sirvo à literatura. É com 

corpo e memória de mulher que analiso a minha espécie”. (PIÑON, 2008, p. 123).  

Partindo dessa última afirmação e da consideração da escritora a respeito 

da sua razão de narrar, analisaremos, nessa passagem do nosso texto, a 

construção de Monja, personagem feminina do romance Fundador a quem o herói 

que dá nome ao livro toma como esposa, na primeira temporalidade da narrativa 

em análise. Entre eles, Monja e Fundador, se estabelecerá, desde o primeiro 

                                                 
8 O texto a que fazemos referência intitula-se O Presumível Coração da América e faz parte do livro 
de ensaios que leva o mesmo nome. Nessa escritura, antes de delinear a sua cartografia do 
coração latino-americano, a autora reivindica para a mulher a memória que, ao longo dos tempos, 
quando ainda lhe era vedado o direito de narrar, os homens usurparam, como se fossem eles os 
únicos intérpretes das preciosas matérias da vida. Todavia, a afirmação da escritora não exprime o 
desejo de construção de uma literatura feminina ou feminista, pois a sua vontade não é a de 
transformar o texto literário numa estratégia de gênero, mas, em sentido contrário, relacioná-lo ao 
jogo humano na sua totalidade, como deixa claro em entrevista ao Projeto “Sempre um papo”, 
gravado no Conjunto Cultural da Caixa Econômica Federal, na cidade de Brasília, em 28/09/04.   
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encontro, uma relação conflituosa na qual se pode vislumbrar uma ligação entre o 

Eros, o místico e a sedução. Vejamos, então, como essa relação se principia e se 

desenvolve, deslocando o nosso olhar investigativo para o momento do enredo em 

que, para colocar em prática os planos de concepção de uma nova raça, o 

personagem Fundador e os nove sujeitos que lhe fazem companhia abandonam 

por um tempo as terras descobertas e iniciam uma nova errância, peregrinando 

por regiões desconhecidas à procura de mulheres com as quais possam se casar 

e dar início ao processo civilizatório da cidade que pretendem edificar.  

Destaquemos inicialmente que, embora desejem fixar laços matrimoniais, 

com os quais garantirão a multiplicação do próprio sangue, Fundador e os outros 

homens que o seguem não colocam em circulação, durante essa busca, um 

investimento afetivo, visto que preferem agir como se fossem animais que, 

farejando a presa, vão ao seu encontro, como se quisessem devorá-la: “Partiram 

sem rumo. Com as mesmas incertezas da caça. [...] - As mulheres encontram-se 

ao sul, sinto pelo cheiro.” (PIÑON, 1997, p. 60, 61). Não se poderia ignorar, no 

entanto, a presença de uma potência afrodisíaca nessa empreitada, mesmo que, 

nesse caso, ela não se revele em sua forma Uraniana, representando o amor do 

corpo e da alma, a concórdia e a amizade nas relações entre homens e mulheres, 

mas em sua manifestação Pandemos, associada ao amor puramente físico, ao 

estímulo sexual, derivando, dessa influência, o comportamento de Fundador e 

seus companheiros, que se aproximam das mulheres conduzidos por uma espécie 

de estímulo químio-sensorial, como um animal macho se aproxima da fêmea 

atraído pelos odores que ela exala quando está em pleno período fértil e que 

permitem a ele localizá-la.  

Sem desconsiderar essa necessidade relativa ao prazer sexual, que se 

poderia inferir de uma busca até certo ponto estimulada pelas energias da Afrodite 

Pandemos, é preciso perceber que, mesmo estando sem qualquer contato sexual 

já há algum tempo, não é o simples desejo de intimidade que motiva esses 

homens a partirem à procura de companheiras. As verdadeiras intenções dessa 

expedição, que se poderia intitular de caça às mulheres, visam assegurar o 

povoamento da futura cidade, a reprodução da força de trabalho e das formas das 
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relações sociais; em resumo, proporcionar uma sexualidade economicamente útil 

e politicamente conservadora. 

Esses objetivos só poderiam ser alcançados ao longo do tempo, quando os 

homens e mulheres da comunidade fundada aumentassem também em 

quantidade. Desse modo, o sexo apareceria não apenas para cumprir uma 

exigência imediata, relacionada ao prazer carnal, mas principalmente uma outra 

de caráter mais pragmático na qual a procriação seria tomada como uma espécie 

de razão primeira do ato sexual, sendo, nesse caso, pertinente para a manutenção 

da própria cidade.  

 Foucault (2007a, p. 32) lembra que há muito tempo se afirmava que, para 

ser rico e poderoso, um país deveria ser povoado. Parece-nos ter conhecimento 

desse fato o personagem Fundador, o qual, no intento de tornar próspera a terra 

que descobriu, resolve povoá-la, inicialmente, com a presença das mulheres que 

deseja encontrar e, em seguida, com os descendentes gerados pela cópula dos 

homens com suas futuras esposas. Dessa forma, o projeto do patriarca seria 

considerado útil na medida em que garantiria a permanência da cidade para além 

da existência dos seus primeiros habitantes.  

Na jornada que realizam à procura das mulheres, Fundador e os outros 

sujeitos acabam se deparando com um convento religioso dirigido por uma 

personagem cognominada por Monja, a quem Fundador, empunhando a espada, 

propõe o abandono do mosteiro e de suas funções religiosas, para que possa 

seguir a ele e a seus homens até a terra que outrora ele descobriu, com o objetivo 

de fundar uma nova raça. Diante de uma possível recusa por parte de Monja e das 

outras freiras, não se importaria Fundador de fazer uso da força para a 

concretização do seu desejo, como se pode compreender por meio do 

comportamento agressivo que deixa transparecer na presença da mulher religiosa: 

 

Fundador arrancou-lhe o livro das mãos:- Não me obrigue à violência. 
Aproximou-se de sua carne intensamente reservada entre vestes. [...] 
Fez-lhe ver Fundador que a mesma responsabilidade que assumira ela 
diante da Ordem, ele contraíra com seus homens. Unidos todos em torno 
de uma cidade que nem se fizera ainda, conheciam apenas seu esboço. 
Mas não hesitava em recomendar-lhe que aceitasse sua proposta, de 
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outro modo não restariam aos invasores senão a violência e 
arbitrariedade. (PIÑON, p. 62, 63).   
 
   

 Note-se como, a princípio, Fundador e seu exército apareceriam a Monja e 

à instituição religiosa que ela representa como uma espécie de presença 

demoníaca, que ameaça e desafia os valores eclesiásticos simbolizados pela 

mulher cenobita. Para ela e as outras companheiras enclausuradas no convento, o 

mundo se resumiria àquele universo místico composto por uma capela em seu 

centro, nada podendo atrair a atenção delas que já não estivesse entre os muros 

do mosteiro. Assim, enquanto esse lugar é tomado por Monja como seu cosmos, 

sendo para ela uma territorialidade conhecida, o espaço estrangeiro de onde 

emerge Fundador é uma espécie de outro mundo, universo desconhecido, do qual 

se tem apenas temor. Isso por que a espacialidade exterior ao convento é 

considerada como profana, representando para o homem religioso um lugar de 

perdição. Logo, a visita abrupta e inesperada de Fundador não podia ser 

desejada, tampouco a proposta que ele, em forma de ameaça, dirige à Madre 

Superiora, obrigando-a a se decidir pelo abandono da vida monástica. 

Nesse embate entre os dois sujeitos, desponta essencialmente um 

elemento contrastante: enquanto Monja representa a ordem, restaurando os 

limites da sua existência dentro do próprio convento, Fundador simboliza a 

natureza errante. Ele é aquele sujeito que vem de longe, viajando por terras fora 

de rota, passando por solos incomunicáveis e territorialidades que não se visitam 

até alcançar a instituição comandada por Monja e desestabilizá-la. De acordo com 

Maffesoli (2001, p. 165), a errância sempre esteve associada, por sua natureza 

libertária e transgressiva, ao universo do demo, devendo por isso ser controlada, 

combatida. O sociólogo observa que, para Lutero, “A errância, correr longos 

caminhos, era para ele indício de uma presença demoníaca.” Aos peregrinos, aos 

giróvagos, aos nômades, o pensamento monástico reserva regras duras de 

obediência que visam restaurar os limites transgredidos pelas práticas da 

dispersão.  

Seguindo essa interpretação, poderíamos dizer que Fundador e Monja, 

quando se encontram pela primeira vez, estão em instâncias opostas. De um lado, 
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apresenta-se o homem com comportamento subversivo, querendo a todo custo 

desposar a mulher, fazê-la desistir dos seus compromissos religiosos, a fim de 

levá-la consigo para a terra onde edificará uma cidade. Do outro lado, encontra-se 

a mulher abadessa, devotada ao universo místico, às coisas de Deus, e que se vê 

obrigada a abandonar o convento para seguir Fundador, abdicando do seu sonho 

para tornar-se refém do sonho do homem. Não custa relembrar com Foucault 

(2007a, p. 46) que, até o final do século XVIII, seduzir uma religiosa era 

considerado um comportamento contra a natureza, ao mesmo tempo em que o 

rapto de mulheres era tipificado, e ainda o é, como crime. Dessa maneira, ao 

invadir o espaço de Monja querendo desposá-la por força da violência, Fundador 

cometeria uma dupla transgressão, como demonstraremos a seguir.  

De imediato, tomemos as considerações de Baudrillard (2008) a respeito da 

sedução a fim de explicar o que ocorre a Fundador e Monja no instante desse 

primeiro encontro. Partindo de uma explicação semântica da palavra, o sociólogo 

francês lembra-nos que o vocábulo sedução traduz a mesma acepção de afastar, 

desviar do seu caminho. Conforme se pode depreender por meio de uma pesquisa 

etimológica, essa estratégia de deslocamento, posta na definição da palavra, 

estaria presente também em sua própria formação, visto ser esse termo originário 

do latim “se-ducere”, formado pelas seguintes partes: “sed”, que é uma espécie de 

conjunção equivalente a “mas” e que funcionava também como um provérbio 

contendo o significado de “separação”, “afastamento”, “privação”; e “ducere”, que 

significava “levar”, “guiar”, “atrair”. (Lucchesi, 2004). Assim, de maneira 

simplificada, seduzir é o mesmo que atrair com a finalidade de privar o outro da 

autonomia de si, como se pode perceber na intenção de Fundador, o qual busca a 

todo custo afastar Monja do caminho que ela já havia escolhido para si e as outras 

freiras. 

Lucchesi (2004) observa que, na formação da palavra sedução, aparecem 

marcas semânticas que convergem para sentidos dúbios, o que implica dizer que 

seduzir pode ligar-se a práticas edificantes e, ao mesmo tempo, a processos 

condenáveis. Em ambos os casos, a sedução opera por meio da linguagem, como 

ocorre no romance Fundador, em que o personagem masculino, utilizando-se da 
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própria fala, lança sua proposta à personagem feminina, ameaçando-a, caso ela 

rejeite os seus desígnios. Dessa forma, associado à sedução, apareceria no 

discurso de Fundador um forte teor de autoritarismo, que faria o homem cumprir 

os seus objetivos não propriamente pela atração, mas pela força. Entretanto, essa 

postura de ameaçador, da qual se reveste o herói, não elimina a sedução presente 

nesse encontro. 

Analisando as atitudes feminina e masculina no jogo da sedução, Kehl 

(2003, p. 421) destaca que, ao lado da mentira, “O homem sedutor pode usar 

outros fetiches – dinheiro, poder, força física, etc. –, [...]”, do que decorre a 

violência empregada por Fundador diante da aparente fragilidade da mulher 

religiosa poder ser interpretada também como uma forma de sedução. Ratificando 

essa relação entre o uso da força e a sedução, Baudrillard (2008, p. 145) observa 

que “A violência pode seduzir” e lembra, em outra passagem, a proximidade entre 

sedução e desafio. Para ele, nada é tão sedutor quanto o desafio, que opera 

quando o sedutor visa atrair aquele a quem deseja seduzir para o terreno de sua 

força. Este é o primeiro mecanismo que Fundador utiliza diante de Monja: num 

lance de graça e violência, ele arrebata o livro das mãos da mulher, desafiando-a. 

O gesto expressa o desejo dele de trazê-la para o território do embate, do 

enfrentamento, de sorte que, após a ameaça verbal, Fundador aproxima seu 

corpo do corpo da mulher, como se dissesse a ela, por meio dessa ação, “eu te 

desafio”.    

Logo no início de suas considerações, Baudrillard (2008, p. 5) destaca que 

“Um destino indelével pesa sobre a sedução. Para a religião, ela foi estratégia do 

diabo, quer tenha sido feiticeira ou amorosa. A sedução é sempre a do mal. Ou a 

do mundo. É o artifício do mundo”. Pensando como o estudioso, afirmaríamos 

que, nesse instante da narrativa nelidiana, prevaleceria no personagem Fundador 

a natureza do diabolus, já que ele, emergindo de um espaço profano, desponta no 

mundo de Monja como um sujeito que busca desarranjar o projeto existencial da 

mulher, retirando-a do seu enraizamento místico, mesmo que, para isso, caso 

tenha a sua proposta recusada, utilize-se de meios violentos, deixando como 

vestígios da sua passagem pelo convento os rastros da devastação.  
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Em outras palavras, queremos dizer que, no caso de Monja e das outras 

mulheres continuarem resistindo ao apelo de Fundador, não se importaria ele de 

levá-las à força, raptá-las, cometendo, por essa feita, uma abominação, como se 

pode constatar na lista dos graves pecados usada como parâmetro de avaliação 

de conduta até o final do século XVIII:  

 

Na lista dos pecados graves, separados somente por sua importância, 
figuravam o estupro (relações fora do casamento), o adultério, o rapto, o 
incesto espiritual ou carnal, também a sodomia ou a “carícia” recíproca. 
(Foucault, 2007a, p. 45).  

 
 

Foucault também lembra que um dos comportamentos reprováveis em Don 

Juan diz respeito ao fato de ele ser, além de um sedutor de virgens, vergonha das 

famílias e insulto aos maridos e aos pais, um ladrão de mulheres, um sujeito que 

rapta as donzelas. É mais ou menos essa última ação que desejam praticar 

Fundador e seus companheiros quando partem sem rumo, com as mesmas 

incertezas da caça, à procura de mulheres. No caso de se depararem com uma ou 

mais dessas criaturas e não as convencendo a segui-los, eles esperam sequestrá-

las e, como não as encontram pelo caminho que seguem, acabam, casualmente, 

chegando ao convento. 

No comportamento de Fundador diante de Monja se explicitaria, ainda, 

determinado interesse em subjugar o poder exercido pela religião. Isso ficaria 

claro numa espécie de enfrentamento entre o profano e o sagrado. Note-se que, 

de maneira ousada, o homem provoca a mulher, arrancando-lhe o livro das mãos 

e interrompendo-lhe a leitura, como se arrebatasse a arma do inimigo. Monja, 

visando defender-se, não propriamente dele, já que não o esperava, mas do 

mundo, se apresenta com a carne reservada entre as vestes religiosas, como se 

estivesse revestida pela armadura santa. Nesse caso, ela parece não querer 

expor o corpo à tentação ou fazê-lo motivo de perdição para o mundo, assim 

também o conserva como um sistema fechado.  

Na cena do romance supracitada, é notória a resistência da mulher, que 

prefere restaurar a sua existência no espaço sagrado que dirige. Na companhia 

das outras mulheres com vocação religiosa, ela busca fazer a sua (re)ligação com 
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o Ser Supremo, enquanto o homem lhe oferece a aventura de uma vida na cidade 

que pretende construir. Baudrillard (2008, p. 6) destaca que “A sedução sempre 

tenta destruir a ordem de Deus, seja a da produção ou a do desejo”. Isso ocorreria 

desde a fundação do mundo, como relata a narrativa bíblica, em que observamos, 

de maneira alegórica, Adão e Eva sendo seduzidos por uma serpente e se 

afastando dos propósitos de Deus. No texto nelidiano, é Monja quem será 

obrigada a abandonar a Ordem divina, deixando para trás a vida no mosteiro. 

Nesse episódio, ela parecerá, a princípio, concordar em ser literalmente desviada 

do seu caminho, embora, no desenvolvimento da narrativa, fique claro não ser 

Monja a seduzida, mas a sedutora. 

De uma maneira geral, na relação entre seduzido e sedutor, há sempre 

uma resistência, por mais frágil que ela pareça. Nesse sentido, para que haja 

sedução, é preciso haver relutância, caso contrário não se configuraria a sedução 

como um jogo. Nele deveria haver, ainda, como em todos os outros jogos, 

vencedores e vencidos. Esses papéis, no entanto, não são precisamente 

marcados na sedução. Baudrillard (2008, p. 92) destaca a todo instante a questão 

da reversibilidade como um mecanismo presente na sedução e nota que:  

 

Assim como não há ativo nem passivo na sedução, não há sujeito ou 
objeto, nem interior ou exterior; ela atua nas duas vertentes, e ninguém 
as limita ou separa. Ninguém, se não for seduzido, seduzirá os outros. 
 
 

Por causa dessa imprecisão entre quem é, na verdade, seduzido e sedutor, 

é que gostaríamos de insistir na hipótese de Monja não ser de fato seduzida, mas 

apenas parecer sê-lo, como demonstraremos adiante no desenvolvimento do 

nosso raciocínio.    

Mesmo que haja reversibilidade no jogo da sedução, quando ela é bem 

sucedida, o sujeito aparentemente seduzido equivale àquele que perde. 

Percebendo-se nessa circunstância, ele pode sofrer, angustiar-se. Kehl (2003, p. 

423) nota que “O seduzido se angustia porque sente que está perdendo outra vez 

o ser da sua experiência em troca do ser da idealização alheia”. É a essa troca 

que Monja busca resistir, não se entregando de imediato à oferta do seu sedutor, 
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antes tenta se esquivar do destino que o homem deseja lhe atribuir, indagando-o: 

“Como desistir de tais honras, nós, as últimas representantes de uma Ordem 

outrora poderosa?” (PIÑON, 1997, p. 65).  

Na inquirição que dirige ao homem, verifica-se que é preferível a ela 

continuar como guardiã dos preceitos institucionais da sua religião, continuar 

ligada a um sistema social imperante e fechado, a um enraizamento, aos hábitos 

estabelecidos, à permanência da ordem nos limites do espaço rotineiro, tal qual 

parece desejar em relação à vida no convento. Baudrillard (2008, p. 136) afirma 

que “Lutamos para nos fortalecer em nossa verdade, lutamos contra aquilo que 

nos quer seduzir”. É nessa luta que Monja se mostra disposta a entrar. Diante do 

homem, a mulher quer preservar a sua verdade, expondo a ele a sua dificuldade 

de abandoná-la.    

Todavia, o homem também não desiste e, percebendo a devoção da mulher 

pelo universo do sagrado, resolve persuadi-la com as suas próprias armas, como 

se lhe dissesse que o desvio proposto não precisa ser tão expressivo: “- Não se 

preocupe, mulher. Sendo necessário, carregamos sua Ordem, seus estatutos. Ele 

queria convencê-la”. (PIÑON, 1997, p. 65). Veja que o narrador é quem primeiro 

esclarece ao leitor os reais motivos de Fundador. No desejo de “convencê-la”, ele 

oferece à mulher o que ela já tem, aquilo que já é parte de si e que ele próprio 

quer lhe tirar. Lucchesi (2004) adverte que no enredo da sedução: 

 

Todos os movimentos [...] devem ser tramados pelo sedutor. É ele quem 
espacializa, mesmo quando finge submissão. O fingimento das reais 
intenções norteia os gestos e os sentimentos do sedutor, armando a teia 
na qual sediará a presa. 

  

Nesse caso, quando propõe carregar parte da organização religiosa junto 

com as mulheres, a fim de satisfazer os desejos delas, Fundador apenas parece 

ceder, mas o discurso de atração que lança em direção a Monja é também um 

discurso de traição, visto que as suas verdadeiras intenções são sonegadas. É 

preciso lembrar que o objetivo dele não é fundar nas terras que descobriu e onde 

pretende edificar uma cidade uma instituição religiosa. Pouco lhe importa se as 

mulheres transportarão consigo os estatutos da Ordem religiosa da qual fazem 
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parte. Talvez desejasse que não o fizessem, visto que ele e os nove homens que 

o acompanham não estão peregrinando em busca de Deus, mas de mulheres com 

as quais possam constituir família. Assim, apenas quando enfrenta nova 

resistência, é que faz novamente notórios a ela os seus verdadeiros planos, 

demonstrando-lhe quais são as suas reais intenções: “- E o que faremos de nossa 

casa? insistia a Superiora./ - Escute: mais importante é ter filhos, do que viver 

rezando, a barriga vazia, sem criatura dentro dando pontapé”. (PIÑON, 1997, p. 

65).   

 Observe que, já na réplica seguinte, Fundador não busca mais atrair Monja 

com o oferecimento de algo que ela já tenha, algo que faça parte do seu universo 

místico. Apela agora para uma conquista de outra natureza, como se talvez 

pensasse: “eu posso lhe dar o que toda mulher deseja, mesmo aquela mais 

religiosa”. Em certo sentido, essa sedução tem um valor fálico. Enquanto a mulher 

é castrada, o homem é quem possui o falo para dar a quem está seduzindo, 

preenchendo, por essa feita, uma falta do sujeito feminino. O que ocorre, porém, é 

que o discurso de Fundador não parece originar o efeito desejado, visto não ser o 

compromisso de gerar filhos o motivo pelo qual Monja e as outras mulheres 

resolvem seguir Fundador e seus companheiros. Ele não consegue anular na 

mulher a veneração pelo sagrado, ao contrário vê-se obrigado a ceder às 

condições da religiosa, prometendo-lhe construir na futura cidade uma capela que 

em tudo seja cópia daquela que outrora ela mesma havia erguido no convento: 

 

Na tarde do dia seguinte, vieram até ele. Trazendo sacos, mantimentos, 
inúmeros objetos. Uma súbita riqueza, e dispunham de mulas para o 
transporte./ - Partimos então para a vida? alegrou-se Fundador./ O 
mesmo rosto que escandia versos em latim, o da Superiora. Aquela 
intensidade, a abstração do corpo perdido. Evitou fixar-se em Fundador./ 
- Com a condição de se construir uma capela igual a esta, indicou com a 
mão, e o corpo acompanhava o movimento – uma construção escondida 
entre árvores. Fundador abriu o portão com um gesto expulsando as 
mulheres. (PIÑON, 1997, p. 65).  
 
 

Aceita a condição da mulher, cria-se uma ruptura nos projetos espaciais de 

Fundador. A construção da capela representa a irrupção do elemento sagrado 

dentro do espaço profano da cidade, que passará a não ser mais um território 
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homogêneo, mas marcado pela emergência de um local privilegiado, considerado 

santo. Eliade (s/d, p. 39) ressalta como a edificação de templos religiosos contribui 

para produzir uma ruptura espacial, transformando a maneira do homem se 

relacionar com o território no qual se situa: 

 

A fim de pôr em evidência a não-homogeneidade do espaço, tal qual ela 
é vivida pelo homem religioso, pode fazer-se apelo a qualquer religião. 
Escolhamos um exemplo que está ao alcance de toda a gente: uma 
igreja, numa cidade moderna. Para um crente, esta igreja participa de um 
espaço diferente da rua onde ela se encontra. [...] O limiar que separa os 
dois espaços indica ao mesmo tempo a distância entre os dois modos de 
ser, profano e religioso.  

 
 

Se, para o religioso moderno, a edificação mística ainda serve para fazer a 

distinção entre o universo profano e o sagrado; para o homem das sociedades 

tradicionais, essa oposição era notoriamente marcada. Além de ser considerada 

uma representação inequívoca da arte sagrada, acreditava-se que os templos 

eram concebidos segundo uma inspiração divina. Cavalcanti (2008, p. 45) ressalta 

que o templo simbolizava, no mundo humano, o reflexo do mundo superior. Logo, 

todo templo significava a perfeita manifestação do sagrado, o modelo 

microcósmico da criação de Deus. 

Interpretadas no contexto do romance, as ações de Fundador diante de 

Monja parecerão paradoxais. Se, por um lado, ele desune, desfazendo a 

instituição religiosa dirigida pela mulher, por outro, ele congrega homens e 

mulheres em torno da criação de uma nova raça, de um novo tempo, de uma nova 

comunidade. Não é por acaso que, depois de ameaçar e impor a sua presença 

desafiadora, Fundador abre a porta do convento, convidando as suas moradoras a 

partirem para a vida. Em outras palavras, depois de mostrar a sua personalidade 

de homo demens, agindo como um lobo voraz, um verdadeiro satã, o homem se 

apresenta como portador da vida, como aquele que as retira de um estado de 

morte e as conduz para a vida, para uma exterioridade. Ele é aquele que descobre 

para elas novos caminhos, apontando-lhes novos horizontes, direções 

inesperadas, mas que podem parecer sedutoras.  
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Nesse primeiro instante, é necessário a Fundador a natureza do diabolus, 

sem a qual perderia a sua essência de conquistador, de desbravador, aquilo que 

faz parte do seu âmago e que se revela por meio do seu próprio nome. Todavia, 

uma leitura cuidadosa é reveladora de que, no ajuntamento de homens e 

mulheres, mais do que uma atitude arbitrária ou opressora, opera em Fundador 

um comportamento anômico por meio do qual o personagem age em busca da 

realização do seu sonho. De acordo com Maffesoli (2001, p. 166), a anomia e a 

efervescência estão na base de qualquer estrutura sólida. O sociólogo francês 

observa que o sujeito errante conduz consigo uma infinidade de sonhos, os quais 

animam a sua trajetória, dão razão à sua vida e o mantêm vivo: “O errante carrega 

consigo muitos sonhos complexos. Sonhos, sobretudo, de que ele não abdicou. 

Sonhos que continuam a animar sua vida e que, justamente, o mantêm no 

caminho.”  

  Nessa interpretação, antes de firmar a sua comunidade, dar a ela feições 

de um projeto acabado, Fundador realiza o que o sociólogo denomina “errância 

fundadora”. Nesse movimento, o sujeito potencializa os contatos e encontros, 

conforme podemos verificar nas ações de Fundador, o qual, mesmo partindo 

praticamente solitário em direção às terras de Teodorico de Antióquia, levando em 

sua companhia apenas o Mudo, reúne, em torno de si e do seu sonho, homens e 

mulheres com os quais fará a sua nação prosperar.  Dessa maneira, é possível 

dizer que, em sua dispersão, o personagem provoca as trocas, favorece os 

intercâmbios, faz a circulação dos sentimentos, promove a união dos contrários, 

como no caso dele próprio e Monja.  Essas ações garantem a fertilidade da terra, 

a fecundidade entre os homens, e operam em Fundador como combustível 

essencial para transformar o sonho em realidade. De acordo com Maffesoli (2001, 

p. 57): 

 

[...] todo conjunto social, qualquer que seja, funda-se sobre uma 
“circulação original”, e só pode perdurar pela convocação periódica, ou 
inscrito em espaços particulares dessa “circulação”. Nesse sentido a 
errância primitiva, ou pontual, é uma espécie de “respiração” social, na 
medida em que dá ênfase à dimensão estrutural do intercâmbio.  
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Em sua errância primitiva, Fundador encontra, um a um, os nove homens 

com os quais principiará a construção da sua cidade e aos quais atribui nomes 

relativos a três culturas diferentes. Já na companhia dos nove sujeitos é que 

Fundador parte em busca das mulheres, afinal uma comunidade não se faz 

apenas com indivíduos do sexo masculino. As mulheres, nesse caso, são 

necessárias para a realização do que Maffesoli denomina “respiração social”, 

fomentando o intercâmbio, o princípio e a continuação da comunidade. Sem elas, 

seria impossível a expansão e o desenvolvimento do lugar. Logo, é possível 

justificar as ações de Fundador, recorrendo à fala do sociólogo (2001, p. 57) 

quando este afirma que “o anômico de um momento favorece o canônico de 

amanhã”.  
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2.2.1 O EROS, O MÍSTICO E A SEDUÇÃO 

 

Dissemos que Monja apenas parecia seduzida por Fundador e que, na 

verdade, no desenrolar da narrativa, veríamos que, no jogo que se estabelece 

entre eles, seria a mulher, e não o homem, a personagem sedutora. A fim de 

comprovar essa tese, aprofundaremos a nossa análise partindo de uma cena em 

que a ex-religiosa, agora na condição de esposa do herói, surpreende o marido no 

leito conjugal trajando vestes de religiosa: 

 
Encontrou-a deitada, protegida pelas cobertas. Querendo surpreendê-la, 
afastou-as para longe. Trazia ela as vestes religiosas. De todas as 
mulheres, a única a conservá-las. Jamais as dispensou. Nem naquela 
noite, para que ele não esquecesse. O tecido delicado acentuava o 
corpo. Fundador franziu o rosto, fingindo apreciar a veste branca, 
reservada para as cerimônias maiores, das grandes noites de verão. 
(PIÑON, 1997, p. 160).  

  

 Na noite em que se casa com Fundador, Monja o aguarda na câmara 

nupcial revestindo-se de véus. Espera o homem vir ao encontro do seu sexo com 

o corpo encoberto, velado por uma espécie de indumentária sagrada, como se 

quisesse desafiá-lo por meio de uma atitude votiva, mostrando a ele que as suas 

demandas de felicidade esbarram em Deus. Assim, mesmo tendo sido obrigada a 

abandonar o convento para seguir Fundador até a cidade que ele construiu e nela 

tornar-se a sua esposa, Monja não se esquece de multiplicar o sentimento 

religioso, indicando para o marido que tal sentimento é que tem para ela duração 

eterna, o que justifica a necessidade de, já na primeira noite de intimidade, fazer a 

ligação entre o Eros e o místico, vestindo-se como se estivesse preparada para 

um cerimonial monástico.  

Para aprofundarmos a nossa interpretação a respeito da postura de Monja 

durante a noite de núpcias, lembremos de como geralmente se comportam os 

sujeitos masculino e feminino durante a atividade erótica, a partir das 

considerações de Bataille (1987, p. 17):  

 

No movimento de dissolução dos seres, a parte masculina tem, em 
princípio, um papel ativo, enquanto a parte feminina é passiva. É 
essencialmente a parte passiva, feminina, que é dissolvida enquanto ser 
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descontínuo. [...] Toda a concretização erótica tem por princípio uma 
destruição da estrutura do ser fechado que é, no estado normal, um 
parceiro do jogo. (...) Mas desde já, insisto no fato de que o parceiro 
feminino do erotismo apareceria como vítima, o masculino como o 
sacrificador, um e outro, durante a consumação, se perdendo na 
continuidade estabelecida por um ato inicial de destruição. 
 

 
 Na cópula de Fundador e Monja, essas condutas do masculino e do 

feminino, das quais nos fala Bataille, pareceriam, a princípio, bem marcadas: a 

mulher apresenta-se ao homem estendida na cama, numa posição notadamente 

passiva. O uso das vestes acentuaria essa postura de vítima, como se, revestida 

por uma armadura, ela quisesse proteger-se do seu “sacrificador”, que inicia o 

desnudamento do corpo feminino, arrancando-lhe as cobertas. Bataille afirma 

que, enquanto seres humanos, somos sujeitos descontínuos, indivíduos isolados 

que, por meio da violência do erotismo, visam recuperar a continuidade perdida.  A 

perda da descontinuidade e a restauração de um estágio de continuidade por meio 

do erotismo se iniciariam, segundo o pensador francês, pelo desnudamento:  

 

A ação decisiva é o desnudamento. A nudez se opõe ao estado fechado, 
isto é, ao estado de existência descontínua. É um estado de 
comunicação que revela a busca de uma continuidade possível do ser 
para além do voltar-se sobre si mesmo. (BATAILLE, 1987, p. 17).  

 

 No contexto do romance, a individualidade afirmada de cada um dos 

personagens dissolver-se-ia pela retirara dos véus: o afastamento das cobertas e 

o desnudamento do corpo de cada um dos sujeitos envolvidos. Entretanto, os 

corpos de Monja e Fundador apenas em parte se abrem para uma pretensa 

continuidade. Para ela, esse desnudar-se estaria mais próximo do sacrifício, 

semelhante ao que observa Bataille sobre o significado do ato de despir-se em 

algumas civilizações. Tratar-se-ia de algo equivalente à imolação, ratificando o 

pensamento do estudioso a respeito da passividade feminina durante a atividade 

erótica. 

A apatia da mulher no instante da primeira cópula não será, no entanto, 

completa. No enlaço sexual, Monja não será uma estátua. Afirma Aguiar (1999) 

que “não é Fundador que detém, sozinho, o poder de dirigir a ação. A mulher, com 

olhar atrevido, na semi-claridade exigida por ela, acompanha, com seu corpo [...] 
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todo desenlace, deixando o homem desconfiado”. Dessa maneira, durante o 

acasalamento, a mulher será também um corpo significativo, irrequieto, imagem 

de afecção. Isso porque, ao encobrir-se com trajes de religiosa para esperar o 

marido no leito nupcial, Monja introduz, propositalmente, no encontro dos corpos, 

o fascínio de uma inquietante estranheza responsável por trazer à cena o 

elemento da sedução: o corpo velado por uma indumentária mística apresenta ao 

homem uma imagem ambivalente, dissimulada, que funciona como um referente 

sagrado e secreto.  

Ao comentar a ausência de sedução na produção pornográfica, Baudrillard 

(2008, p. 39) destaca o lugar da representação exacerbada e instantânea presente 

nessa cultura. Segundo ele, na indústria pornô, tomando o lugar da sedução, reina 

a alucinação do detalhe, a verdade inexorável e o fim do segredo. Logo, o pornô 

estima a cultura da demonstração, opondo-se, por essa feita, aos mecanismos da 

sedução, regida pela ordem do mistério. De acordo com o estudioso: “A sedução 

retira alguma coisa da ordem do visível [...]”. (BAUDRILLARD, 2008, p. 43). Na 

cena do acasalamento entre Fundador e Monja, o elemento retirado da ordem do 

visível é o corpo da própria mulher, a qual instaura o jogo dos véus, não deixando 

que seu sexo se exponha de imediato aos olhos do marido “[...] e é esse jogo de 

véus onde, na verdade, o corpo é abolido ‘como tal’ que faz a sedução. É aí que 

ela se instaura e nunca no arrancar do véu em nome da transparência de um 

desejo ou de uma verdade”. (BAUDRILLARD, 2008, p. 42).    

No episódio em destaque, o texto narrativo afirma que, no desejo de 

surpreender a mulher, o homem arrebata as cobertas com as quais ela se protege 

para longe. Notemos, no entanto, que surpreso fica ele por encontrá-la vestida de 

maneira inesperada. O uso das vestes religiosas poderia ser interpretado, então, 

como uma forma de Monja expressar a Fundador que, conquanto ele a tenha 

desposado, não conseguiu de fato seduzi-la. E para que ele não esqueça o que na 

realidade a atrai, ela se vinga do homem, trazendo às vistas dele, no instante da 

primeira cópula, aquilo que a fascina, a sua possível verdade, mostrada a 

Fundador desde o encontro do convento, quando também se apresentou a ele 

trajando vestes religiosas.   
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Mas será, de fato, a verdade do corpo de Monja aquilo que aparece por trás 

das cobertas? Até que ponto o vestuário religioso com o qual reveste o corpo é a 

sua verdade? Não seria possível que, ao arrebatar as cobertas e desnudar a 

mulher, Fundador encontrasse por trás dessa efígie a ausência de Deus? É 

preciso considerar a possibilidade de haver nesse caso uma elipse do signo, um 

eclipse do sentido, a presença de um engano. Considerando essa leitura, o corpo 

de Monja, tomado figurativamente como um discurso, vela-se, expõe-se como 

uma dimensão a menos, procurando não se doar a um sentido, a uma 

interpretação.  

Ele seria como um rosto maquiado. Baudrillard (2008, p. 87, 88) ressalta 

que um rosto maquilado se vale da beleza de um artifício que provoca a anulação 

dos signos, a extinção dos seus sentidos. Em outras palavras, a maquiagem 

provoca o desaparecimento do próprio rosto, fazendo dele um precipício pelo qual 

o sujeito se sente seduzido. É dessa mesma espécie a ritualização dos 

comportamentos, a organização ritual do corpo, a qual passa também pela 

instituição de um jogo de aparências, enganos, simulações e dissimulações que 

visam velar o próprio corpo.  

Nessa interpretação, o corpo de Monja, escondido em trajes religiosos que 

funcionam como véus, poderia ser considerado como sendo da mesma natureza 

do rosto maquiado e do ritual. Esse velamento desvia o corpo de sua verdade, 

deixando que a sedução se instale no sagrado horizonte das aparências. É neste 

lugar que, segundo Baudrillard (2008, p. 62), instauram-se o jogo e a aposta, a 

paixão pelo desvio. Poder-se-ia denominar o estratagema de Monja, a partir do 

que considera o sociólogo francês, como sendo o de uma estética do 

desaparecimento: não estar na câmara nupcial, mesmo quando pensam que ela 

está, não estar onde e como a desejam, estar, antes, numa intermitência. As 

vestes de Monja, tomadas como um adorno, como um ornamento sobre seu 

corpo, podem ser, então, uma forma de eclipsar-se a si mesma.  

Ela poderia estar ainda encenando uma recusa da sedução, fazendo do 

corpo um espelho ao contrário, retirando dele qualquer vestígio de sedução, visto 

que as vestes religiosas podem servir para dessexualizá-lo e até mesmo criar uma 
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indeterminação genética, uma vez que esse visual (anti)erótico serviria para 

produzir a imagem de um ser que fosse desprovido de um sexo ou de 

sexualidade. Nessa atitude, poderíamos identificar uma espécie de medo de ser 

seduzida, ao qual ela já opõe um mecanismo de defesa. Desse modo, seus trajes 

poderiam perfeitamente significar: “Não me seduzirás, desafio-te a me seduzir”. 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 137). Mas, também assim, é apenas uma encenação, já 

que a sedução apareceria na própria recusa por meio do desafio que, como vimos 

na reflexão de Baudrillard, é uma das suas modalidades fundamentais. Como 

resultado, essa encenação parece atrair o outro e trair a si mesma, pois, 

consoante destaca o próprio narrador, “o tecido delicado (da roupa) acentuava o 

corpo” de Monja, tornando-o possivelmente objeto de desejo de Fundador.  

Numa leitura contemporânea, seria admissível dizer que, na cena da 

primeira cópula, o corpo de Monja se associa a uma indiferença sexual, que tem o 

mesmo destino dado hoje à transexualidade. Baudrillard (2008a, p. 27) destaca 

que “O sexual tem por objetivo o gozo [...], o transexual tem por objetivo o artifício, 

seja ele o de mudar de sexo ou o jogo dos signos vestimentares, morfológicos, 

gestuais, característicos dos travestis”. Dessa maneira, as vestes religiosas com 

as quais Monja se encobre na noite de núpcias são também uma espécie de 

prótese, compreendem um signo vestimental que ela constrói minuciosamente 

como estratégia de exorcismo do corpo e do desejo pelo desígnio da encenação.  

Se considerarmos o uso das vestes como um artifício, na leitura que 

estamos realizando, a atitude da mulher pareceria contraditória a sua própria 

aptidão, visto que ela, seguindo as suas referências religiosas, deveria optar por 

uma transparência da verdade, à qual se associaria sua vocação divina. Mas, em 

movimento contrário, ela opta pelo engano, o qual é considerado como uma 

nostalgia diabólica, o que configura o seu comportamento como sedutor: “Seduzir 

é morrer como realidade e produzir-se como engano”. (BAUDRILLARD, 2008, p. 

79).   

Seria natural a toda mulher querer se apresentar ao esposo na noite de 

núpcias, expressando a sua beleza. O que ocorre a Monja é que, nessa situação, 

a beleza não estaria propriamente nela, mas no ritual que instaura e por meio do 
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qual se diviniza, mostrando uma aparência mágica e quase sobrenatural. 

Poderíamos falar aqui numa segunda hierofania de Fundador9, visto que o corpo 

da mulher manifesta para o homem, pelo uso das roupas, a presença do sagrado. 

Nessa situação, o leito e a própria Monja passam a exprimir-se como uma 

cratofonia, considerada por Eliade (2008, p.20) como um receptáculo de poder e 

sacralidade, como uma manifestação da força mágica. Diante dessa 

transformação, dada ao tálamo nupcial pela inserção do referente religioso que 

cobre o corpo da mulher, recordamo-nos das palavras do Deus bíblico, como se 

elas aparecessem agora dirigidas a Fundador, substituindo o silêncio de Monja: 

“[...] Não te aproximes daqui; tira as sandálias dos pés porque o lugar em que 

estás é uma terra santa”. (Êxodo, 3:5).  

 A imagem insólita e extraordinária com a qual Fundador se depara quando 

busca o sexo de Monja indica a presença de algo diferente do natural, torna-se 

uma espécie de epifania perturbadora que pode fasciná-lo ou, ao contrário, 

amedrontá-lo, sendo, ao mesmo tempo, objeto de veneração e de temor.    

Vale lembrar que os atos fisiológicos e sexuais não tinham para o homem 

da sociedade arcaica o mesmo desvalor que têm hoje na modernidade. Era 

natural, como talvez possa desejar Monja, querer transformar a entrega às 

práticas sexuais em cerimônias e rituais, atribuindo-lhes um valor espiritual:  

 

Para o moderno não passam de atos fisiológicos, ao passo que para o 
homem das culturas arcaicas são sacramentos, cerimônias por cujo 
intermédio se comunica com a força que representa a própria vida. 
(Eliade, 2008, p. 36). 

 

  Isso ocorre principalmente nos atos iniciais que envolvem a atividade 

alimentar e erótica. Entretanto, mesmo na hipótese de se utilizar de artifícios para 

seduzir o marido e ainda que haja nela passagens para o falo do homem, o 

desenrolar do enredo mostrará que o corpo de Monja se ergue mesmo é ao 

agrado de Deus. Enquanto Fundador objetiva construir sua cidade e multiplicar a 

sua espécie, Monja planeja edificar uma capela nos arredores do lugar, 

                                                 
9 A primeira hierofania de Fundador ocorre, como demonstramos anteriormente, no encontro dele 
com o personagem Teodorico de Antióquia. Nessa ocasião, é o sujeito cartógrafo quem manifesta 
para o herói os atributos do sagrado.  
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asseverando a ela uma comunicação com a exterioridade, como o desconhecido, 

com Deus: “O templo era considerado o local onde havia uma abertura para o alto, 

para a comunicação com o mundo superior, com os deuses”. (CAVALCANTI, 

2008, p. 52). A mulher buscaria, dessa maneira, suprimir a sua descontinuidade 

não no corpo do homem, mas para além do que se percebe no mundo imediato, o 

que leva o narrador a afirmar sobre Monja: “Ela buscara um reino que a terra não 

oferecia”. (PIÑON, 1997, p. 140). Para essa personagem feminina, o sentimento 

de continuidade profunda se realizaria no que Bataille chama de erotismo sagrado, 

por isso que, de todas as mulheres, ela é a única a insistir no uso de trajes 

religiosos durante o instante do acasalamento.  

Seria possível atribuir ao comportamento de Monja na noite de núpcias até 

mesmo uma falta de sentido. Por que uma mulher, mesmo sendo cenobita, 

esperaria o marido no leito nupcial, trajando vestes de religiosa? Analisada de 

modo superficial, essa atitude não teria, aparentemente, nenhuma razão de ser. 

Todavia é possível perceber nela o aparecimento da sedução. Ao esconder-se por 

trás da vestidura religiosa, Monja criaria um interdito, como se o seu corpo fosse 

um território proibido, uma espacialidade sagrada que não se pode violar. A 

sedução se instauraria não propriamente nessa proibição, mas na falta de sentido 

dela “(...) não é o proibido mas a falta de sentido da proibição que o seduz”. 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 86). Como resistir à vontade de desvelar o corpo da 

mulher, à vontade de invadir uma região que se faz proibida sem ter sentido de sê-

lo?  

 Recorrendo mais uma vez a Eliade (2008, p. 21), é possível discutir as 

ações de Monja pela instauração do tabu e pela ambivalência do sagrado. De 

acordo com o estudioso, “o termo correspondente a tabu, em malgache, é fady, 

faly, palavra que designa o que é sagrado, proibido, interdito, incestuoso, de mau 

augúrio, ou seja, em última análise, o que é perigoso”. No contexto da narrativa, 

Monja transforma o próprio corpo em tabu em virtude do seu modo de ser e agir 

desde o instante da primeira cópula, quando cria uma ruptura de nível ontológico 

imposta pelas diferenças existentes entre o sistema profano e o sagrado. Assim, 

enquanto Fundador pertence à esfera do profano, ela parece querer ratificar a sua 
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ligação com o que é venerado. Ao querer penetrá-la, Fundador cometeria, então, 

uma espécie de transgressão, instituindo o jogo que Bataille (1987, p. 66) designa 

como sendo o mais claro no erotismo: a alternância contínua entre repulsa e 

atração, explicitada pelo desejo e pelo medo que o corpo enquanto tabu acaba 

despertando no sujeito. Do ponto de vista cristão, essa violação praticada pelo 

homem receberia o nome de pecado.  

Ao considerarmos a ação de Fundador como transgressora ou pecaminosa, 

precisamos, porém, notar que se trata de uma infração legitimada. O texto 

nelidiano narra que o intercurso carnal entre Fundador e Monja só ocorre após o 

casamento. Nesse caso, eles estão no terreno da sexualidade lícita, sancionada. 

Embora não ocorra propriamente uma cerimônia religiosa ou civil que possa 

validar essa união, Monja e Fundador, assim como os demais homens e mulheres 

do lugar, contraem matrimônio tendo a cidade como testemunha: 

 

Fundador reunira homens e mulheres para o casamento, após mantê-los 
em severa abstinência. [...] Cerimônia simples que ele próprio forjara. 
Uma vez que proibia a carne unir-se libertina. [...] Também ele se 
ajoelhou ao lado da mulher. Desde o início a escolhera, ele soube 
sempre. [...] – Esta cidade conta unicamente com vocês para crescer. 
(PIÑON, 1997, p. 141).   

 

 Foucault (2007b, p.80) assinala as mudanças que se podem constatar, nos 

séculos I e II, em relação ao casamento e que o fazem se deslocar da esfera 

privada para a pública. O filósofo destaca, a partir da observação que faz do 

mundo helenístico, que “é sempre toda a cidade que sanciona o casamento”. O 

que ocorre no caso de Fundador e Monja é que o acasalamento deles até pode 

encontrar-se de acordo com uma exigência pública, mas, ao mesmo tempo, do 

ponto de vista religioso, pode ser considerado uma abominação, já que a mulher 

insiste no uso da vestimenta monástica.  

Essa natureza pecaminosa atribuída à ação de Fundador se desfaria 

também ao levarmos em conta que, para algumas correntes religiosas, existe uma 

equivalência entre o sistema de efusão erótica no casamento e a experiência 

mística. Analisando algumas publicações religiosas, Bataille observa que, nos 

escritos carmelitas, aparecem duas maneiras de estabelecer uma ligação com 
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Deus: a primeira seria por meio da sexualidade, inscrita na natureza humana; e a 

segunda, por meio do próprio Cristo, simbolizando a existência mística. Nas 

palavras do padre Tesson, no casamento, os movimentos carnais representam: 

 

[...] parte dos sinais de amor que se dão, um ao outro, um homem e uma 
mulher, ligados para sempre e até mais. O Cristo quis fazer do 
casamento entre cristãos um sacramento e santificar com uma graça 
especial a vida matrimonial. (TESSON apud BATAILLE, 1987, p. 213). 

 

Considerando a interpretação dada ao casamento pelo padre carmelita, 

Fundador não poderia mais ser acusado de afastar Monja de seu Deus quando a 

atrai para o matrimônio. Todavia, adverte Bataille (1987, p. 103) que, mesmo no 

casamento, o ato sexual revela o seu lado perverso, enfatizado quando a mulher é 

uma virgem. Poderíamos afirmar que, na cópula de Fundador e Monja, essa 

crueldade se acentua, já que não é a primeira vez de uma mulher qualquer, mas 

daquela que outrora havia separado o seu corpo para as instâncias do sagrado, 

como parece a ex-freira fazer questão de lembrar ao homem. Este, porém, não se 

intimida diante da indumentária santa usada pela esposa. Na cama nupcial, 

Fundador reveste-se por um poder de transgressão que lhe permite tocar sem 

muitos riscos o universo do sagrado. No homem, o interdito, antes de intimidá-lo, 

desencadeia, ao contrário, o movimento explosivo da transgressão, que passa 

pelo domínio da violação ao corpo do outro. Por essa razão, o narrador descreve o 

acasalamento de Monja e Fundador designando-o como uma guerra: 

 

Fundador iniciou a guerra. No centro do corpo da mulher estava o desejo, 
o centro do seu desejo no corpo da mulher. O poço, ele buscava. 
Pequeno, delicado. Um orifício na areia, a água amplia. Indo e vindo – 
ondas do mar, Fundador, a caça, animal disparado, a flecha no corpo, 
agrilhoado, o grito na estepe da pele, fronteira sempre, espasmo da terra 
porque ingressou o sêmen, a dor, amolecimento invertebrado, larva 
talvez, a podridão das frutas, atividade do sangue, mucosas livres – até 
atingir o reino da mulher que o obrigava ao atrevimento.  (PIÑON, 1997, 
p. 161).  

 

A guerra a que se refere o texto ocorre justamente onde não poderia 

acontecer, uma vez que, na câmara nupcial, dever-se-ia desenrolar os desatinos 

do amor. Mas essa relação conjugal, diante de todo o contexto que a cerca, só 
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pode mesmo ser descrita como um embate, uma disputa que se vê agravada 

justamente pelo local onde se desenvolve. Foucault (2007a, p. 182), citando os 

Preceitos Conjugais, de Plutarco, destaca que se deve “evitar, dentre todas as 

disputas, as que podem ocorrer no quarto de dormir; porque ‘não é fácil apaziguar 

num outro lugar as discórdias e as recriminações que a cama provoca”.  

O leito conjugal deveria ser o lugar em que a presença de Afrodite seria 

invocada para dar pulsão à paixão amorosa, ao contrário do que ocorre na relação 

que se estabelece entre Fundador e Monja. Familiar e alheia, a mulher se 

apresenta ao homem, desde o primeiro encontro, como uma região inóspita, uma 

terra estéril, que não se consegue fecundar com facilidade. Nela, o guerreiro se 

movimenta querendo atingir o ponto central, em que se localiza o objeto do seu 

desejo: o tesouro aguardado e guardado como uma pérola protegida numa ostra. 

Nessa guerra, o falo do homem opera como uma arma, disseminando seu sêmen, 

a substância estranha e responsável por irritar o manto do marisco, levando-o a 

produzir, a partir dessa irritação, a jóia rara, o filho esperado.  

Entretanto, veremos que a aventura de fundar uma cidade parece a 

Fundador menos custosa que inaugurar a própria genealogia. Para as construções 

em concreto, não se apresentam a ele dificuldades. A cidade cresce aos olhos do 

patriarca, multiplicando-se os prédios, renovando-se a arquitetura do lugar, à 

medida que a comunidade se desenvolve. Se a terra conquistada é pródiga em 

riquezas e a cidade cresce como planejada pelo seu patriarca, o corpo de Monja, 

em sentido contrário, parece uma territorialidade amaldiçoada, um solo hostil, em 

tudo longe de se assemelhar ao Jardim do Éden, como se exprimisse a mulher, na 

própria carne, a condenação divina referida no Gênesis10: 

 

[...] A mulher que também entendesse, foi sua invencível franqueza. Uma 
raça funda-se com qualquer mulher, o pensamento feliz queria salvá-lo 
uma outra vez. Mas, quem sabe escolhera a mulher estéril, a terra que 
ninguém arou, solo de trato difícil, surge riqueza quando a raiz descobre 
nas profundezas a matriz. (PINON, 1997, p, 185).   

 

                                                 
10 Fazemos referência à passagem que relata as consequências da desobediência do homem a 
Deus. Em Gênesis 3:17, Deus, dirigindo-se a Adão, diz : “Porque escutaste a voz da mulher e 
comeste da árvore que eu te proibia comer, maldito é o solo por causa de ti!”. A partir desse 
instante, o homem passaria a se afadigar para retirar sua subsistência de um solo de trato difícil.  
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No desejo de fundar uma nova raça, o homem se une à mulher, 

estabelecendo com ela ligações de natureza íntima. Como resultado da cópula 

dos corpos, espera gerar herdeiros, fazendo a sua descendência se multiplicar. 

Nesse intento, porém, Fundador sofre grande desilusão, uma vez que, rompendo 

o corpo de Monja, parece penetrar em solo infértil, aquele no qual as sementes 

não germinam, as árvores não crescem e não se produzem frutos. A terra mater-

mulher parece não ser tão pródiga como aquela que o homem outrora descobriu 

guiando-se pelo mapa do cartógrafo e o pressentimento afetivo. 

 Nas culturas tradicionais, a fecundidade da mulher estava intimamente 

relacionada à fertilidade do solo, constituindo-se essa associação num dos traços 

marcantes das sociedades agrícolas, o que explica o vocabulário empregado no 

texto literário, comparando o corpo de Monja ao da terra “que ninguém arou”. 

Eliade (s/d, p. 153) observa que, em algumas religiões, a produtividade feminina 

tem um protótipo cósmico representado por uma mãe universal: a Terra Mater. 

Nessa associação, “A mulher está, pois, misticamente solidarizada com a Terra, o 

dar à luz apresenta-se como uma variante, à escala humana, da fertilidade 

telúrica”. A esse respeito, note-se como no texto de Piñon a união conjugal é 

assimilada ao trabalho agrícola: o corpo da mulher é oferecido a Fundador como 

um terreno no qual ele pode disseminar a sua prole. Nessa síntese mítico-ritual, 

emergem outras relações: somada à identificação entre a mulher e o solo arável, 

aparecem as associações do falo do homem com a enxada ou charrua e do 

próprio ato gerador com o trabalho agrícola.    

Em algumas civilizações antigas, segundo destaca Eliade (2008, p. 209), a 

mulher estéril é considerada uma maldição, um perigo, pelo fato de representar 

para o marido a improdutividade da própria terra. Por isso que, no contexto do 

romance Fundador, o herói percebe a possível esterilidade da mulher como uma 

decepção. Ela lhe pareceria uma derrota como se nesse solo não pudesse ele 

cultivar a sua lavoura, tirar dele os frutos e os filhos de que precisa para alimentar 

os seus sonhos de crescimento. Sem filhos, Fundador vê parte dos seus planos 

frustrados, não tendo como dar continuidade a uma estirpe de bravos guerreiros, 

da qual ele seria apenas o primeiro representante. Assim, no decorrer da 
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narrativa, a ansiedade em torno da gravidez da mulher aumenta e a longa espera 

acaba por entristecê-lo, tornando-o refém do desejo de ver a barriga da esposa 

crescer. Todavia, o corpo de Monja não se mostra disposto a facilmente realizar a 

vontade de Fundador, mesmo que ela se entregue a ele todas as noites, como a 

mulher-terra na qual ele pode semear a sua progenitura: 

 
Ele a possuiu todas as noites na expectativa do filho. O corpo trazia-lhe 
prazer, mas fingia não se importar. Insistia na mesma pergunta: - Então, 
mulher, você está prenhe ou não? Ela silenciava. Que ele verificasse, 
diziam seus olhos. Parecia preservar o último território, a terra dos 
mortos. Fundador pressentia a presença do sangue entre as pernas, 
abandonando devagar o ventre da mulher. Familiarizava-se com seu 
cheiro, suavidade abandonando a árvore, a fonte da vida. A irritação ele 
escondia, escondia a vontade de rejeitá-lo e dizer-lhe aos brados, antes 
de recriminar a mulher: regresse à sua origem, sangue danado e 
disperso. Que outra coisa devia o sangue da mulher produzir senão o 
filho desejado? (PIÑON, 1997, p. 183, 184).  

 
 
 Na expectativa de reproduzir a própria raça, Fundador vê o sangue que 

podia alimentar a gestação do filho verter-se entre as pernas de Monja. O líquido 

vital desaguando do corpo da mulher antes representa a perda, o malogro, o 

desengano do homem em torno do seu sonho de ser pai. Para o herói, exibe-se 

como resposta a pergunta tantas vezes por ele repetida a respeito do estado 

gestativo da esposa. Pergunta para a qual Monja, abstendo-se de palavras, deixa 

que o corpo se encarregue de responder, expelindo um sangue que pode ser 

interpretado como um dos sinais da violência gerada pela guerra entre o homem e 

a mulher: “Por si só, o sangue é signo de violência. O líquido menstrual tem mais o 

sentido da atividade sexual e da impureza que dele emana: a impureza é um dos 

efeitos da violência”. (BATAILLE, 1987, p. 50).  

A cada noite, no leito do casal, prolonga-se o embate entre Monja e 

Fundador, tornando-se a ação de se deitar todas as noites com a mulher uma 

espécie de obrigação para o homem, gerada pela intenção de fecundá-la, 

depositar em seu ventre semente, que germinando garantiria ao personagem 

masculino a certeza da própria continuação. Investido desse compromisso, ele 

esquece o próprio prazer e não se entrega ao gozo fácil que o sexo da mulher lhe 

propicia, antes busca a multiplicação dos corpos em primeiro plano:  
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[...] Desde a primeira noite pretendeu fecundá-la, ela consentindo. A que 
outra coisa se dedicariam inimigos senão à criação do filho? Na 
expectativa de erguerem raça e cidade. (PIÑON, 1997, p. 139). 

 

Nesse ponto, Fundador e Monja se comportariam dentro de uma tradição 

filosófica e cristã que lembra que, no casamento, deve-se almejar a procriação, o 

alongamento da descendência, em detrimento das sensações de prazer. Foucault 

(2007b, p. 179), dissertando sobre os prazeres do casamento, observa que, para 

Sêneca, intelectual romano contemporâneo de Cristo, a procriação apareceria 

como a primeira finalidade natural e racional do matrimônio:  

 

Não se deve – Sêneca o sublinha, mas vimos também que havia médicos 
para lembrá-lo – dar o prazer como fim para um ato que a natureza 
dispôs para a procriação; e, se os desejos do amor foram dados aos 
homens, não é para que provem da volúpia, mas sim para que eles 
propaguem a sua espécie [...].  
 
 

A ideia do filósofo romano, que relaciona o casamento à procriação, é 

retomada pela tradição cristã e é também uma concepção propagada pela própria 

medicina da época. Para essas instituições, buscar sensações de prazer, mesmo 

que no matrimônio, em detrimento da geração de filhos, equivaleria a um crime, a 

uma infração à lei. Para alguns moralistas mais rigorosos, continua lembrando 

Foucault, a exclusão do prazer deve ser mesmo uma exigência imposta para 

regular os comportamentos de marido e mulher. No caso de Monja e Fundador, 

essa negação do gozo poderia ser interpretada também como uma espécie de 

egoísmo explicitado de ambos os lados. Se no comportamento do homem se 

vislumbra determinada negação do prazer, não se pode também inocentar a 

mulher, que, na relação conjugal, aparentemente, não demonstra nenhum deleite, 

preferindo, talvez, espoliar o próprio gozo como forma de se vingar do esposo. 

Baudrillard (2008, p. 23) observa que um dos aspectos debatidos a respeito 

da opressão às mulheres é o relacionado à negação do gozo. Segundo o 

sociólogo, é preciso rever essa questão não mais associando essa falta a uma 

proibição, mas talvez a uma resignação. O estudioso destaca que, no mundo 

contemporâneo, não gozar equivale ao cometimento de uma infração, como se no 

não-gozo não pudesse existir uma intensidade superior de sedução e prazer: 
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Mas essa vertigem pode surgir também na recusa do gozo. Quem sabe 
se as mulheres, longe de ser “espoliadas, não usufruíram durante todo o 
tempo o direito da reserva sexual, isto é, lançaram um desafio do fundo 
do seu não-gozo, ou melhor, desafiaram o gozo dos homens a ser 
apenas o que é? Ninguém sabe até que profundeza destrutiva pode ir 
essa provocação, nem qual é o seu poder total. (BAUDRILLARD, 2008, 
p. 24).  
 
 

Numa possível recusa do prazer, a personagem Monja se vingaria daquele 

que violentamente a seduziu, revelando a ele a sua porção de maldade, no 

momento em que supostamente o condenaria a um gozo solitário. É ainda 

Baudrillard quem assinala o caráter estratégico do não-gozo em oposição à falta 

de estratégia do gozo. Assim, mesmo que Fundador não se entregue totalmente 

ao prazer, fingindo dele não usufruir, deixa que seu sêmen se dissemine pelo 

corpo da mulher, enquanto esta parece, propositalmente, resistir ao apelo do falo 

do homem que a penetra, mas aparentemente não a faz gozar. Nesse jogo, que o 

sociólogo francês caracteriza como o mais banal da sedução, Monja poderia dizer 

a Fundador: “eu me esquivo, tu não me farás gozar, sou eu quem te fará jogar e 

quem te roubará o gozo.” (BAUDRILLARD, 2008, p. 28).  

Em sua atitude, a mulher parece desmascarar ou suplantar aquela primeira 

sedução ocorrida no convento, mostrando que ela, na verdade, é quem detém as 

rédeas do jogo. Nesse sentido, quando Monja se veste de religiosa para esperar o 

marido no leito nupcial, quando lhe nega o gozo e o filho, está querendo dizer ao 

homem que, embora o tenha acompanhado até a sua cidade, não se entrega a ele 

como um corpo seduzido, desviado de sua verdade. É evidente que pode haver 

sedução num comportamento contrário ao de Monja.  O amor e o próprio ato 

carnal podem funcionar como um adorno sedutor inventado pela mulher para 

seduzir o homem, mas, como salienta Baudrillard (2008, p. 97, 98), a recusa 

desempenha o mesmo papel. Valendo-se dela, Monja poderia se dirigir 

novamente a Fundador, afirmando: “O que eu quero não é te amar, te querer, nem 

mesmo te agradar: é te seduzir – e não importa que me agrades, mas que sejas 

seduzido”. (BAUDRILLARD, 2008, p. 98).    

Nesse jogo de sedução, é importante destacar que, se a mulher permite 

que o homem a penetre, isso não a torna de todo comparte dos planos dele. 
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Mesmo penetrando-a, ela é para ele um corpo estranho, cheio de mistérios, de 

segredos, os quais acabam por transformá-la em território no qual não se pode 

ingressar inteiramente. Baudrillard (2008, p. 142) nota existir entre a sedução e a 

perversão relações sutis. Em Monja, “A perversão, nesse aspecto, assume um 

outro sentido: o de parecer ser seduzido mas sem o ser e sendo incapaz de sê-lo.” 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 29).  Desse modo, enquanto o homem dissemina o 

sêmen, a mulher difunde a sua vingança, a sua maldade. Parece desconfiar que, 

enquanto a ela pertence o verdadeiro poder da sedução, o homem detém o poder 

de produzir:  

 
Tudo aquilo que se produz, seja a mulher produzindo-se como mulher, 
recai no registro do poder masculino. O único e irresistível poder da 
feminilidade é aquele, inverso, da sedução. Ele não é propriamente nada, 
não tem propriamente nada além de anular a produção. Anula-a sempre, 
porém.  (Ibidem, p. 20, 21).  

 

Por isso, Monja prorroga sempre para depois o sonho de reprodução do 

homem, desconfiando talvez que, dando ao marido um filho, este não seria 

designado como o filho de Monja e Fundador, tampouco conhecido pelos 

moradores da cidade como o filho de Monja, mas apenas chamado de filho de 

Fundador, visto concentrar-se na figura masculina o poder de produção.  

Como tem de esperar pela vontade da mulher, não é Fundador quem 

primeiro promove a germinação dos filhos na cidade que inaugura. Não é o seu 

sangue o primeiro a reproduzir-se naquelas terras distantes, mesmo que, nessa 

intenção, ele penetre o corpo de Monja todos os dias, receba dela a permissão 

para atingir seu ventre, deixando nele o gérmen da criação.  Na verdade, 

Fundador é o último dos moradores de sua comunidade a fecundar a esposa, 

conforme se pode observar pelo relato do narrador a respeito da gravidez de 

Monja:  

De todas as mulheres, fora a última a engravidar. Excetuando as velhas, 
que cuidavam do serviço doméstico, as outras conceberam antes do 
prazo estabelecido. [...] As crianças como que nasciam ao mesmo tempo. 
Frutos do mesmo jardim. Só Fundador esperou. Diariamente 
perguntando: - Como é, mulher, está prenhe ou não? (PIÑON, 1997, p. 
141).  
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 Delineia-se, nessa quase esterilidade da personagem feminina, mais uma 

aproximação entre Fundador e outro personagem bíblico. Narra as Escrituras 

Sagradas que Sara, mulher de Abraão, dá à luz Isaque na velhice, quando tinha 

aproximadamente noventa anos, e, pela idade avançada, não se acreditava que 

ainda pudesse gerar uma criança. A gravidez, no entanto, torna-se possível pelo 

fato de aquele filho ser uma promessa fruto de uma aliança entre Deus e Abraão. 

Isso porque, quando Deus resolve tirar o homem de sua terra, conduzindo-o pelo 

deserto em busca da terra prometida, assegura-lhe também uma descendência. 

De acordo com o livro do Gênesis, tinha Abraão setenta e cinco anos quando 

partiu de sua casa para a terra de Canaã. Como Sara, era ele também idoso. 

Assim como a mulher, que já estava desacreditada a respeito da maternidade, não 

esperava o homem que naquela idade ainda pudesse ser pai, ter herdeiros que 

viessem dar continuidade à sua geração. Desiludido em relação à paternidade, 

Abraão queixa-se a Deus, lançando-Lhe questionamento sobre a ação de procriar 

um sucessor: 

 

Abrão respondeu: Meu senhor Iahweh, que me darás? Continuo sem 
filhos...Abrão disse: Eis que não me deste descendência e um dos servos 
de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra de 
Iahweh: Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. 
Ele o conduziu para fora e disse: Ergue os olhos para o céu e conta as 
estrelas, se as pode contar, e acrescentou: Assim será a tua posteridade. 
(GÊNESIS, 15, 2-5).  

 
 
 Quando Isaque nasce, Abraão tem cerca de cem anos. Espera 

praticamente toda uma vida para gerar um filho com a esposa. Nesse tempo, 

impaciente, talvez tenha feito a Sara a mesma pergunta que Fundador tantas 

vezes dirigiu a Monja: “Então, mulher, está prenhe ou não?”. (PIÑON, p.183).  

Dessa forma, é possível afirmar que os dois personagens, Abraão e Fundador, 

compartilham uma mesma ansiedade, ambos desejando ardentemente ser pai, ver 

a sua linhagem se reproduzir, a sua geração prosperar.  

 Se, para tornar real o sonho da paternidade, Fundador não realiza uma 

aliança direta com Deus, como o faz o personagem bíblico, acaba, no entanto, se 

submetendo a uma espécie de acordo proposto por Monja, a qual, antes de se 
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tornar sua esposa, tendo sido madre superiora de um convento, seria para o 

homem a referência mais próxima do sagrado. Desse modo, ouvindo da mulher as 

regras que ela deseja lhe impor, Fundador resolve ceder aos desejos dela, 

fazendo uma espécie de paga para se deitar com a esposa, como se precisasse, a 

partir daquele instante, oferecer-lhe uma recompensa por invadir o seu corpo, 

exigir-lhe um filho: 

 
Falando porém na vontade de Deus, e na sua extravagância, equivalente 
à dos homens, ela explicou sua decisão: sempre que a possuísse , a 
partir de então, haveria de exigir-lhe ouro. Contrato que poderia recusar, 
mas de que ela não abriria mão. [...] e porque não permitir o ouro para 
que esta nova vida cresça, faltando pouco para esta vida aparecer, 
bastando eu ceder à mulher para que a vida surja poderosa dentro de 
suas carnes após a deformação? o que me custa a humilhação para que 
meu filho exista? – O que fará com tanto ouro? Fundador riu delicado, 
aceitando o sacrifício, insinuando assiduidade a ela. / – O de sempre, sua 
resposta tranqüila. / - Está bem então. Compro você sempre que possuir 
seu corpo. [...] A delicada aliança entre eles estreitava-se. A mulher 
dispensava explicar-lhe a ousadia do pedido. Também ela construía sua 
cidade. [...] Trouxe da sala uma pequena balança, colocando-a ao lado 
da cama sobre um banco. Sorriu ante a precisão de um objeto. Fundador 
consentia que tudo se cumprisse dentro das regras. [...] Apanhou da arca 
uma quantidade de ouro. Pesou na balança que pendeu ligeira. Prometeu 
usá-la diariamente, até que o filho nascesse. (PIÑON, 1997, P. 184, 185).  

 
 
 Note-se que, entre o homem e a mulher, os atos conjugais passam a 

obedecer às regras de uma espécie de contrato financeiro proposto por Monja, a 

qual exige de Fundador determinada quantidade de ouro para a ele se entregar 

todos as noites no leito matrimonial. Estudando as sutis relações existentes entre 

a sedução e a perversão, Baudrillard (2008, p. 143, 144) assinala que a ordem 

perversa adquire o seu poder de fascinação por meio de um culto ritual firmado na 

regra. Depois que ela é estabelecida, “Todas as transgressões são possíveis, mas 

não a infração à Regra”. Por isso que, no contexto da narrativa, não importa mais 

o fato de Fundador cometer uma espécie de transgressão, violando com seu falo 

um território que se apresenta sob o adorno de uma vestidura sagrada, contanto 

que o faça obedecendo à regra imposta pela esposa.  

A partir desse instante, é o culto da regra que os une. Poder-se-ia falar, 

recorrendo a Baudrillard (2008, p. 149), numa paixão pela regra. É dela que 

emana o gozo de Monja, e não da satisfação de um desejo carnal. O estudioso 
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francês assinala a necessidade de apreender a intensidade das formas 

ritualizadas em que se instauram a regra, mesmo quando elas pareçam sem 

fundamento, como quase sempre o são. Com a imposição da regra, o intercurso 

carnal entre o casal doravante segue uma forma ritualizada que, mesmo não 

sendo a vontade do homem, escapa à finalidade reprodutiva, à própria ordem 

sexual e à sua lei simbólica, para satisfazer uma espécie de cerimonial no qual 

aparecem, além da indumentária religiosa, o ouro e a balança. São esses os 

signos que estão em circulação e são eles que transformam a cópula de Monja e 

Fundador num rito ordenado.  

Raciocinando com Bataille, poder-se-ia analisar ainda essa exigência de 

Monja pensando na mulher prostituta, que solicita do parceiro sexual um 

pagamento ou uma recompensa pelos serviços prestados. Bataille (1987, p. 125) 

destaca que “Na prostituição, a mulher se consagrava à transgressão. O aspecto 

sagrado, isto é, o aspecto interdito da atividade sexual, não deixava de aparecer: 

sua vida inteira era dedicada à violação do interdito”. Já discutimos a questão do 

interdito e da transgressão, mas ela reaparece nesse ponto da narrativa, no qual a 

personagem feminina praticamente coloca o corpo à venda, como se explicita pelo 

emprego do verbo “comprar” na fala do marido.  

 A posse do corpo da mulher mediante o pagamento em ouro apareceria 

como uma maneira de legalizar a transgressão. Em outras palavras, uma forma 

legitimada de infringir o interdito, que, como vimos, se revela no próprio corpo de 

Monja, considerado como um território proibido, dedicado ao erotismo sagrado. 

Numa interpretação judaico-cristã, o reembolso em ouro seria o sacrifício que 

Fundador deveria cumprir, a fim de compensar a transgressão, o pecado que se 

exprime na violação do sexo da ex-freira.   

 Analisando de que maneira a prostituição é consequência da atitude 

feminina, Bataille (1987, p. 123) insinua que toda mulher, a não ser aquelas que 

tenham feito algum voto de castidade, tem um preço, restando ao homem 

descobrir e preencher as suas condições. No desenvolvimento de sua 

argumentação, ele afirma, porém, que não é o pagamento que realiza a 
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degradação da prostituta, mas a perda da noção de interdito, que, nos dizeres de 

Bataille, serviria para diferir o homem dos outros animais.  

Essa perda é justamente o que não acontece na transação de Monja e 

Fundador. Há um pagamento, mas ele serve, antes, para confirmar o interdito, e 

não para reforçar o aspecto vil da venda do corpo, tanto é que a mulher faz 

questão de lembrá-lo ao homem, não desistindo de trajar as vestes religiosas 

quando o espera todas as noites no leito nupcial. Bataille (1987, p.126) ainda 

observa que: 

 

Um pagamento podia entrar no ciclo das trocas cerimoniais sem acarretar 
o aviltamento próprio do comércio. Nas sociedades arcaicas, a doação 
que a mulher casada faz de seu corpo a seu marido (a prestação do 
serviço sexual) pode ele mesmo ser o objeto de uma compensação.  

 

 É preciso levar em consideração, por fim, que, quando aceita pagar 

diariamente pela posse do corpo da mulher, Fundador tem em vistas não o prazer 

da carne, que seria o resultado imediato daquele que recompensa a prostituta, 

mas a procriação do filho, o desenvolvimento de sua descendência no corpo da 

esposa. Dessa forma, o contrato proposto por Monja colocaria em questão não 

uma troca do ouro pelo deleite sexual, mas do ouro pela garantia da gestação do 

herdeiro de Fundador.   
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2.3 ARQUÉTIPOS LITERÁRIOS 

 

O termo arquétipo, também chamado de imagem primordial, é usado para 

designar padrões de comportamento, paradigmas ou ideias que são tomadas 

como modelos de todas as coisas que existem, dentre as quais poderíamos 

mencionar um arquétipo de cidade ou de comunidade, como as descritas em 

algumas narrativas utópicas, no texto mítico e até nos contos maravilhosos. Para 

se constituir enquanto tal, o arquétipo se vale de figuras ou símbolos que 

representam valores universais e que fazem parte do inconsciente coletivo. Esse 

conceito aparece na ciência contemporânea com a emergência das reflexões da 

psicologia analítica elaboradas por K. G. Jung: 

 

Jung entendia por arquétipos basicamente (embora sua definição varie 
muito em diferentes momentos de sua obra) certos esquemas estruturais, 
pressupostos estruturais de imagens (que existem no âmbito do 
inconsciente coletivo e que, possivelmente, são herdados 
biologicamente) enquanto expressão concentrada de energia psíquica, 
atualizada em objeto. (MELETÍNSKI, 2002, p. 20).  

   

No desenvolvimento de suas reflexões, Meletínski avalia que quando Jung 

formula o seu pensamento a respeito da noção de arquétipo não o faz 

considerando propriamente o tema, mas um repertório de figuras, símbolos e 

objetos plurívocos que darão origem a alguns motivos. Nesse sentido, muito mais 

do que simplesmente signos, os arquétipos são verdadeiros esquemas narrativos, 

imagens e papéis a serem desempenhados por determinados personagens.  

Levando em conta tal noção, examinaremos, nos próximos tópicos deste 

capítulo de tese, como se desenvolve no texto de Piñon uma ideia arquetípica 

particularmente referente à espacialidade, relacionando-a ao protótipo do herói e 

do tempo. Em nossas considerações, teremos em vista a constatação de 

Meletínski (2002, p. 107) sobre a verdadeira contraposição primordial existente 

nos mitos e nos contos maravilhosos e que pode valer para a leitura que fazemos 

da narrativa nelidiana. De acordo com o mitólogo russo, essa oposição não se 

daria propriamente entre o bem e o mal, como muitas vezes pode parecer, mas 

entre o caos e o cosmos, da mesma maneira que podemos perceber no romance 
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Fundador quando o herói homônimo, depois de peregrinar até os confins da terra, 

realiza uma espécie de luta cósmica contra as forças do caos, representadas 

inicialmente pela doença que acomete o seu corpo e que pode levá-lo à morte: 

“Nas construções arquetípicas o caos está extremamente próximo à morte, às 

forças ctônicas. [...] a força violenta da peste conduz diretamente à morte”. 

(MELETÍNSKI, 2002, p. 176). 

Para que essa saga arquetípica e os planos de edificação de uma 

comunidade ideal se desenrolem, será preciso que Fundador vença primeiro as 

forças negativas da enfermidade e da morte, derrotando as potências demoníacas 

no interior do próprio corpo para, em seguida, realizar a construção da cidade 

desejada, seguindo um arquétipo celestial de território. Trata-se de um rito de 

passagem do caos para o cosmos que corresponde a uma ascensão ou mudança 

de status do personagem e que obedece a uma estrutura já sedimentada pelo 

discurso literário da tradição: esse papel, desempenhado pela personalidade 

central da narrativa nelidiana, tem sido repetido por outras figuras ao longo da 

literatura universal, em narrativas míticas, quando determinados personagens, 

geralmente com características heroicas, se lançam em viagens cheias de perigo, 

enfrentando todos os tipos de dificuldades para se consagrarem vencedores, 

emblematicamente, pela (re)tomada de posse de um território.  

Lembremos a esse respeito os poemas épicos, sem esquecermo-nos de 

inúmeros outros textos que tematizam a questão. Na própria obra de Piñon, esse 

tem sido um arquétipo recorrente, como se pode ver na aventura do personagem 

Madruga, de A República dos Sonhos, que, com espírito aguerrido, realiza a 

travessia do Atlântico, da Espanha para o Brasil, a fim de realizar a sua conquista 

da América; ou ainda, no conto Fronteira Natural, do livro Sala de Armas, cujo 

protagonista, descrito com uma aparência nobre, cumpre a sua sina de herói, 

visitando as profundezas do Inferno, deslocando-se, assim, para um plano inferior, 

para, em seguida, emergir desse reino subterrâneo tomado por uma beleza e um 

poder restaurador ainda mais intenso do que quando lá entrara.   

Como se pode averiguar, Fundador seguiria, então, um esquema narrativo 

arquetípico consagrado pela literatura universal e constantemente retomado na 
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obra da escritora brasileira. Essa linguagem temática se fundamenta nas ações 

desempenhadas pelo seu protagonista, já que, segundo nos adverte Meletínski 

(2002, p. 22), para Jung, a ideia de arquétipo se desenvolve primordialmente por 

meio de personagens e tarefas a serem por eles exercidas.  

No desenvolvimento das ações que objetivam deslocar o personagem do 

caos para o cosmos, Fundador realiza também a passagem do tempo mítico, no 

qual havia se tornado contemporâneo da criação do mundo, para o profano e 

deste último para aquele, transitando, dessa maneira, ao longo da história, entre 

um instante metafísico e outro concreto. Nesse caso, ele cumpre um movimento 

cíclico que caracteriza um arquétipo temporal e que servirá para sequenciar o 

andamento das ações dos personagens desse romance em periodicidades, 

conforme verificaremos quando passarmos à análise das ações ocorridas na 

segunda fase da narrativa.   

Observar essa passagem da temporalidade mítica para a profana e vice-

versa será fundamental, a princípio, para que possamos constatar que a 

construção de uma espacialidade utopicamente ideal não ocorre no romance 

Fundador do dia para a noite ou de maneira mágica. Se existe algum efeito de 

magia ou de encantamento nessa arquitetura, ele estará restrito às criações do 

cartógrafo Teodorico de Antióquia, como já analisamos. Destarte, o território 

achado por Fundador - ainda não cultivado, selvagem e não domesticado - precisa 

ser cosmicizado por ele por meio do trabalho, o qual se efetua, desde as primeiras 

ações, na continuidade do tempo profano, logo que o personagem vence o caos 

da doença e se desloca do instante atemporal da plenitude primordial para um 

tempo evanescente: “- Não fosse noite, e já estaria dominando estas terras.” 

(PIÑON, 1997, p. 109).  

A fala do personagem, além de explicitar o seu espírito aguerrido, 

demonstra a necessidade de realizar a domesticação do espaço encontrado num 

período de tempo concreto. Isso porque o mapa de Antióquia conduz o viajante a 

terras que até podem ser consideradas como paradisíacas, mas o universo com o 

qual o herói sempre sonhou não lhe é dado como um presente acabado. Se assim 

o fosse, produzir-se-ia até mesmo uma incoerência no romance, o qual, de modo 
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algum, poderia ter como protagonista um sujeito cognominado Fundador. Já 

constatamos que a identidade do herói se especifica no nome que lhe é atribuído 

e nas ações que esse nome o obriga a realizar. Não desejamos retornar a esse 

ponto, mas enfatizar que a construção da realidade do personagem, do seu 

universo e da sua cidade ocorre quando ele experimenta a realidade do tempo 

profano, por isso que, mesmo no dia em que se une à Monja, por meio do 

matrimônio, ele não abdica de seus afazeres de fundador: “Trabalhou o dia inteiro, 

após o casamento. Uma jornada comum. Esquecido de que a mulher talvez o 

aguardasse para o amor.” (PIÑON, 1997, p. 160).  

É perceptível, durante toda a história, que o homem prefere prestigiar o 

trabalho em detrimento da convivência com a mulher, optando, desde o dia do 

próprio casamento, por viver a realidade do tempo concreto; priorizando o modo 

prosaico de viver; abrindo mão do possível amor da esposa; e elegendo em seu 

lugar a cidade como objeto do seu afeto: “[...] Ela não viera para amá-lo. E nem 

lhe prometera o amor que se obrigara a sentir unicamente pela cidade”. (PIÑON, 

1997, p. 50). Fica claro, nesse caso, que o amor do personagem está reservado 

não para a mulher com quem se casa, mas para a cidade com a qual sonhara 

durante toda a sua existência. Poder-se-ia afirmar que a cidade é que é para ele a 

sua verdadeira esposa. Comblin (1991, p. 13) observa que “Deus, pois, amou uma 

cidade, Jerusalém, como um homem ama uma mulher, como um esposo ama sua 

esposa.” Da mesma maneira o faz Fundador, que prefere cuidar dos afazeres 

citadinos, declarando o seu sentimento ao lugar que erige, em lugar de fazê-lo a 

Monja.  

A opção pelo tempo profano e o modo prosaico de existir do personagem 

podem ser explicados também pelo desinteresse religioso demonstrado por ele 

desde os primórdios da fundação da cidade. Eliade (s/d, p. 37) ressalta que o 

homem não religioso recusa a sacralidade do mundo, assumindo em seu lugar 

uma existência profana: 

 

Exclamava, na solidão do seu quarto: raros homens destinam-se a uma 
cidade, sem que consultem para isso outras criaturas: a fundação de uma 
cidade é anterior à religião, depende de fé que religião não assume, e 
ainda de homens, e a libertação da mata. (PIÑON, 1997, p. 33).  
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Nesse ponto, a questão temporal se relaciona com a espacial, criando outra 

oposição: a do espaço sagrado e a do espaço profano. No contexto do romance, 

essas duas territorialidades aparecem, aparentemente, bem marcadas e 

distribuídas como o universo de Monja e o de Fundador: “A capela ocupava-lhe o 

centro do coração. Ímpeto igual ao do Fundador fazendo crescer a sua cidade”. 

(PIÑON, 1997, p. 174). Lembramos, anteriormente, que a personagem feminina 

cria uma rotura no espaço da cidade quando constrói em seus arredores uma 

capela. Nesse ambiente sagrado, a experiência com o tempo será diferente da 

conhecida no dia-a-dia da cidade. Enquanto nesta se vivencia uma duração 

temporal ordinária, em que se somam os eventos profanos aos pessoais, naquele 

se experimenta um tempo santificado. Isso por que, segundo Eliade (s/d, p. 40): 

 

No interior do recinto sagrado, o mundo profano é transcendido. [...] lá, no 
recinto sagrado, é tornada possível a comunicação com os Deuses. [...] o 
templo constitui propriamente falando uma abertura para o alto e 
assegura uma comunicação com o mundo dos deuses. Todo o espaço 
sagrado implica uma hierofania, uma irrupção do sagrado que tem por 
resultado destacar um território do meio cósmico envolvente e o torná-lo 
qualitativamente diferente. 

 

Fica claro, ao longo do texto narrativo, que, visando ultrapassar a realidade 

profana simbolizada por uma vida ao lado de Fundador, Monja se esforça por 

manter-se o máximo de tempo no espaço sagrado. É no recinto da capela que ela 

se reterritorializa, esse lugar é que é para ela real, o único que na verdade a 

interessa. Permanecendo nele, a mulher religiosa pode garantir a comunicação 

com o seu Deus: 

 

Monja quase não freqüentava a casa. Recolhia-se entre as paredes da 
capela dias inteiros, alimentando-se de frutas, tamanha sua frugalidade. 
Sem Fundador protestar pela ausência. Convencera-se de sua 
preferência pelos locais de Deus, e devia aceitá-la uma vez que havia 
escolhido mulher religiosa. E embora o constrangesse o permanente 
diálogo da mulher com o Senhor, jamais O considerou inimigo ou rival. 
(PIÑON, 1997, p. 204).  

   

Ainda que passe dias inteiros recolhida na capela, não parece Monja 

determinar a sua existência por essa duração temporal. Essa permanência no 
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interior do templo, contabilizada em dias, serviria a Fundador para medir o período 

em que a mulher se ausenta do lar. Entretanto, ela, em seu universo místico, 

experimenta outra maneira de se relacionar com o tempo: na sua intimidade com 

Deus, Monja vive a eternidade daqueles que já não mais habitam a realidade 

terrena, por isso que, ao contemplar o filho crescendo, “descobriu que nem ele 

solucionava o seu apelo para o céu e estranhas cercanias. [...] O filho via no gesto 

a desesperança, ou a certeza de que possuía ela outra terra, o que se fizesse 

nesta já não a encantava”. (PIÑON, 1997, p. 174-176). Assim, enquanto Monja se 

ajusta a uma existência metafísica, Fundador se situa na realidade do tempo 

profano. Será neste que colocará em prática os seus planos de construção de 

uma comunidade ideal. 
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2.3.1 A UTOPIA DE FUNDADOR 

 

A utopia sempre fez parte da vida do homem, instigando-o à liberdade e à 

mudança de uma situação defectiva para uma forma de vida mais perfeita, a qual 

aparece como uma aspiração humana e como relato fundamental da cultura 

ocidental, dando origem a uma representação arquetípica. Nas sociedades ditas 

primitivas, o discurso utópico é encontrado, por exemplo, em forma de lendas e 

crenças que apontam para a possível felicidade em um lugar melhor de se viver. 

Segundo Coelho (1998, p. 10), o desejo de alcançar essa territorialidade 

supostamente ideal impulsiona o sujeito humano para a luta, fazendo-o se 

deslocar de uma zona de passividade e conformismo para outra na qual a 

realização de seu sonho possa se tornar possível.   

Embora o sentimento utópico acompanhe o homem desde os primórdios 

dos tempos, a palavra ou o conceito que o designa só foi proposto, como ressalta 

Coelho (1998, p. 16), no século XVI pela obra do escritor inglês Thomas More, que 

tematiza a questão da utopia do ponto de vista literário. Antes dele, diversos 

autores abordaram o assunto sem, contudo, fazer o uso literal da palavra “utopia”, 

para se referir a essa espacialidade imaginária com contornos paradisíacos. 

Citemos, como exemplo, o diálogo filosófico de Platão, em A República, 

observando inicialmente que, ao arquitetar uma espacialidade irreal, como uma 

expressão utópica, o filósofo a situa no interior, longe do centro, distanciando-a do 

contato com culturas estranhas que pudessem, por ventura, provocar algum tipo 

de fissura na mesmidade da sociedade imaginada por ele11.  

Será dessa constatação, referente à localização da cidade platônica e do 

projeto que a designa, que partiremos para estabelecer uma analogia entre a obra 

de More, a de Platão e a de Piñon, atentando, de início, para o fato de que a 

                                                 
11 Uma leitura crítica do texto de Platão demonstra, conforme o faz Teixeira Coelho (1998), como a 
ideia de habitar uma “cidade perfeita” acaba sendo frustrada pelo predomínio de uma consciência 
racionalista. Nesse entendimento, existiria, na República de Platão, uma face oculta que se revela 
por trás dos muros da cidade. Nela impera uma acentuada divisão de classes (preconceito racial 
associado ao social), e a proclamada justiça, que deveria ser para todos, atende, na verdade, aos 
anseios do Estado. Como se não bastasse, Platão propõe para a cidade uma administração 
militarista aliada a um regime ditatorial especial: a sofocracia.   
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comunidade de Fundador, na ocasião de sua inauguralidade, também aparece 

edificada numa região isolada, distante, sem contato com outras sociedades, o 

que explica o espanto dos primeiros homens que a habitam ao constatarem a sua 

localização “[...] quando Fundador os conduzira àquelas terras, de que jamais 

ouviram referências, embora todos hábeis viajantes, habituados a mapas e a 

cartógrafos, sem os quais não se venciam fronteiras”. (PIÑON, 1997, p. 33). 

Consoante destaca o próprio texto literário, a cidade de Fundador, assim 

como os seus arquétipos utópicos, será fixada numa região da qual jamais se 

ouviu falar. Parecem terras não escritas nos mapas, pelo menos não naqueles 

reconhecidos como oficiais por homens “habituados a mapas e a cartógrafos”. 

Elas se revelam apenas em outro tipo de cartografia, originária de uma geografia 

errante, para a qual o cartógrafo, na tentativa de registrá-la, se vale do 

experimento, do mistério e do fantástico, criando mapas que conduzem o viajante 

a lugares até então desconhecidos. Nessa territorialidade sem referências, 

cartografada por Teodorico de Antióquia, também se poderia situar a consagrada 

Ilha de More, criada pelo autor inglês sem uma localização precisa, por isso 

mesmo sendo considerada como metáfora do não-lugar, do lugar nenhum, do 

nenhures.   

Escrito em 1516, o texto de More parte da indignação do autor com a 

estrutura social vigente na Inglaterra. A partir dela, ele resolve criar a sua própria 

república numa forma de gênero discursivo entre o pedagógico, o ficcional e o 

político. Na concepção do lugar, ele transforma a ilha numa localidade mítica de 

prazer e harmonia, proporcionando aos seus habitantes condições de vida 

classificadas como próximas da perfeição, visíveis, por exemplo, na igualitária 

distribuição dos bens, semelhante à que podemos perceber na comunidade de 

Fundador, a qual chamava a atenção: 

 

[...], não pela grandeza – era sóbria e austera – mas pelo ideal 
comunitário aplicado em seus primórdios. As casas, de fachadas 
diferentes, contavam com o mesmo número de quartos e salas. [...] As 
terras então, pelo que se transmitiu oralmente, pertenciam à 
comunidade, divididos os benefícios da lavoura entre todos. Apenas se 
distinguindo de todas a casa de Monja, onde vivera Sir Tristan, e na qual 
seguramente todos se instalaram, até a cidade oferecer-lhes as 
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condições desejadas. [...] Naturalmente envaidecia-os aquele sonho 
comunitário concebido por criatura da nobreza, e tanto mais estranhava-
se sua aplicação – que por ter ousado superar-se no próprio tempo, toda 
uma cidade agora o homenageava. (PIÑON, 1997, p. 106).  
 
 

Descrita como sendo a realização de um sonho comunitário, a cidade de 

Fundador se aproximaria dos arquétipos utópicos descritos nas narrativas 

filosóficas de Platão e More, ao mesmo tempo em que evocaria para os seus 

moradores, justamente pelo ideal de comunidade, a ideia do paraíso perdido, 

possivelmente, agora, reencontrado, reconstruído. Essa imagem paradisíaca seria 

sustentada na fala do narrador pelo repetido uso da palavra comunidade e dos 

seus derivados, particularmente da expressão “sonho comunitário”. A respeito das 

sensações que essa palavra pode provocar, mesmo na era da líquida 

modernidade, em que a distância entre a comunidade sonhada e aquela existente 

é cada vez maior, Bauman (2003) adverte que ela ainda continua a sugerir uma 

noção de segurança, proteção, conforto, aconchego e uma série de outras 

impressões, todas elas relacionadas a uma imagem de sociedade próxima da 

perfeição.  

Acreditamos que essas acepções associadas à palavra comunidade são, 

em parte, garantidas, no tempo de Fundador, pela presença do herói cultural e 

civilizador, que em seus feitos básicos realiza “[...] a construção do mundo 

humano, como defesa do cosmos constituído contra as forças do caos e como 

defesa da tribo-Estado [...]”. (MELETÍNSKI, 2002, p. 55,56). Desse modo, se, na 

contemporaneidade, essa sociedade ideal não passa de um sonho cada vez mais 

inalcançável, segundo adverte Bauman (2003), na temporalidade de Fundador, 

parece ser um projeto perfeitamente possível que vai sendo construído a cada dia 

pelos moradores do lugar, como se eles edificassem a cidade seguindo o desejo 

de reconquistar o paraíso.  

Nessa edificação, vão se delineando outros detalhes responsáveis por fazer 

do lugar uma espécie de cidade modelo. Segundo Coelho (1998), uma das 

características relativas aos arquétipos de cidade é a aspiração a uma 

determinada homogeneização, como a que se pode ver no projeto arquitetônico 

das casas planejadas por Fundador. Embora apresentem “fachadas diferentes”, 
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elas são erguidas com o mesmo número de quartos e salas, reforçando a 

mesmidade dessa arquitetura. Há, nessa construção, uma determinada repetição, 

o estabelecimento de um padrão que, ao mesmo tempo em que dá à localidade 

certa organização, visa desmanchar qualquer pretensa diferença de classes, já 

que, por trás dessa homogeneidade espacial, é possível perceber a perfeita 

igualdade da divisão dos bens, a qual é reforçada pela partilha dos benefícios 

produzidos na lavoura, tornando a comunidade, nos parece, autossuficiente. Essa 

autossuficiência seria uma das exigências que, de acordo com Bauman (2003, p. 

17), o antropólogo americano Robert Redfield teria apontado como necessária à 

comunidade para que ela fosse fiel à sua natureza de se constituir como um 

modelo ideal de lugar, atendendo a todas as necessidades daqueles sujeitos que 

dela fazem parte.  

Observando-se essa igualitária divisão dos bens, é possível supor, então, 

que, na cidade de Fundador, não há grupos hierárquicos, o que se confirma pelos 

edifícios da localidade, que não são construídos e distribuídos entre as famílias, 

privilegiando algumas em detrimento de outras. Dessa maneira, a arquitetura do 

lugar não serviria para reforçar o poder de um grupo sobre o outro ou de uma 

família sobre outra. A única casa da cidade que é edificada com uma quantidade 

maior de cômodos é a de Fundador e sua esposa Monja, mas essa diferença não 

tem o objetivo de ostentar determinado poder e, por isso, não opera como uma 

forma de mostrar a grandeza do homem por meio dos seus bens. Na verdade, a 

dimensão do espaço ocorre antes por uma necessidade, uma vez que, tendo sido 

a primeira casa da comunidade, a morada do patriarca acabou servindo de abrigo, 

nos primórdios do lugar, para todas as famílias da cidade.   

Levando-se em consideração a diferença entre a morada de Fundador e a 

dos demais habitantes do povoado, numa leitura rápida e superficial, talvez se 

pudesse perguntar se, no exercício da imaginação utópica, o patriarca da 

comunidade não teria planejado construir uma cidade a fim de nela concretizar as 

suas tendências ditatoriais, o seu lado fascista. Essa suposição os moradores do 

lugar prontamente negariam, pois, conforme afirma o narrador, eles “Estavam 
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seguros de que a cidade não teria surgido de uma decisão espúria, que os 

envergonhasse”. (PIÑON, 1997, p. 107).  

Coelho (1998, p. 47), no seu estudo a respeito dos modelos de utopia, 

destaca os motivos que levaram muitos projetos utópicos a serem considerados 

como uma distopia. De acordo com o pensador, algumas utopias nascem de uma 

vontade subjetiva, de um desejo individual, que não leva em consideração as 

verdadeiras necessidades e anseios das pessoas para as quais elas se destinam. 

Assim, acaba prevalecendo nesse tipo de projeto um desejo reacionário a partir do 

qual as leis que regem a sociedade utópica são implantadas de cima para baixo. 

Esse, contudo, parece não ser o modelo aplicado por Fundador, que pensa a 

concretização da cidade como resultado da participação de todos: 

 

Discurso a que se habituaram, parecendo-lhes insuportável Fundador 
olhando e calar-se, sem lhes propor a construção da cidade. [...] A dor 
na base do crânio, alastrando-se pelo corpo, alta madrugada, quando 
planejava a cidade que ergueria com a participação de todos, e não por 
temer a solidão ou o esforço, mas uma cidade não se destina a um único 
homem, dela devem ocupar-se outros também, entregues ao seu 
projeto, à fertilização das mulheres, sem as quais de que valia devotar-
se madrugada adentro aos estudos, à organização das leis?Um trabalho 
que o impedia de dormir, até que o dominou a dor de animal abatido 
pela lança, ou que chaga impunha-lhe o corpo em certo grau, como se o 
queimasse. (PIÑON, 1997, p. 18).  
 
 

Mesmo que apenas ele se torne refém do próprio desejo, mantendo-se 

desperto até altas horas a fim de confabular consigo os modos de edificação de 

sua comunidade, Fundador não quer ser o único a habitá-la, não quer decidir 

sozinho o destino do lugar. Em seus planos, a localidade ganha existência pelo 

esforço coletivo. Por isso, ele deseja ver os outros homens se ocupando dos 

projetos da cidade, vê-los ajudando na elaboração das leis, fazendo planos em 

conjunto, que possam garantir a transformação do sonho em realidade.  

Retomemos mais uma vez o pensamento de Deleuze e Guattari (1997) a 

respeito dos espaços liso e estriado, a fim de que ele possa nos auxiliar na 

compreensão dos planos de Fundador. Quando estabelecem uma comparação 

entre esses dois modelos espaciais, os estudiosos franceses elegem a cidade 

como exemplo por excelência do segundo tipo de territorialidade. De acordo com 
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eles, a cidade é estriada porque se deixa afetar pelas relações capitalistas que 

envolvem o dinheiro e pelas questões do trabalho e até mesmo da habitação. Em 

outras palavras, a cidade, como espaço estriado, se deixa ordenar pelo Estado e 

pelas implicações que envolvem o capital. Esse modelo de organização citadina 

advém, também, segundo Rolnik (2004, p. 55), das visões propagadas nas 

grandes narrativas, como a que descreve a ilha da obra A Utopia, de More, a qual 

obedece a um projeto de edificação milimetricamente calculado.  

Contudo, Rolnik repara que, até a Era Medieval, não existiam ainda projetos 

prévios para reger as construções das cidades, as quais, nessa época, eram 

erguidas de maneira espontânea, ocupando a região circundante. A partir do 

século XVII, porém, ocorreu uma transformação baseada na atuação de um 

conhecimento mais racional. Nesse período, surgiram os modelos de projetos 

arquitetônicos para a edificação das cidades, obedecendo a um rigor matemático, 

como aquele que vislumbramos nos planos de construção empregados na 

comunidade de Fundador. Desse modo, a disposição da localidade pensada por 

ele parece, em parte, antecipar um padrão que só muito tempo depois seria 

colocado em prática, visto que obedeceria a uma racionalização que, conquanto 

não fosse determinada por relações capitalistas ou propriamente estatais, 

satisfazia o desejo do seu patriarca, mesmo que essa aspiração não fosse de teor 

individualista, pois não é a essa conclusão a que se chega ao vê-lo incitar a 

participação popular na elaboração dos planos de edificação do lugar.  

A racionalização da cidade que Fundador projeta seria antes garantida por 

uma concepção geométrica do universo, por regras de construção e por 

arquétipos celestiais usados no advento da criação do mundo e repetidos por ele 

durante a edificação da comunidade que imaginara. Para assegurar esse rigor 

geométrico, o herói civilizador constrói a primeira casa no centro das terras que 

descobre, transformando essa edificação num ponto ordenador para as demais, 

que serão construídas em torno dela, formando uma quadratura. Esse modelo era 

bastante comum nas sociedades arcaicas, como nota Cavalcanti (2008, p. 22), as 

quais edificavam a cidade em formato quadrangular, a fim de mostrar uma 

correspondência entre a criação humana e o protótipo da Jerusalém celestial:  
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Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte, e 
mostrou-me a Cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de 
Deus, como a glória de Deus. [...] A cidade é quadrada: seu comprimento 
é igual à largura. (Apocalipse, 21:10,11ª, 16).  

 

Assim, a geografia da terra copiava minuciosamente uma geografia celeste, 

obedecendo, dessa forma, a um sinal de perfeição. No contexto do romance 

Fundador, esse protótipo é seguido, mesmo que a cidade, em contraste com a 

territorialidade da capela, seja considerada como o espaço do profano, conforme 

já assinalamos. Isso serviria para mostrar que essa distinção entre o sagrado e o 

profano não é tão clara como pode parecer e não se constitui como um binarismo 

que não se possa desmanchar.  

Para finalizarmos essa analogia entre a cidade de Fundador e os modelos 

utópicos que parecem servir de referência à autora do romance, é preciso 

esclarecer, no entanto, que tal identidade não se instaura de maneira linear. Na 

elaboração de sua narrativa, a escritora Nélida Piñon pode ter em vista esses 

discursos, mas não se poderia afirmar que ela os repete sem estabelecer o 

fundamento da diferença. Embora se possam perceber alguns aspectos 

homogeneizantes nos planos de fundação da comunidade, há diversos pontos 

destoantes que fazem com que a cidade, construída nas terras indicadas pelo 

cartógrafo, se caracterize também pelo descentramento, pela heterogeneidade e 

pelo hibridismo.  

Uma aparência diversa e dessemelhante à referida nos modelos utópicos 

se instauraria, por exemplo, desde a fundação da localidade, momento em que os 

homens que acompanhavam Fundador recebem nomes originários de culturas 

diferentes, ratificando a natureza múltipla, e não una, que estaria na gênese do 

lugar: 

 

Ele teimara em dar-lhes nomes substituindo os de batismo. Heróicos 
nomes das façanhas que Fundador sempre honrou: Heitor, Cesar, 
Alexandre, Joshua, David, Judas Macabeus, Artur, Charlemagne, 
Geoffrey de Bouillon. (PIÑON, 1997, p. 48, 49).  
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Na intenção, talvez, de demonstrar a diversidade e o aspecto multiforme 

que está na origem da comunidade, Fundador atribui aos primeiros habitantes das 

terras que ele descobriu os nomes de três heróis gregos, três judeus e três 

cristãos. Essa nomeação revelaria, por um lado, uma visão descentrada e 

dialógica da literatura, que, em Fundador, como vamos destacando, se constitui 

pelo jogo intertextual; e, por outro lado, a fundação de um corpo social no qual as 

identidades são plurais, o que dá à localidade um caráter vivificador, retirando-a 

de uma condição de imobilidade para projetá-la numa realidade fervilhante na qual 

se favorecem os encontros e o intercâmbio racial. 

 A respeito dessa natureza variegada no princípio das formações sociais, 

Maffesoli (2001, p. 53) destaca que “[...] a cultura, em seu momento fundador, é 

plural, [...] é efervescente, e não saberia, por si própria, acomodar-se a uma 

situação de petrificação, de estabilidade, sob o risco de estiolar-se ou murchar-se.” 

O personagem Fundador parece supor esse risco do qual nos fala o sociólogo 

francês, optando, dessa maneira, por livrar-se dele. Em lugar de estabelecer os 

fundamentos para a formação de uma nova raça a partir de uma única 

descendência, o herói prefere favorecer o intercâmbio das genealogias, como se 

quisesse afirmar que não está preocupado com a conservação de uma raça pura, 

desejo que estaria presente em alguns projetos utópicos. 

O distanciamento em relação aos arquétipos utópicos também pode ser 

constatado no projeto arquitetônico da cidade. Se por um lado as casas são 

construídas obedecendo a um determinado padrão, por outro, na mesma 

localidade, algumas construções são instituídas como se fossem verdadeiras 

zonas enigmáticas. É o caso, por exemplo, da própria casa de Fundador, plantada 

no que se consideraria como centro da localidade. Contudo, se existe uma região 

central, ela é antes transformada num emaranhado sem referências muito 

precisas, já que a morada do patriarca é edificada como um labirinto, uma teia de 

aranha repleta de meandros em volta:  

 

Ela cumpriu a promessa de o fazer visitar a casa. E para ele passar, 
entregou-lhe a porta de carvalho, que se mantinha cerrada, pela qual se 
atingiam os labirintos da casa. Que também eles existiam, não apenas 
externamente cuidara Sir Tristam em defender-se./ - Um território de 
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labirintos, disse Johanus. A apreciação do interior de uma caixa onde a 
gente se perdia para encontrar-se em outro chão, bem mais distante, 
talvez o mesmo onde havia estado no início (...). (PIÑON, 1997, p. 182, 
183).  
 

 

 Como se percebe, o ponto da cidade que poderia ser reconhecido como 

seu núcleo, de onde o indivíduo poderia e deveria se situar em relação ao restante 

do espaço, acaba sendo constituído em sua forma labiríntica com a intenção de 

desorientar o visitante. Nesse sentido, ao adentrar no que se consideraria como 

centro daquela territorialidade, o sujeito se sentiria antes descentrado, perdido, 

embaralhado em seus percursos, como se pode compreender na fala de Johanus, 

personagem correlato de Fundador na temporalidade medieva, que exterioriza 

determinado espanto e surpresa diante de um território que se apresenta a ele sob 

a forma de caminhos embaraçados. Na casa de Fundador, em lugar de encontrar-

se, inteirando-se geograficamente da sua posição espacial, o homem acaba, ao 

contrário, confundido, desnorteado, peregrinando por trajetos nos quais não se 

pode dizer certamente onde está. Logo, a representação cartográfica da cidade 

não seria tão plana como se poderia supor quando se relaciona o projeto 

arquitetônico de Fundador às formas utópicas. 

Registrada em mapas desenhados como inscrições fantásticas, essa 

cidade herdaria antes os modos de ser desse registro. Assim, em vez de se 

constituir como uma utopia, ela seria antes da natureza do não-lugar, pela 

movência e pelo devir. Enquanto a utopia territorializa o indivíduo, definindo-lhe as 

fronteiras territoriais, dando-lhe uma identidade sem rasuras, o não-lugar seria o 

espaço do sujeito desterritorializado, sem chão, ou que se acha perdido a todo 

instante, como ocorre com quem percorre os labirintos da casa de Fundador.  

Outro aspecto importante a ser analisado e que, a princípio, destoaria das 

propostas utópicas diz respeito ao comportamento do próprio protagonista. Não se 

pode dizer que, no afã de concretizar o seu projeto de construção de uma cidade, 

ele não tenha agido, pelo menos em algum momento, como um déspota. Antes de 

convencer os nove homens a ajudá-lo na realização do seu sonho, Fundador os 

captura como se fossem animais, os toma como prisioneiros, como escravos, até 
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fazê-los reféns da sua poderosa paixão. Vimos que ele atua da mesma maneira 

diante de Monja, a religiosa monacal que viria a se transformar na sua esposa, 

quando praticamente a obriga a abandonar o mosteiro e a segui-lo até os confins 

da terra.    
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2.3.2 O MITO DO PARAÍSO TERREAL 

 

Para a cultura judaico-cristã, a memória da cidade está na Bíblia, assim 

como é nesse mesmo livro que se registra a lembrança do paraíso. Descrito 

inicialmente no Gênesis, no qual é cognominado de Jardim do Éden, o paraíso foi 

a primeira morada do homem, que, conquanto tenha sido dele expulso, nunca 

deixou de desejá-lo. É preciso destacar, todavia, que, ao longo da narrativa 

bíblica, a imagem do paraíso se transfere do campo para a cidade, como se 

quisesse fazer conhecer ao homem, por meio dessa mudança, que a cidade é 

parte do seu destino e da revelação de Deus.  

A primeira realidade urbana mencionada na Bíblia aparece também no livro 

inicial do Pentateuco e teria sido fundada pelo primogênito de Adão e Eva: “Caim 

conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Henoc. Tornou-se um construtor 

de cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Henoc”. (GÊNESIS, 4: 17). Após 

essa fundação, inúmeras cidades foram construídas e destruídas ao longo dos 

relatos sagrados, mas nenhuma delas recebeu tanto destaque como Jerusalém. 

Comblin (1991, p. 23), estudioso das religiões, enfatiza que “[...] a visão da cidade 

de Deus, a nova Jerusalém, ilumina retrospectivamente toda a história da 

humanidade”. Nesse sentido, será ela que servirá de protótipo, de arquétipo, para 

outras construções, como a que o personagem Fundador realiza e que recebe, 

não por acaso, o mesmo nome da cidade sagrada. Veremos, pouco adiante, que o 

personagem nelidiano tem em mente uma representação celestial da qual 

pretende fazer cópia quando propõe a seus homens edificar uma cidade12.   

Observemos por parte como o mito do paraíso terreal se insinua no 

romance, assinalando, de início, que a pulsão migratória de Fundador não se 

encerra quando ele aporta nas terras descritas nos mapas de Teodorico de 

Antióquia. Ela continua atuando no sujeito que, como vimos, invade regiões 

desconhecidas, capturando homens e mulheres para que o ajudem a fundar uma 
                                                 
12 Não desenvolveremos nessa passagem as associações que desejamos estabelecer entre a 
cidade de Jerusalém e o mito do paraíso terreal. Deixaremos para fazê-lo na parte seguinte deste 
trabalho, em subcapítulo intitulado “Jerusalém: a terra prometida pelo cartógrafo”. Nesse momento, 
deter-nos-emos a uma imagística do paraíso que remonta ao Jardim do Éden, com o qual as terras 
de Fundador parecem se identificar.  
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cidade. Trata-se do que Maffesoli denomina “nomadismo construtor”, por meio do 

qual Fundador experiencia acontecimentos traumáticos, tensões graves, mas que 

são importantes para o estabelecimento de uma estruturação social futura.  

  Na verdade, é necessário dizer que quando Fundador encontra cada um 

dos homens e, em seguida, vai em busca das mulheres com as quais multiplicará 

a sua comunidade, não deseja agir com violência. Não podemos esquecer que 

ninguém mais do que ele torna-se escravo do projeto de construir uma cidade, 

dedicando-se dia e noite a tal intento. Motivado por essa intenção, ele não deseja 

aprisionar os homens nem fazer uso da força, muito menos humilhá-los, mas 

apenas convertê-los em partícipes do seu sonho, dando a eles o melhor destino:  

 

Brigas não queria. Ás vezes, projetava-os ao chão, agarrados pelas 
mãos, jamais usando os pés. Ajoelhava-se como pedindo perdão, apesar 
do rosto altivo. – Siga-me sem maiores explicações. Eu lhe destino o 
melhor para o homem. E não lhe quero mal, irmão. (PIÑON, 1997, p. 32). 

 

Perceba que a homens que viviam perambulando por terras desconhecidas, 

solitários e sem grandes perspectivas, Fundador não oferece pouca coisa, mas 

aquilo que considera como sendo o mais perfeito. Se, no intuito de convencê-los, 

o personagem utiliza algum ato de violência, no mesmo instante, demonstra 

arrependimento, prostrando-se diante daqueles sujeitos que deseja ter como 

cúmplices do seu sonho a fim de ofertar-lhes passaporte para habitar a cidade de 

Deus: “O que Fundador lhes propunha, apreciariam se ficassem. Uma construção! 

Reino no céu, ou sua imitação, na própria terra”. (PIÑON, 1997, p. 32).   

Segundo Eliade, nas narrativas míticas, a fundação de territórios, templos e 

cidades obedece a um arquétipo divino, mostrando que o homem das sociedades 

arcaicas, antes de instituir uma geografia terrestre, conhecia primeiro a celestial, a 

fim de nela se inspirar. Isso implica dizer que: 

 

As cidades também têm protótipos divinos. Todas as cidades babilônicas 
tinham seus arquétipos nas constelações [...]. Não só existe um modelo 
que precede a arquitetura terrena, mas o modelo também se encontra 
situado numa região ideal (celestial) da eternidade. (ELIADE, 2007b, p. 
19, 20) 
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Dessa maneira, ao propor uma imitação na terra do reino celeste, o 

protagonista da narrativa nelidiana tem em mente transformar a região recém-

descoberta, ainda selvagem e não-cultivada, num lugar próspero e frutífero que 

em tudo pudesse ser comparado ao seu arquétipo extraterreno. Nessa 

interpretação, a edificação é pensada por Fundador e apresentada aos homens 

como uma eu-topia, o bom lugar, a cidade ideal com ares de império celestial. 

Nesse ponto, o romance de Nélida Piñon retoma o mito da terra prometida, para a 

qual o mapa de Teodorico de Antióquia parece ter conduzindo o viajante. 

Em nossa dissertação de mestrado, em que discutimos a narrativa utópica, 

a narrativa distópica, a narrativa do lugar e a do não-lugar, observamos que o 

homem, movido por uma analítica do desejo, sempre buscou reencontrar o 

paraíso perdido, sempre sonhou retornar ao Éden bíblico. Assim, ao comparar a 

sua construção com os reinos celestiais, o discurso de Fundador aponta para a 

descoberta da terra prometida, onde se estabeleceria uma nação afortunada a 

qual, outrora, o próprio Deus havia prometido a Abraão e a Moisés, como se lê 

nos livros do Gênesis e Êxodo: “Iahweh disse a Abrão: - Sai da sua terra, da tua 

parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei”. (Gênesis, 12: 1). 

Mais tarde, promessa semelhante é feita a Moisés:  

 

Iahweh disse: “eu vi, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. 
Ouvi seu grito por causa dos seus opressores; pois eu conheço as suas 
angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para 
fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite 
e mel” [...] (Êxodo, 3: 7,8).  

 
 
 No romance de Piñon, uma promessa com conotações semelhantes as do 

texto sagrado é realizada pelo próprio Fundador, que, como um deus, anuncia ao 

seu povo a edificação de uma cidade que se ergue como simulacro do paraíso.  

Berrini (1997), no seu estudo a respeito das utopias, reflete sobre o significado do 

mito do paraíso terreal, que retoma a imagem do Éden bíblico. A autora observa 

que, nas terras onde o paraíso se situa, a natureza é sempre descrita como 

exuberante, ajudando a criar um cenário de perfeição e harmonia que se reforça 

por uma estação primaveril permanente, com clima estável, sem rigores de frio ou 
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de calor. Nesse lugar, denominado, a princípio, de Éden, que em hebraico 

significa prazer ou delícia, os habitantes podem aproveitar a abundância das 

águas, dos frutos, das flores, que juntas criam uma imagística do oásis, onde os 

homens convivem em perfeito estado de paz entre si e os animais.  

Na literatura que reedita o mito do paraíso perdido, as terras são sempre 

situadas distantes de outras, trata-se de uma territorialidade isolada, como se ali 

se pudesse retomar um espaço de inocência onde se está a salvo do pecado 

original. O paraíso-jardim traduz, dessa maneira, a evocação da vida, funcionando 

como metáfora espacial da felicidade.  

Essa paisagem referida por Berrini é muito próxima da que se pode 

observar na descrição das terras de Fundador. Em primeiro lugar, o mapa de 

Teodorico de Antióquia parece ter levado o viajante para uma região esquecida, 

isolada, numa localização parecida com aquela representada pelo mito. Trata-se 

de uma territorialidade, em parte, fantástica, como se o lugar estivesse sob o 

efeito de um encantamento que agiria no sentido de escondê-lo de pretensos 

inimigos, de sorte que, durante toda uma existência, a paz sempre reinou na 

cidade de Fundador, 

 

A ponto de nem mesmo possuírem milícia para a observância da ordem 
pública. A paz de que usufruíam, e que os relaxava, mais devendo-se ao 
fato de viverem em região esquecida pelo mundo. A prova é que jamais 
um inimigo lhes surgira. (PIÑON, 1997, p. 107). 

 

Em segundo lugar, a terra de Fundador é apresentada como a mais fértil, a 

mais generosa, a mais pura. Nela o personagem tem a intenção de erguer uma 

cidade na qual se goza da prosperidade, da fartura dos alimentos, de um 

progresso conquistado por meio do trabalho de todos os seus habitantes. Essa 

representação do paraíso apareceria, por exemplo, quando Fundador e seus 

homens investem numa geografia visionária, divisando o futuro da comunidade: 

 

Construir uma cidade pedia invento. Fechavam os olhos e imaginavam 
como seria em vinte anos! Novas árvores, frutos generosos, uma beleza 
transigindo com a paisagem, casca sobrepondo-se a tudo, o jeito dos 
vegetais envelhecerem, homens associados para o dever, como se o 
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tempo mal passasse, ocupados que estavam com a procriação, [...] 
(PIÑON, 1997, p. 49).  
 

   

Em sua imaginação utópica, Fundador faz a ponte entre o material e o 

natural, supondo como será a sua cidade no futuro. Cogita a renovação das 

árvores, a reprodução dos frutos e dos homens, ao mesmo tempo em que antevê 

os habitantes da localidade associados ao trabalho, fazendo, juntos, a 

comunidade crescer e tornando-a, pelo esforço coletivo, um lugar próspero. 

Percorrendo vinte anos à frente para presumir o desenvolvimento da cidade, ele 

não sonha pequeno. Em seu pensamento, ela se transforma numa espécie de 

paraíso terreal formado por cidadãos que convivem entre si e com a natureza em 

esplêndida harmonia. Nesse sentido, a comunidade de Fundador passa a ser 

descrita como uma territorialidade ideal onde se pode facilmente notar as galas, 

semelhantes às referidas como próprias da terra prometida: abundância de 

alimentos, perfeição dos trabalhos executados, atuação de um tempo que parece 

em suspensão.  

Essa relação com o tempo explica-se, em parte, pelo fato de o homem 

primitivo não dar tanta importância ao tempo concreto, desejando permanecer na 

plenitude do tempo primordial, no qual a paisagem paradisíaca que ele mesmo 

imagina seria constantemente regenerada. Eliade (2007b, p. 77) destaca que: 

 

[...] a vida do homem arcaico [...] muito embora ela aconteça no tempo, 
não carrega o peso do tempo; em outras palavras, ignora por completo 
aquilo que é essencialmente característico e decisivo numa consciência 
de tempo. [...] os primitivos viviam num presente contínuo. 
 

Desse modo, mesmo que lance um olhar em direção ao futuro, a fim de 

contemplar a vida porvindoura da cidade, Fundador a imagina dentro de uma 

temporalidade que não se altera ou quase não passa, como esclarece o próprio 

narrador.  

Outra característica presente na comunidade criada por Fundador e que 

será importante para relacioná-la ao mito do paraíso diz respeito ao modelo 

matriarcal de sociedade. Embora tenha sido pensada e dirigida por um sujeito 
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masculino, a cidade obedeceria, em certa medida, a um arquétipo matriarcal. De 

acordo com Maffesoli (2001, p. 63), nesse tipo de comunidade, a natureza é 

considerada parceira, desenvolvendo-se uma sensibilidade ecológica que não se 

faz presente no modelo denominado patriarcal, no qual a natureza é subjugada e 

explorada sem qualquer critério. Na sociedade matriarcal, têm relevo os aspectos 

emocionais e afetuosos, os quais são levados em consideração na composição da 

estruturação social. Nessa interpretação, teria sentido, ao imaginar o progresso do 

lugar, Fundador associar a circulação dos bens - natureza generosa, fartura de 

alimentos, progresso no trabalho - a dos sentimentos, enfatizando a harmonia e a 

prosperidade que a cidade experimenta: 

 

Os mais simples planos: levantar casas, dividir terras, o cultivo do campo, 
despertando interesse dos homens. Ambições maiores Fundador não 
possuía. O espírito da lavoura – riqueza inicial – desenvolvera nas 
famílias em surpreendente crescimento. Mais a vida comunitária, a 
prosperidade dividida entre todos. [...] Entre orgulhoso e atrevido, 
apreciava. A lavoura farta, paredes erguendo-se, o aperfeiçoamento 
artesanal de todas as experiências. Eram criaturas de formação rara, que 
agiam harmônicas com os nomes que levavam, cuja excepcional tradição 
Fundador impusera um dia. (PIÑON, 1997, p. 202).  

 

O cuidado com o outro, bem como o sentimento de partilha e comunhão 

dos domínios e benefícios produzidos na terra, os quais se pode perfeitamente 

perceber nas ações de Fundador, são muito mais próprios do universo feminino.  

Esse feminino pode se manifestar no sujeito humano independentemente de ele 

ser homem ou mulher. Por essa razão que, em parte, as ações de Fundador 

podem ser interpretadas como pertencentes a uma sociedade matriarcal. É 

perceptível que o personagem não se mostra interessado no acúmulo de riquezas 

pessoais, tampouco as suas imposições aparecem como algo que apenas o 

beneficie. Ao contrário, ele se revela preocupado em fazer a justa divisão da terra 

e das riquezas nela produzidas entre todas as famílias do lugar. Por meio dessa 

preocupação, demonstra cuidado, afago e interesse pelos moradores da 

localidade que fundou, aproximando-a de uma espécie de paraíso terreal. 
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2.3.3 O PRIMOGÊNITO DOS MORTOS 

 

 

Segundo Ricoeur (2007, p. 178), a História, como o homem moderno a 

admite, se fundaria quando “Assume o primeiro plano a iniciativa de uma pessoa 

física ou jurídica que visa a preservar os rastros de sua própria atividade; essa 

iniciativa inaugura o ato de fazer história.” Partiremos dessa constatação do 

pensador francês para analisarmos, no desenvolvimento desta passagem, a 

relação que o homem primitivo, representado pelos personagens de Monja e 

Fundador, mantém com a História. É preciso destacar, logo na introdução desta 

reflexão, que, de uma maneira geral, o sujeito das sociedades arcaicas não tinha 

uma consciência histórica plena, mas apenas genuína, não atribuindo, por esse 

motivo, qualquer valor histórico, conforme destaca Eliade (2007, p.123), à sua 

existência. Nesse caso, a concepção de mundo do homem primitivo seria 

considerada como aistórica, baseada, consoante já demonstramos, no arquétipo e 

na repetição, e entraria em contraposição com o entendimento moderno que 

emerge após Hegel e que busca atribuir um sentido histórico a todos os fatos da 

vida humana.  

A diferenciação entre essas duas maneiras de se conceber a existência 

humana, uma histórica e outra aistórica, será fundamental para que possamos 

entender um fato bastante interessante que se desenrola no romance nelidiano: 

Fundador, personagem principal da narrativa, tem o hábito de registrar a sua 

experiência pessoal de herói cultural e civilizador em um diário que ele começa a 

escrever logo que descobre as terras e dá início ao processo de cosmicização do 

lugar: “À noite, ele escrevia no diário, formulando leis, desenhando as futuras 

casas. Idealizava homens guerreiros e lavradores ao mesmo tempo, composição 

moderna de quem pretendia nova raça.” (PIÑON, 1997, p. 33). 

Essa constatação relacionada à prática da escrita serve para ratificar o 

nosso entendimento anterior de que o personagem Fundador é um sujeito que 

transita entre o tempo mítico e o concreto. Introduzido nessa última temporalidade, 

ele se torna um indivíduo histórico, produzindo um documento no qual assinala “os 
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rastros da sua própria atividade”, condição requerida por Ricoeur para a fundação 

da história. 

Mencionamos, em outra parte de nosso texto, que haveria, talvez, por parte 

de Fundador, um determinado desejo de manter o seu mundo no mesmo instante 

inaugural do princípio, no chamado tempo mítico. Dissemos, inclusive, que essa 

vontade serviria de explicação para que, no universo criado por ele, o tempo não 

se modificasse ou quase não passasse, como se a cidade experimentasse um 

eterno presente regenerador. Não estamos desdizendo o que já afirmamos. No 

entanto, precisamos considerar que, embora o homem primitivo não reconheça a 

noção de história da mesma forma que o sujeito moderno a apreende, Fundador, 

preservando em seu diário individual os indícios da própria existência, pelo 

registro escrito dos fatos ocorridos no seu mundo, inauguraria para aquele 

universo em que está inserido o ato de fazer história.  

Observe que, nesse caso, a história seria contada por meio de um 

documento de gênero híbrido, uma espécie de diário em que se registram as 

periodicidades do processo de cosmicização, as primeiras leis e até mesmo os 

primeiros projetos arquitetônicos da cidade. Essas anotações seriam realizadas 

findo o dia de trabalho, quando o personagem herói redige, em seu diário 

particular, os acontecimentos, os planos e as metas a serem alcançadas no 

comando da territorialidade que ele funda. Na verdade, não apenas Fundador 

estaria instituindo uma relação com a história, mas, com comportamento análogo, 

Monja, que também assinala a sua passagem pela terra num diário.  

Isso implica dizer que esses dois personagens, protagonistas de uma 

temporalidade mítica, de certa maneira, também têm uma consciência do tempo 

concreto e insubstituível, que é o da história e da vida. Essa consciência se 

manifestaria explicitamente na escrita dos diários, os quais aparecem como 

modos de subjetivação daqueles sujeitos que os produzem ao mesmo tempo em 

que podem servir às gerações futuras como uma memória arquivada na qual se 

encontrariam registrados os acontecimentos inaugurais da civilização criada por 

Fundador. Numa perspectiva do estudo das culturas e dos modos de vida do 

passado, os escritos de Fundador e Monja romperiam, então, com o mero ouvi 
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dizer do testemunho oral, servindo de prova concreta e de um vestígio material 

para a comprovação da existência daquela sociedade primitiva.  

Embora a narrativa de Piñon não deixe totalmente claro, esses diários, 

possivelmente, assinalariam um tempo histórico ou crônico, como é próprio desse 

gênero literário, organizando os episódios de modo linear, a partir de um evento 

fundador, que é o da criação da cidade. De todo modo, é possível perceber que na 

escrita de Fundador e Monja, mesmo que a mulher se valha de um estilo mais 

subjetivo e enigmático para redigir o seu texto, diz-se muito sobre os modos de 

vida, o pensamento e os valores daquele lugar e dos sujeitos que nele habitam: 

 

Anotando acontecimentos e sensações no diário, sua profunda 
desavença com o mundo, a guerra dos irmãos, dissera-se uma vez, 
numa imensa manhã de junho. O texto ocupando alguns livros grossos. A 
letra miúda que jamais Fundador questionou. Querendo descobrir seu 
enredo, verificar se suas façanhas ali se faziam registrar. Fingia não 
perceber. Ainda que ela o deixasse aberto tantas vezes, ele passava 
desviando a cabeça, que não confundissem seu gesto com curiosidade 
maldita. Também Fundador mantinha seu livro. Sua letra nervosa não 
registrava enigmas ou incertezas. Mas, a construção exclusiva da cidade, 
preocupações quanto a seu futuro. Sobre os respectivos depoimentos, 
não trocavam ideias. Seus relatos não abrangiam coisas idênticas, ainda 
que vivessem no mesmo mundo, freqüentassem a mesma cama. Onde 
raramente agora se uniam. (PIÑON, 1997, p. 174, 175).  
 
 

 Se lidos por algum personagem estrangeiro ou mesmo pelos futuros 

habitantes daquela cidade, os diários produzidos por Fundador e Monja 

certamente revelariam, mesmo que de maneira diferenciada, a história da 

comunidade. Nas páginas escritas pela mulher, talvez se pudesse compreender a 

realidade do universo feminino que compunha com os homens aquele território, 

entender quais eram as suas sensações, emoções, sentimentos e desejos e 

revelar a função que eles exerciam na composição daquela sociedade. Esse 

material produzido por Monja contaria uma estória da intimidade, da nação 

invisível, da família como história. Falaria dos conflitos experienciados pela 

persona religiosa, daquilo que a perturbava, ou talvez documentasse os 

acontecimentos da própria cidade, narrando-os como um diário-romance em que 

se relatava também a biografia da mulher, a sua experiência com o homem e com 

Deus. Afinal, escrever e rezar podiam bem ser as ações que ela desempenhava 
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como uma forma de ganhar a salvação: “Fundador olhou a casa. A mulher dentro. 

Rezando ou escrevendo. Perdida para o mundo.” (PIÑON, 1997, p. 52).   

Essa suposição nos faz lembrar outra personagem freira que, assim como 

Monja, acaba encontrando na escrita uma forma de subjetivação e salvação. 

Referimo-nos a Teodora, do livro O Cavaleiro Inexistente, de Italo Calvino. 

Teodora, que depois o leitor descobre ter sido Bradamante, uma das guerreiras do 

exército de Carlos Magno, é uma freira que vive enclausurada na Ordem de São 

Columbano e recebe da abadessa, como penitência, a tarefa de escrever um livro 

no qual se narram as façanhas do cavaleiro inexistente: “Aqui no convento, a cada 

uma se dá a sua penitência, seu modo de ganhar a salvação eterna. A mim tocou 

esta de escrever histórias [...]”. (CALVINO, 2008, p. 69). Semelhante ao que 

ocorre à personagem de Calvino, escrever como uma forma de “ganhar a 

salvação eterna” pode ser o que também motiva Monja a produzir diários que já 

ocupam “alguns livros grossos”. Essa seria também a maneira encontrada por ela 

de propagar-se para além do tempo presente, como faz igualmente Teodora ou 

Bradamante quando narra a sua própria história conjugada à do cavaleiro 

inexistente.  

Numa comparação com os livros da mulher, os diários de Fundador 

revelam, por se constituírem de um estilo menos subjetivo e mais técnico, os 

planos de construção da cidade, os modos de nela se comportar, ao mesmo 

tempo em que se referem aos principais eventos ocorridos no lugar desde a sua 

descoberta. Nesse sentido, tanto os escritos de Monja como os de Fundador, se 

guardados para a posteridade, seriam úteis à cidade na medida em que contariam 

parte da sua história, livrando-a de ter as suas origens esquecidas. O que será 

surpreendente, todavia, é que esses dois personagens, como é peculiar ao 

homem da temporalidade arcaica, parecem atribuir um valor relativo a esses 

registros, optando, ao final de suas vidas, por destruir esses documentos, que 

num futuro poderiam ganhar uma importância histórica. Com essa decisão, eles 

explicitam o desejo de que, para além de suas mortes, não permaneçam os 

escritos que assinalam as suas passagens pela terra, por aquele lugar, consoante 

se pode constatar pelo combinado entre eles:  
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Uma outra ocasião, aproximou-se de Fundador, aquele cheiro que o 
cativava. Há muito não se dirigia especialmente a ele, ou ao filho 
vigoroso como árvore. Entre séria e amiga confessando: - Sei que você 
escreve em seu livro diariamente. Também eu faço o mesmo. Assim, 
quando eu morrer, queime o livro, minhas coisas. Tudo o que assinale 
minha viagem pela terra. Fundador agarrou sua mão pela primeira vez 
em anos. Por muito tempo olharam a mesa, os trabalhos que ali se 
encontravam. – Também lhe peço a mesma coisa, disse ele. Tranqüilos 
como ovelhas. Nada sobreviveria a ele. Apenas a cidade e a capela.   
(PIÑON, 1997, p. 205).   

  

Eliade (2007, p. 110), fazendo alusão à realidade grega, registra a 

valorização de dois tipos de memórias. A primeira, relativa aos acontecimentos 

primordiais – cosmogonia, teogonia, genealogia – e a segunda, aos eventos 

históricos e pessoais. De alguma maneira, os diários de Monja e Fundador 

contemplariam esses dois tipos de memórias e, com as suas mortes e a decisão 

de destruir os livros pessoais de cada um, eles estariam impondo à cidade uma 

espécie de perda da memória tanto em seu sentido primordial quanto histórico e 

pessoal. Desse modo, o conhecimento relativo às origens do lugar, à sua 

fundação, bem como aos fatos da concretude cotidiana, que poderiam se 

transformar em episódios históricos, passariam a ser um mistério, como deseja o 

próprio Fundador:  

 

Não quero meu nome registrado em madeira ou pedra. Destruam os 
desenhos, mapas, os projetos. A mulher recebeu ordem de queimar tudo 
dentro da casa, logo que eu morra. Não sobreviva o que assinale minha 
passagem por esta cidade. Não dependo da memória dos homens, e 
nem lhes quero impor lembranças. Prefiro mesmo que se duvide de 
Fundador, entregue ao profundo sonho, não se informando aos filhos dos 
nossos filhos quem os teria trazido, e unidos formaram esta cidade. 
(PIÑON, 1997, p. 109, 110).  

 
 
 No pedido do herói, reacende-se o mito da combustão universal, de acordo 

com o qual toda a terra seria destruída por meio do fogo. Esse mito, já o 

demonstramos, faz parte de diversas culturas, embora o mundo ocidental o tenha 

assimilado pela narrativa apocalíptica. Freund (2008, p. 17) assinala como a 

catástrofe do fim do mundo, protagonizada pelo fogo, tem povoado a imaginação 

do homem, desde os tempos mais primitivos. Segundo o mitólogo, os aborígenes 

australianos acreditavam, por exemplo, que a humanidade já fora destruída uma 
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vez em consequência de o sol ter aberto as suas portas e derramado sobre a terra 

jatos de fogo. Essa narrativa escatológica é semelhante a outra narrada pelos 

povos esquimós; pelos ipurinas, uma tribo do noroeste do Brasil, e pelos 

iurucarés, da Bolívia.  

 Quando deslocamos o nosso olhar de uma realidade mais primitiva para 

uma outra na qual o mito já aparece mais elaborado, como é o caso dos povos 

hindus e dos gregos, também nos deparamos com a história do incêndio mundial. 

Lembremos com Freund (2008, p. 18) as inúmeras versões do fim do mundo 

originadas por uma combustão, a chuva de fogo descrita no antigo épico 

babilônico que narra as aventura de Gilgamesh de Erech e a fábula de Faetonte, 

filho de Apolo, que não conseguiu controlar a carruagem do Sol, provocando uma 

grande destruição. De uma maneira geral, “Estes não são mitos da criação, mas 

mitos de catástrofes. [...] Falam de um terrível incêndio, ao mesmo tempo cósmico 

e terreno”. (FREUND, 2008, p. 18).  

Assim, da mesma maneira que reatualiza o mito da criação do mundo, 

como demonstramos no início desse texto, Piñon o faz agora em relação ao 

imaginário apocalíptico, colocando o mundo de Fundador em chamas. Veja que, 

em seu discurso escatológico, o personagem ordena à própria mulher que, após 

sua morte, realize a conflagração do seu universo pessoal, o qual, em certa 

medida, também é coletivo, já que os projetos, desenhos e mapas a serem 

queimados registram a fundação e o desenvolvimento de toda uma comunidade. 

Como resultado da ação a ser desempenhada pelo fogo, Fundador se 

transformaria no primogênito dos mortos, no primeiro a experienciar uma eschaton 

capaz de abolir a sua história e com ela parte da história da cidade que ele, 

outrora, inaugurou.  

Segundo Moniz (1993, p. 35), Piñon teria anunciado no lançamento de seu 

livro anterior, Tempo das Frutas, que o seu próximo romance se chamaria O 

Primogênito dos Mortos, mas acabou por intitulá-lo Fundador, visto que o primeiro 

nome pareceria contraditório com a maior parte do enredo. De qualquer maneira, 

consideramos que, cumprido o ciclo de sua existência, o personagem principal 

desse texto não recusaria o epíteto de primogênito dos mortos, abrindo passagem 
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para que o rito cosmogônico possa ser novamente reiniciado, reinterpretado por 

outro sujeito na segunda temporalidade da narrativa.   

 A visão apocalíptica que se delineia por meio de um possível fim do mundo, 

particularmente do mundo de Fundador, o qual seria consumido pelo fogo, 

reaparece em outro momento da narrativa, quando o personagem cartógrafo, 

Teodorico de Antióquia, forja a própria morte em consequência de um incêndio: 

 

Teodorico não hesitou um só instante, alguns meses após a cerimônia. 
[...] Fingia partir para a morte. O rosto em lágrimas, despedindo-se do 
imenso acervo. Empenhou-se com a minúcia das primeiras descobertas. 
[...] Transportava livros, mapas, diários, a harpa, para uma única sala. O 
fogo iniciou-se justamente ali. Chama indecisa a princípio, logo 
engolfando tudo. O pulmão mal suportando a estranha dilatação. Engolia 
fumaça como alimento. [...] Morreu queimado, ali onde viveu prisioneiro. 
Sem que se encontrassem seus restos. Sua sabedoria convertida em 
cinzas. (PIÑON, 1997, p. 213).  

 

No episódio supratranscrito, verificamos a mesma imagem escatológica 

observada, anteriormente, em relação ao mundo de Fundador. Agora ela se revela 

pela exaustão do mundo do cartógrafo, também aqui originada pelo fogo. O texto 

assinala que o personagem reúne em um único compartimento todo o seu acervo, 

a fim de dizimá-lo por uma conflagração. É preciso considerar, todavia, que, nesse 

caso, uma leitura mais atenta pode revelar que o cataclismo cósmico assume, 

nesse contexto específico, maiores proporções que aquelas alcançadas no 

eschaton do personagem protagonista. Isso porque, enquanto a consumação dos 

pertences do herói denota o fim de uma era, de uma temporalidade, do seu 

reinado na cidade que funda, a conflagração do universo de Teodorico, formado 

pelo acervo de mapas por ele desenhados como um protótipo da própria terra, 

simboliza também a destruição do universo maior que ele representa por meio de 

suas cartografias e que, igualmente, estaria se convertendo em cinzas, retornando 

a um estágio caótico, anterior à fundação do cosmos.  

Vimos, durante o regressus ad uterum de Fundador, que o fogo pode ser 

associado a uma função purificadora. Mas Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 441) 

também atentam para o aspecto destruidor do fogo, quando o domínio desse 

elemento é atribuído a um agente diabólico. Nessa interpretação, a criação seria 
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da ordem divina, enquanto a destruição corresponderia a um lado negativo fruto 

da queda de Lúcifer, portador da luz celeste. Em seu papel destrutivo, o fogo 

também pode ser utilizado pelo próprio Deus para castigar os homens por causa 

de suas condutas em desacordo com as leis sagradas. Esse teria sido o caso, por 

exemplo, da consumação de Sodoma e Gomorra, que acabaram sendo devoradas 

pelo fogo e pelo enxofre advindos da ira divina, que não aceitava a prática de atos 

imorais. É a esse mesmo fogo devorador que se refere o livro de Apocalipse 

quando relata o fim dos tempos por meio de um fogo fumegante e destruidor que 

descerá do próprio céu. Após essa assolação, será implantado um novo reino, um 

novo céu e uma nova terra.  

 A essa imagem apocalíptica podemos associar a cena do romance 

nelidiano em que os seus protagonistas aparecem fazendo a destruição das 

marcas de suas passagens pela terra. Nela, encontramos Fundador, Monja e os 

demais moradores da cidade destinando ao fogo as suas existências, quando 

lançam às chamas os seus pertences, os seus objetos pessoais e coletivos: 

 

Quem tinha poemas, apesar da tristeza, consumiu no fogo a sua mais 
secreta esperança. Os diários merecendo a mesma sorte. Peças de barro 
e madeira desapareciam. [...] Fundador acendeu a lareira, as 
manifestações viris da chama. Tomou dos grandes livros, documentos, 
mapas, tudo enfim a que se dedicaram desde a fundação da cidade. 
Gestos lentos. Projetando inicialmente os próprios livros. A paixão soltava 
do fogo. Sentia dor de adaga no peito. Mas, não levou em consideração. 
Continuou no martírio, o dever de desvendar afinal sua solidão no 
mundo, parido simplesmente, pouco lhe importando que toda origem 
partisse para longe, e nunca se alcançasse. (PIÑON, 1997, p. 230, 231).   
 
 

  
Para compreendermos os motivos que levam esses personagens a agir 

dessa maneira, precisamos entender que Piñon escreve a história de Fundador 

obedecendo a um sistema cosmo-escatológico que pressupõe uma existência 

cíclica com a abolição de um tempo passado, realizada, nesse caso, pelo fogo, e a 

repetição de uma nova criação, que ocorrerá na temporalidade seguinte. Nesse 

sentido, a ação de destinar ao fogo a memória da cidade equivale à própria morte, 

como podemos vislumbrar no sentimento do herói, em quem o ato de queimar os 

próprios pertences provoca uma dor análoga àquela advinda do encravamento de 
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uma adaga no próprio peito. Trata-se, consoante destaca o narrador, de um 

martírio, de algo que Fundador e Monja realizam com sofrimento, do qual 

decorrem os gestos lentos, como se talvez hesitassem em provocar as suas 

próprias mortes. Entretanto, mesmo que a consumação pelo fogo pareçam a eles 

uma tortura, Fundador e Monja não recuam e continuam enviando às chamas o 

acervo biográfico de ambos, como se cumprissem uma via-crúcis, que ao final os 

destinava ao fenecimento, conforme se apercebe a mulher diante da lareira em 

chamas, assinalando para o marido o significado daquele episódio: “- Acabamos 

de morrer nestes instantes. Fomos sepultados e ambos estivemos 

presentes”.(PIÑON, 1997, p. 231)  

Se retomarmos as considerações de Ricoeur (2007) a respeito da memória 

e do esquecimento, é possível afirmar que a destruição dos diários do casal, por 

um processo de combustão, pode representar o desejo de Fundador e Monja de 

que os seus manuscritos não experimentem um estágio de orfandade. O pensador 

francês observa que, quando um registro escrito se desliga do seu autor, 

passando a fazer parte de um arquivo, torna-se um patrimônio aberto a qualquer 

um que saiba e queira lê-lo. Ele ganha uma espécie de autonomia. Nas palavras 

de Ricoeur (2007, p. 178), adquire uma espécie de orfandade, livre que está 

daqueles que o “puseram no mundo”. Em nosso entendimento, esse estágio de 

liberdade da palavra escrita se acentua quando o autor não pode mais contestar 

qualquer interpretação que venha a ser realizada do que ele, outrora, escreveu. 

Isso aconteceria, por exemplo, no caso da morte literal do dito autor, o qual 

deixaria seus escritos para que as gerações futuras executassem as leituras que 

achassem mais adequadas mas que poderiam, justamente pela liberdade que a 

palavra adquire, ser diferentes daquelas que o escritor planejou no momento de 

sua criação.  

O herói civilizador da narrativa de Piñon talvez pudesse supor esse risco, 

mas não é esse o fato determinante para que ele e Monja ordenem o extermínio 

de seus textos e pertences. Como o próprio personagem afirma, o que na 

realidade o motiva a deflagrar o aniquilamento de sua história escrita é uma falta 

de dependência da memória alheia aliada a um desejo de não deixar lembranças. 
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Desse modo, se o leitor, em algum momento da narrativa, é levado a entender que 

Fundador e Monja escrevem contra a ação do esquecimento, o comportamento de 

ambos agora pareceria contraditório, já que, com a decisão de queimar os diários, 

eles destinam os futuros filhos da cidade a beber da fonte de Letes. Sob a 

influência dessas águas, as gerações futuras não podem recuperar a história dos 

seus ancestrais, tampouco saber quem, outrora, teria dado origem àquela raça. 

Assim, tornam-se órfãos no sentido abrangente da palavra, já que se encontram 

destituídos de uma memória, de uma história. 

 Interpretando as ações relacionadas à composição dos diários de 

Fundador e Monja, Aguiar (1999, p. 6) nota que, fazendo o registro dos 

acontecimentos ocorridos na cidade, “o casal ocupa a função de tecelãos da 

realidade, senhores do destino”. Mas, ainda segundo a crítica, esse universo 

tecido por ambos prescinde de qualquer memória, por isso é destinado ao fogo. 

Essa atitude poderia ser explicada, por outro lado, pela necessidade que as 

comunidades primitivas tinham de ciclicamente se regenerar, anulando o tempo 

concreto. Segundo Eliade (2007b, p. 77), nas sociedades arcaicas haveria uma 

 

[...] recusa em preservar a memória do passado, mesmo do passado 
imediato, [...]. Referimo-nos à recusa do homem arcaico no sentido de 
aceitar-se como ser histórico, sua recusa em dar valor à memória e, 
portanto, aos acontecimentos fora do comum [...] que, de fato, constituem 
a duração concreta.  

 

    Acerca desse desejo de esquecimento demonstrado pelos protagonistas do 

romance nelidiano, Aguiar (1999) destaca também um movimento paradoxal: por 

trás da pretensão consciente da perda de memória, haveria outra, inconsciente 

talvez, de sobreviver por meio do mistério: 

 

Tornar-se cinza é fazer-se mistério. O segredo, contudo, é um privilégio 
do poder ligado á ideia de tesouro. E nada se faz mais cobiçado do que 
aquilo que se esconde. Logo, ser segredo é expor-se à busca. Feitos 
cinza no presente, ambos - Fundador e Monja – renascerão na 
curiosidade do futuro. Assim, esquecimento da terra, da cidade, da casa, 
transfigura-se em memória. (AGUIAR, 1999, p. 6).  
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 Vale salientar ainda, consoante ressalta Ricoeur (2007), que a noção de 

inscrição extrapola a da escrita em seu sentido preciso e literal, de fixação das 

expressões orais do discurso num suporte material. Desse modo, mesmo que o 

acervo de Monja e Fundador não sobreviva à passagem de ambos pela terra, há 

outras referências por meio das quais as gerações futuras podem conhecer a 

história da civilização de Fundador e nela se reconhecer. A esses testemunhos 

não escritos, o teórico denomina “marcas exteriores”, em que se estampam os 

vestígios do passado, como é o caso das próprias moradas, consideradas como 

patrimônio arquitetônico; das ferramentas; e das imagens pintadas ou esculpidas 

pelos antigos moradores do lugar e que acabam servindo para compor a memória 

coletiva, mesmo quando são conformadas ao status de memórias subterrâneas, 

dependendo de um rigoroso trabalho de arqueologia para serem reveladas.  

A escrita da cidade ou a cidade escrita em suas marcas surgiria, então, 

como resultado de um desejo, transformando a dimensão territorial em 

personagem capaz de esboçar uma identidade pessoal e coletiva. Analisando a 

relação da cidade com a escrita, Rolnik (2004, p. 9) sugere que “[...] além das 

experiências humanas, a cidade é também um registro, uma escrita, 

materialização de sua própria história.” Nesse caso, é a própria cidade que se 

entrega, ao mesmo tempo, a ver e a ler, é nela que vai sobreviver a memória de 

Fundador, enquanto a capela, situada nos arredores do lugar, guardará a memória 

de Monja.  
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3  O MITO DO ETERNO RETORNO E A CONCEPÇÃO DO 

TEMPO CIRCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ser humano é um peregrino. É só na aparência que ele 

tem uma geografia. (Nélida Piñon) 
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  O romance Fundador reedita o mito do eterno retorno e a concepção do 

tempo circular, desenvolvendo-se segundo uma sucessão de ciclos no transcurso  

dos quais uma mesma ficção se faz, se desfaz e se refaz, seguindo a lei imutável 

do mesmo. Em outras palavras, Nélida Piñon, utilizando-se do que o escritor 

francês André Gide (1992) denomina Mise em abyme, desloca a ação narrada da 

temporalidade arcaica para a medieva e desta para a contemporânea, instaurando 

na narrativa um efeito de multiplicação, de desdobramento, em que um 

determinado personagem, por exemplo, é construído como reflexo de outro.  

Assim, obedecendo a essa construção, no tempo medievo, que sucede o 

arcaico, o foco da ação desloca-se de Fundador e Teodorico de Antióquia para o 

personagem Johanus, um jovem corajoso que passa parte de sua existência 

deambulando à procura de suas origens desconhecidas. Inicialmente, ele é 

apresentado ao leitor como um sujeito que vive de atividades mambembes. Por 

isso, antes da decisão de partir em busca de sua pátria mater, anda em bandos, 

espécies de trupes, entrando nas pequenas cidades a fim de apresentar o seu 

teatro itinerante, conforme podemos ler no próprio romance: 

 
Primeiro as atividades mambembes. As carroças carregando o material 
e servindo de casa. Organizaram-se antes de ingressar nas pequenas 
comarcas. Ensaiando no campo, improvisando versos, canções 
obscenas. Sem enfrentarem grandes cidades. Johanus ocupava-se dos 
animais, modelava figuras de barro a se venderem nas feiras, além de 
armar o espetáculo, redigir textos e pintar os cenários. (PIÑON, 1997, p. 
21).  

 
 
 Os grupos mambembes eram bastante comuns na Idade Média, uma época 

que, segundo Maffesoli (2001, p. 48), se caracteriza por um nomadismo intenso, 

percorrendo todas as instâncias da vida social. Nesse tipo de teatro, os atores 

eram conhecidos como saltimbancos e se deslocavam de uma cidade para outra 

com o propósito de realizarem a sua encenação. Eles experimentavam, desse 

modo, o nomadismo do corpo e da arte, já que viviam de uma força de trabalho 

não sedentarizada, sem delimitação precisa ou funcional e cujo fluxo os poderes 

instituídos da época não conseguiam regrar.  

 Em seu Tratado de Nomadologia, primeiro capítulo do Mil Platôs, volume 5,  

Deleuze e Guattari observam que a máquina de guerra é uma criação dos 
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nômades. Descrevendo o aspecto espacial-geográfico dessa invenção, os 

filósofos franceses destacam que o nômade vai de um ponto a outro, mas estes só 

existem para ser abandonados. Eles só aparecem para o sujeito viajante enquanto 

alternância. Dessa maneira, é possível afirmar que, para os componentes desse 

teatro itinerante, do qual o personagem de Piñon inicialmente faz parte, cada uma 

dessas comarcas para onde se destinam com o objetivo de exibirem o seu 

espetáculo só existem para ser abandonadas, deixadas para trás. São pontos de 

alternância, e não de fixação.  

Logo, movendo-se incessantemente de cidade em cidade, esses atores 

saltimbancos não têm nacionalidade concreta, antes evidenciam o que Maffesoli 

(2001) denomina “desejo de errância”, o qual está ligado à mobilidade do sujeito e 

a uma efervescência dionisíaca, que na Idade Média podia ser constatada como 

base da vida social, perpassando as práticas sexuais, as atividades educacionais 

e os aspectos relativos à moradia e ao trabalho: “[...] a Idade Média também é um 

momento de circulação intensa. Em numerosos domínios, os historiadores 

localizam um nomadismo incessante perpassando todas as camadas sociais.” 

(MAFFESOLI, 2001, p. 48).    

Recorrendo, ainda, ao pensamento do sociólogo francês, é possível afirmar 

que, deslocando-se constantemente de uma comarca para outra, o grupo 

mambembe manifesta um desejo de se relacionar com o outro e com o mundo, 

caracterizado, nesse caso, pela impermanência e pelo lúdico, que promovem a 

interação, a partilha dos sentimentos e ajudam a fecundar o jogo teatral. Essa 

presença em movimento, rizomática em sua natureza, favorece, por outro lado, a 

circulação de uma cultura comum, que de maneira alguma é homogênea, mas que 

pode ser assinalada pelo que o mesmo Maffesoli (2005) chama de “orgiasmo 

cultural”, uma vez que ela é essencialmente múltipla.  

Nesse sentido, o palco, muitas vezes improvisado, no qual atuam esses 

artistas dionisíacos torna-se um local onde se apresentam a mistura de gêneros e 

o sincretismo da arte. A respeito da importância desse tipo de teatro na Idade 

Média, é a própria romancista quem afirma, em outro texto, que esses atores, 

“Independente dos nomes que lhes quisessem dar, itinerantes, errantes, 
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funâmbulos, mambembes, o fato é que, havendo emergido da Idade Média, 

perambulando sem parar, submeteram a Europa à fantasia de sua arte. (PINON, 

2008, p. 183). 

Permitimo-nos aqui abrir uns parênteses para dizer que esses atores 

saltimbancos, brevemente mencionados na segunda temporalidade do romance 

Fundador, servirão de inspiração a Nélida para a composição de outro texto, 

intitulado A Doce Canção de Caetana, no qual se narra a história de uma 

fracassada atriz mambembe que perambula pelo interior do Brasil, durante a 

década de 70, até retornar à cidade de Trindade, onde ela finalmente buscará 

encontrar a glória devida, alcançar o status de celebridade.  

Ao descrever a trajetória da protagonista Caetana referindo-se à sua 

ligação com o grupo de teatro itinerante Os Romeiros, o narrador nelidiano não se 

esquece de mostrar a relação da atriz com aqueles artistas da Idade Média, dos 

quais Johanus, personagem do texto que ora analisamos, apareceria como 

exemplo: “Caetana pareceu ver à sua frente, redivivo, o próprio tio Vespasiano, a 

comer lingüiça frita, enquanto defendia, intransigente, o teatro dos pobres, que 

lhes chegara como tradição desde as feiras medievais”. (PIÑON, 1997b, p. 182). 

Em outro trecho da narrativa, é a própria Caetana quem assinala essa 

ascendência medieva, quando denuncia as condições precárias que cercam, 

desde a origem, a representação funâmbula:  

 

- Nossa raça perambula pelo mundo sem endereço certo, desde muito 
antes da Idade Média, sempre perseguida pelo clero, pela nobreza, pelo 
frio, pela miséria. Aqui mesmo no Brasil, muitas vezes nos faltou dinheiro 
até para comer. Em certos povoados nos pagam com legumes, ovos e 
galinhas. Certa feita, representávamos em cima de um tablado quando 
ouvimos o cacarejo de uma galinha encerrada numa cesta de vime. Foi 
um verdadeiro tumulto. A desgraçada pôs um ovo em nossas barbas. 
Afinal, terminamos rindo às gargalhadas e agradecidos pelas moedas 
que foram pingando dentro do chapéu à saída.  (Idem, p. 163).  

  

A personagem Caetana apareceria, então, como herdeira de uma arte 

nômade, legatária de uma vida de ciganos, que lá atrás seria representada por 

Johanus e pela trupe da qual ele fazia parte. Passados aproximadamente 500 

anos, a personagem observa que esses artistas ambulantes estariam atuando em 
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condições semelhantes àquelas observadas na Era Medieval, quando se 

deslocavam de uma comarca para outra levados pelo simples desejo de encenar.  

Nos dois romances, Fundador e A Doce Canção de Caetana, dando pulsão 

ao espírito nomos desses atores viajantes, despontam as carroças, que são 

utilizadas como meio de transporte, conduzindo o material e, ao mesmo tempo, 

servindo de morada ambulante para Johanus e seus companheiros, Caetana e 

sua trupe. De acordo com Deleuze e Guattari (1997, p. 51), o pensamento 

nômade não considera a ideia de hábitat vinculada a um território, mas a um 

itinerário, o qual impele o sujeito para uma forma de exterioridade e de 

desterritorialização: “até os elementos de seu hábitat estão concebidos em função 

do trajeto que não pára de mobilizá-los”. Por isso que, para esses atores, o 

referencial de casa, se é que podemos usar essa palavra, não pode estar 

associado a algo estável, fixo, mas a uma peregrinação:  

 

Ela vem de família de artistas. Vespasiano, que a educou , orgulhava-se 
de jamais ter tido uma casa montada. Era um nômade. Levava os 
pertences nas costas como os caramujos. Igual a nós, que nem sabemos 
às vezes em que buraco do Brasil nos metemos. (PIÑON, 1997b, p. 123).  

 

A casa é, na verdade, o aberto do mundo, onde esses artistas encenam a 

aventura da existência, levando nas costas uma bagagem composta de tralhas, 

bugigangas usadas em espetáculos que ficaram para trás, mas também restos de 

sonhos, devaneios, que só podem ser possíveis de serem realizados através da 

arte. Dessa maneira, viajando em carroças que lhes servem de habitação, 

Johanus e Caetana experienciam uma vivência anômica; caracterizada pela 

desterritorialização, pela movência constante e que os impede de se ajustar às 

normas de uma organização social, dificultando a solidificação de qualquer tipo de 

identidade. Não podemos esquecer, por outro lado, que estamos falando de 

indivíduos que se exprimem por meio da arte de representar. Nesse caso, trata-se 

de sujeitos que podem harmonizar uma multiplicidade de caracteres e que 

constroem as suas existências social e cultural investindo no jogo teatral.  

Fechemos os parênteses anteriormente abertos e retomemos 

especificamente o caso do romance Fundador, voltando a centrar a nossa análise 
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apenas no personagem Johanus, para o qual a questão da identidade se 

constituirá como uma experiência a ser inventada ao longo de sua trajetória de 

vida.  

Vale mencionar, a princípio, que, pela percepção que o personagem possui 

acerca de sua própria identificação, relacionando-a a algo incerto, em trânsito e 

sem contornos fixos, é possível associá-la perfeitamente à metáfora da liquidez, 

utilizada por Bauman (2005a), em seus estudos sobre a sociedade 

contemporânea. Diz o personagem a respeito de si: “- Enquanto vocês explicam o 

mundo em forma de riso, eu me sinto fluido e indestinado”. (PIÑON, 1997 p. 22). 

Pode-se dizer que, pela sua natureza de andarilho, Johanus se ligaria àqueles 

sujeitos que, da modernidade para a pós-modernidade, se situam às margens das 

nações, condição que nele se agrava, uma vez que o personagem nos é 

apresentado como uma espécie de órfão, um expatriado, que não conhece pai e 

mãe, não sabe de onde veio nem para onde vai, o que explica uma interrogação 

que o acompanha de maneira insistente: “-Onde nasci, Gordão? perguntava ao 

invadirem territórios estranhos.” (PIÑON, 1997, p. 21). Ao que o amigo 

prontamente responde: “-Você foi parido no mundo. Ria Gordão confiando que 

Johanus não se ofendesse”. (PIÑON, 1997, p. 21).   

 O que significa ser parido no mundo? Recorrendo ao pensamento filosófico 

de Deleuze e Guattari (1997, p.14), poderíamos responder afirmando que se trata 

de distribuir-se num espaço aberto, preservando “a possibilidade de surgir em 

qualquer ponto”. Dessa maneira, Johanus, sem origem definida, é um estrangeiro 

para si mesmo que, desconhecendo o seu ponto de partida ou chegada, 

experiencia o nomadismo do corpo e da alma. Por outro lado, para ele, não-

pertencer a um lugar específico, como parece conotar a ideia de ser parido no 

mundo, pode, de acordo com a tradição Zen, consoante observa Maffesoli (2001, 

p. 28), expressar “uma possível realização de si na plenitude do todo”.  

Todavia, essa evidente vocação migratória, acentuada pela perda da 

origem e pela ligação ao grupo de teatro itinerante, que não lhe permite fixar 

raízes, não o impede de perguntar sobre a terra mater. Isso por que o fato de ser 

parido no mundo relaciona-se à ideia de ter consciência de si na plenitude do 
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mundo, na exterioridade do universo, não quer dizer, entretanto, que Johanus não 

tenha nascido num lar, numa casa, numa cidade, embora que deles não se 

lembre. Desse modo, quando formula a sua especulação em torno do local de 

nascimento, o personagem viajante apresenta certo desejo de enraizamento, 

buscando uma ligação com o passado, com o que possa elucidar as suas origens. 

Na indagação que dirige ao amigo Gordão, Johanus traz latente uma outra, 

relativa à inscrição da sua identidade. Em outras palavras, diríamos que, por trás 

do desejo de saber onde nasceu, se esconderia o desejo de saber quem é, qual a 

sua identidade, uma vez que, considerando as reflexões de Hall (2003), supõe-se 

que a identidade cultural do sujeito se estabelece no nascimento, sendo concebida 

numa relação de parentesco, de linhagem: 

 

Essencialmente, presume-se que a identidade cultural seja fixada no 
nascimento, seja parte da natureza, impressa através do parentesco e da 
linhagem dos genes, seja constitutiva de nosso eu mais interior. É 
impermeável a algo tão “mundano”, secular e superficial quanto uma 
mudança temporária de nosso local de residência. (HALL, 2003, p. 28).   
 
 

Paradoxalmente, Johanus se liga à pátria pela falta dela, pelo eterno e 

incômodo vazio de não pertencer. Logo, não sabe para onde regressar, embora 

pareça querer encontrar a terra natal, como se pode depreender da resposta que 

dá ao cartógrafo Stamponato, quando este lhe indaga sobre as suas origens: “-

Quem me dera saber, respondeu”. (PIÑON, 1997, p. 36). O personagem encena, 

assim, uma espécie de Adão amnésico, sem história, sem memória, como o 

homem expulso do paraíso, eternamente buscando (re)descobrir a terra em que 

nasceu, uma vez que o fato de ser parido no mundo assinalaria para ele uma 

condição de exílio, de estrangeiridade.  

De uma maneira geral, essa condição não seria apenas a de Johanus, mas 

a de todo homem herdeiro de Adão, transformado numa espécie de hóspede de 

passagem sobre a terra. É o próprio Cristo quem observa, nas Escrituras 

Sagradas, esse caráter forasteiro, advindo do fato de “pertencer” ao mundo. Ele 

parece formular o seu pensamento a respeito da estrangeiridade humana na terra, 

aludindo ao acontecimento da condenação sofrida por Adão e Eva, os quais 
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podem ser considerados os primeiros sujeitos estrangeiros desse mundo, ao 

serem banidos do Jardim do Éden pelo próprio Deus. Como herdeiros legítimos 

dessa condenação, todos nós, seres humanos, carregaríamos essa 

especificidade, todos seríamos igualmente sujeitos exilados: 

  

[...] Pois cada um de nós entrou neste universo como se entrasse numa 
cidade estrangeira, com a qual não tivesse nenhuma ligação antes de 
nascer; e uma vez aqui dentro, o homem jamais deixa de ser um 
hóspede de passagem, até ter percorrido de um extremo a outro a 
duração da vida que lhe houver sido atribuída […] Rigorosamente 
falando, só Deus tem cidadania […] Se a pátria é o céu, os exilados do 
céu serão estrangeiros durante toda sua vida terrena (CHEVALIER, 
HEERBRANT, 2009, p.403). 

 

Então, se imaginássemos uma réplica para a resposta de Gordão, 

parafraseando as palavras das Escrituras Sagradas, diríamos para Johanus o 

mesmo que outrora falou Jesus no evangelho de João: estais no mundo, “mas não 

(...) sois do mundo”1. Por essa razão a necessidade do personagem de procurar 

uma raiz: “[...] ainda que me canse do cavalo e a terra é livre para me receber, 

terei conhecido uma raça, ofertando-lhe a fidelidade do que eu venha a ser”. 

(PIÑON, 1997, p. 24). No desejo de saber quem é, o personagem-viajante agarra-

se, inicialmente, a uma promessa produzida por ele e para ele mesmo, fazendo 

juras que devem ser cumpridas antes de sua morte: quer descobrir a sua 

descendência, alcançar a terra natal, aquela que sendo para ele desconhecida, 

não tendo dela nenhuma lembrança, é uma terra estrangeira, assim como ele será 

considerado nela, possivelmente, um forasteiro. A respeito do comportamento 

obsessivo do estrangeiro diante da ideia de alcançar a terra prometida, Kristeva 

(1994, p. 13) ressalta que: 

 

                                                 
1  A condição de estrangeiridade que reveste a passagem do Cristo pela terra é atestada pelo 
apóstolo João em seu evangelho, que lembra que Jesus não é deste mundo e somente retornando 
para o Pai é que se encontrará em casa. Fazemos referencia, contudo, na passagem supra 
aludida, às palavras do próprio Cristo dirigidas a todos aqueles que foram escolhidos por Ele para 
habitar em sua casa celestial. Essa escolha feita pelo próprio Deus atesta, de certa maneira, o 
estado de forasteiro experimentado pelo sujeito humano sobre a terra. Diz o evangelho de João 
(15:19) “Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; mas, porque não sois do mundo, 
antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia”.   
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Fixado a esse outro lugar, tão seguro quanto inabordável, o estrangeiro 
está pronto para fugir. Nenhum obstáculo o retém e todos os sofrimentos, 
todos os insultos, todas as rejeições lhe são indiferentes na busca desse 
território invisível e prometido, desse país que ele traz no seu sonho e 
que deve realmente ser chamado de um além. 
 
 

Na busca de um étimo pátrio, Johanus se comporta do mesmo modo que o 

sujeito estrangeiro descrito por Kristeva. A vontade de se filiar a uma raça torna-se 

para ele uma fixação. Por isso, “está pronto para fugir”, aventurando-se numa 

viagem sem destino pela qual abre mão da trupe e despede-se do amigo Gordão, 

a fim de viver solitário em dispersão pela terra: 

 

Gordão deu-lhe o cavalo. Sabia perdido. Trouxe-lhe comida, para os 
primeiros dias. A rota cabia a ele. A mata, as armas, o animal. Johanus 
fazia-se sábio. Era defesa não morrer depressa. [...] Devendo Johanus 
abdicar do medo e perder Gordão. Sem marcar próximos encontros. 
Partir para sempre, continuando o trajeto, e não retomar terras que já 
pisara uma vez. A decisão o sustentava. –Ainda que eu tenha quinze 
anos, há muito comecei a lutar. Subiu no cavalo, acariciou o pêlo e 
afastou-se. (PIÑON, p. 25).  
 

  
 Ainda muito jovem, Johanus abandona aquele que parecia ser o seu único 

vínculo. Desterritorializa-se mais uma vez, aparentemente por vontade própria, 

abdicando das atividades mambembes e da companhia de Gordão para partir, 

agora sozinho, pelo mundo, a fim de viver uma série de experiências que, ao final, 

lhe darão a oportunidade de reviver a plenitude perdida bem como de reatar o 

cordão umbilical com o seu passado, pois, embora pareça sem rumo acertado, o 

viajante estabelece propósitos: “Seu dever subtrair a própria inconsistência, exigir 

uma raça, memórias enfim com as quais construísse casa ou estábulo, que não 

abandonaria imitando os que morreram de repente, ou desertaram. (PIÑON, 1997, 

p. 84).   

Antes de cumprir os objetivos relativos à filiação progênie e ao resgate das 

memórias com as quais estabelecerá o seu reino, é necessário, entretanto, que o 

personagem experimente uma exterioridade radical e potencialize a sua pulsão da 

errância, por isso mesmo é que deve “partir para sempre”, não regressando a 

lugares nos quais já estivera. Essa perambulação, que parece ser uma questão de 

opção, é um estado que acomete o personagem independentemente de sua 
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vontade. Afirma Said (2003, p. 57) que a condição de exilado ou de 

desterritorializado não é uma questão de escolha. Ao ser parido no mundo, 

Johanus nasce privado de uma pátria. Como sentença, é condenado a estar 

sempre partindo, ser um filho da estrada. É possível associar o comportamento 

desse personagem ao do judeu errante, que sai pelo mundo cortando os liames 

para viver como um nômade, sem ponto fixo, sendo estrangeiro em todos os 

lugares. 

Entretanto, contrariando a promessa de não regressar a terras em que já 

pisara uma vez, moveria Johanus o desejo de regressar ao solo maternal, naquele 

onde um dia foi parido para o mundo e, dessa maneira, descobrir-se, esclarecer 

as suas origens, explicar, talvez, a sua existência:  

 

Firme e desastrado, buscava sua íntima decifração. Na longínqua 
memória navegara pelos longos corredores, as pequenas fronteiras. E 
não soubera onde pôs os pés. Lapso que pretendia corrigir em andanças. 
Sem dispor de documentos, senhas. (PIÑON, 1997, p. 56).  

 

É preciso compreender que, para Johanus, a busca de “sua íntima 

decifração” equivale a uma evolução da consciência. Nesse caso, é possível 

afirmar que Piñon também reatualiza o mito cosmogônico por meio da história 

desse personagem, visto que, segundo algumas correntes do junguianismo, o 

desenvolvimento individual do ser tem um valor análogo ao representado nos 

mitos da criação: “Os mitos da criação, de acordo com Neumann, são justamente 

a história do nascimento do “eu”, a emancipação gradativa do indivíduo e o 

sofrimento a ela ligado”. (MELETÍNSKI, 2002, p. 24).  

  Veja que, no princípio de sua jornada, Johanus não dispõe de elementos 

que o ajudem a interpretar a própria origem. Quando recorre à memória distante, 

esta também não lhe serve de socorro na tarefa de decifrar a própria procedência. 

Por isso, faz-se necessário (re)construir a sua história de nascimento. Essa (re) 

construção se desenrolará por meio de provações, iniciadas quando o 

personagem resolve acentuar a sua condição de sujeito exilado, partindo em 

busca de algo que para ele também é um segredo, mas que possivelmente o 

ajudará a descobrir quem ele é. Essa falta de informação em torno da própria 
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identificação reforça ainda mais o estado de estrangeiridade no qual se encontra 

Johanus, uma vez que ser estrangeiro “Pode igualmente significar a parcela 

existente no homem, ainda errática e não assimilada, em busca da identificação 

pessoal”. (CHEVALIER & GHEERBRANT 2009, p. 404). 

Nessa investigação de si, realizada por Johanus durante toda a segunda 

temporalidade do romance Fundador, ele experimentará um destino marcado pelo 

estigma de ser um eterno forasteiro, tal qual se pode inferir da fala do personagem 

Gordão dirigida a Johanus no momento em que este decide partir, principiando a 

sua errância em busca da origem perdida: “De hoje em diante, você não vai parar 

mais e a vida será difícil”. (PIÑON, p. 24 1997). A advertência de Gordão ecoa 

como uma espécie de maldição que transforma a vida de Johanus num 

permanente deambular, impondo-lhe como destino uma constante travessia, uma 

descontinuidade, como se ele tivesse que cumprir uma espécie de sentença 

semelhante àquela atribuída, no começo dos tempos, ao personagem bíblico 

Caim. Lembremos que, pelo motivo de ter assassinado seu irmão Abel, o 

primogênito de Adão e Eva é condenado por Deus à condição de sujeito errante: 

 

Iahweh disse a Caim: “Onde está teu irmão Abel?” Ele respondeu: não 
sei! Acaso sou guarda de meu irmão? Iahweh disse: Que fizeste! Ouço o 
sangue de teu irmão, do solo, clamar para mim! Agora, és maldito e 
expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue 
de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto: 
serás um fugitivo errante sobre a terra. (GÊNESIS, 4: 9-12).   
 
 

 As similaridades entre a punição de Caim e o destino de Johanus são 

notórias, já que a fala que Gordão dirige ao amigo carrega os mesmos sentidos 

daquela que Deus destina ao primeiro fratricida de que se tem notícias na história 

da humanidade. Ambos os personagens estão designados a ser perpétuos 

viandantes e a experimentar uma existência difícil, como se pode constatar, 

também, em publicação recente que reedita a história bíblica em linguagem 

romanesca. Referimo-nos ao romance Caim, no qual o escritor português José 

Saramago apresenta a história do Velho Testamento sob o ponto de vista desse 

personagem errante, descrevendo as suas birras com Deus, depois que o Criador 

lhe impõe o castigo de ser um eterno peregrino sobre a terra: “Então não serei 
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castigado pelo meu crime, perguntou Caim, A minha porção de culpa não absolve 

a tua, terás o teu castigo, Qual, Andarás errante e perdido pelo mundo, [...]”. 

(SARAMAGO, 2009, p. 36).  

 Essa sentença, utilizada pelo próprio Deus para punir Caim no princípio dos 

tempos, ainda era bastante comum em um dos períodos da Idade Média, quando 

os infratores pagavam suas penas por meio de uma ambulação. Boorstin (1995, p. 

348) assinala que, em meados do ano 850, os crimes hediondos eram punidos 

com peregrinações perpétuas: “Esses peregrinos iam de templo a templo, 

condenados a uma vida em grilhões que só terminava quando um santo quebrava 

milagrosamente as correntes como sinal de perdão.” Relacionando essa forma de 

punição, empregada na alta Idade Média para castigar aqueles sujeitos que 

cometiam um crime considerado sinistro, às palavras que Gordão dirige a Johanus 

no momento de sua partida, afirmaríamos que a vida errante e difícil destinada a 

esse último apareceria como uma penalidade. No mundo moderno, esse tipo de 

penitência não é mais praticada, mas a existência descontínua encontraria 

similaridades, por exemplo, com a vida do sujeito exilado:  

 

O exílio [...] é fundamentalmente um estado de ser descontínuo. Os 
exilados estão separados das raízes, da terra natal, do passado. Em 
geral, não têm exércitos ou Estados, embora estejam com freqüência em 
busca deles. (SAID, 2003, p.50).   

 

 Quando resolve abandonar o grupo de atores saltimbancos, Johanus inicia 

o seu passeio sem destino, passando a vagar sem rumo certo, fazendo a 

circulação sobre as paisagens, agora não mais condicionada ao trajeto do grupo 

de teatro itinerante. Maffesoli (2001, p. 34) observa que: 

 

[...] a fixação no trabalho caminha lado a lado com a estabilidade dos 
costumes. E o passeador que vagueia chama, ao contrário, um outro tipo 
de exigência: a de uma vida mais aberta, pouco domesticada, a nostalgia 
da aventura. 

 

Consideramos que, mesmo quando o trabalho se reveste por uma pulsão 

de errância, colocando em cena um desejo de circulação, como parece ser a 

natureza do grupo mambembe do qual Johanus fazia parte, não é possível negar 
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o estabelecimento de algum tipo de vínculo e a constância de alguns costumes, 

como, por exemplo, o dos ensaios: “organizavam-se antes de ingressar nas 

pequenas comarcas. Ensaiando no campo, improvisando versos, canções 

obscenas.” (PIÑON, 1997, p. 21).   

 Assim, embora o ofício de ator, por meio do qual o sujeito pode 

potencializar a encenação dos valores dionisíacos, não represente uma 

estabilidade própria de outros tipos de trabalhos, servindo antes como um meio de 

se abrir às aventuras, Johanus opta por reforçar a sua natureza errante, 

realizando um segundo desmame e inaugurando um novo destino para si, 

representado por aquela vida mais aberta do passeador. Nesse sentido é que 

resolve abandonar o grupo mambembe e o amigo Gordão, montando em seu 

cavalo para sair por caminhos que, aos seus olhos, se abrem ao infinito e nos 

quais ele pode se transformar numa espécie de cavaleiro errante.  

A partir desse ponto, na narrativa nelidiana, Johanus é apresentado ao 

leitor como um corpo em trânsito descontínuo, desenraizado, realizando uma 

ambulação na direção de um passado do qual ele nada sabe. Assim, ao afirmar-se 

na condição de peregrino, a sua identificação não pode ser daquele tipo que se 

associa a um lugar de nascimento, a um clã, a uma família, visto que o 

personagem, sem referências parentais, vive um estado de orfandade. A sua 

identidade está permanentemente se fazendo, se constrói na diáspora, na 

errância, semelhante ao que observa Kristeva (1994, p. 15) a respeito do sujeito 

estrangeiro: 

 

Não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem 
perdida, o enraizamento impossível, a memória imergente, o presente em 
suspenso. O espaço do estrangeiro é um trem em marcha, um avião em 
pleno ar, a própria transição que exclui a parada.  
 
 

Por isso que, no caso de Johanus, veremos adiante, o enraizamento não 

será mais possível. Embora ele alcance a terra desejada, não será apenas nela 

que Johanus fará o resgate de suas memórias subterrâneas, nem apenas dela 

que virão as referências de sua identidade. Guattari e Rolnik (2005), 

estabelecendo uma distinção entre identidade e singularidade, mostram que a 
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primeira se submeteria a um conjunto de referências, muitas das quais impostas 

por uma vigilância estatal que, procurando fiscalizar os indivíduos, criaria 

mecanismos de identificação; enquanto a segunda, não se submetendo a essa 

inspeção, se produziria pelos diversos modos de existência, os quais não se 

deixam apreender por nenhum sistema totalitário. Logo, mais coerente seria se 

referir à singularidade de Johanus, visto que ele vai compondo, na sua travessia, 

uma subjetividade rizomática, híbrida, como se fosse ele mesmo um sujeito 

pertencente a uma comunidade migrante: “As comunidades migrantes trazem as 

marcas da diáspora, da “hibridização” e da différance em sua própria constituição”. 

(HALL, 2003, p. 83).    

 Conquanto realize a sua migração a fim de alcançar a terra natal, antes de 

chegar a essa localidade, a referência espacial do viajante ainda é o não-lugar. 

Essa territorialidade seria, para o pensador francês Marc Augé (1994, p. 73), “[..] 

um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, 

nem como histórico [...]”. O não-lugar, figuração da espacialidade móvel, é o lugar 

oposto ao lar, à residência e aos espaços personalizados. No contexto do 

romance, ele é representado pelo próprio itinerário, pelo caminho pelo qual se 

desloca Johanus e no qual não é possível constituir uma identidade acabada. Das 

paisagens distribuídas no não-lugar, o personagem viajante tem apenas visões 

parciais, fugidias, imagens instantâneas que se modificam à medida que ele 

exercita a sua pulsão da viagem, transformando-se no homo viator. Em outras 

palavras, a ideia do não-lugar é oposta à noção de lugar antropológico: 

 

Reservamos o termo “lugar antropológico àquela construção concreta e 
simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das 
vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem todos 
aqueles a quem ela designa um lugar, por mais humilde e modesto que 
seja. [...], o lugar antropológico é simultaneamente princípio de sentido 
para aqueles que o habitam e princípio de inteligibilidade para quem o 
observa. (AUGÉ, 1994, p. 51).  
 

 No desenvolvimento da sua descrição a respeito das características do 

lugar antropológico, Augé o define, entre outras particularidades, como sendo 

identitário, já que seria a partir dele que se constituiria a identidade do sujeito. De 
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acordo com o estudioso (1994, p. 52), “Nascer é nascer num lugar, ser designado 

à residência”. O que ocorre, porém, é que o personagem Johanus, sem nenhuma 

referência sobre as suas origens, carrega a sina de ter sido parido no mundo, 

numa exterioridade selvagem na qual identidade, relação e história não fazem 

qualquer sentido. A sua residência é o aberto do mundo, já que ele desconhece a 

localidade precisa em que nasceu.  

 Fazendo a travessia do não-lugar, o viajor se abre para os encontros. 

Move-se sobre as paisagens como um explorador maravilhado, colocando em 

pauta o desejo de ir além, do outro lugar e do outro sujeito. É assim que encontra 

um cartógrafo. Nessa passagem do romance, Piñon reavivará o jogo de 

espelhamentos, reduplicando os personagens e trazendo da temporalidade 

arcaica para a medieva a figura do fazedor de mapas. Este não é mais, ou pelo 

menos não se denomina, Teodorico de Antióquia. Prefere, ao ser indagado por 

Johanus, ser chamado de Stamponato. No encontro entre ambos, o cartógrafo 

oferece ao viajante um destino, lhe oferta identidade ligada a uma ascendência, 

dando-lhe a oportunidade de encontrar as suas origens e encerrar a sua carreira 

de andarilho compulsivo: “-Vou lhe dar uma raça e uma gente. Aceita? Johanus 

fez que sim com a cabeça. O esforço pertencia ao velho”. (PIÑON, 1997, p. 37).   
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3.1 JERUSALÉM: A TERRA PROMETIDA PELO CARTÓGRAFO 

 

  

O momento da narrativa nelidiana em que o viajante se depara com o 

cartógrafo poderia ser interpretado como uma reatualização de mais um arquétipo 

relacionado à figura do herói que, para obter êxito na realização de seus feitos, 

conta com a ajuda de um coadjuvante milagroso. Esse último tipo de personagem 

é bastante comum nos contos maravilhosos, mas aparece também nas narrativas 

míticas e épicas, mesmo que com uma frequência menor. A respeito do indivíduo 

que desempenha essa espécie de personagem coadjuvante, Meletínski (2002, p. 

148) destaca que “[...] um caso especial são os velhinhos ou velhinhas milagrosos 

que o herói encontra pelo caminho e cujos pedidos ele satisfaz e com os quais se 

porta de maneira cortês”.   

Como se pode constatar no próprio romance Fundador, a caracterização do 

cartógrafo Stamponato é muito próxima desses “velhinhos milagrosos”, 

relacionados pelo estudioso russo e que acabam, por meio de seus feitos, de 

alguma maneira, favorecendo o herói, como ocorrerá, nesse caso, pela concessão 

de um mapa. Poder-se-ia interpretar também essa passagem como a hierofania 

de Johanus. Isso por que a fala de Stamponato carrega a potência de uma oferta 

que se compara à divina, já que, neste episódio, o cartógrafo aparece como uma 

espécie de deus, prometendo ao homem nômade guiá-lo ao encontro de uma 

raça, indicar a ele o roteiro da sua existência, tirá-lo de um estado de êxodo e 

conduzi-lo para uma terra que aparecerá escrita no mapa como metáfora do 

paraíso.  

Note-se que, associada à doação de uma genealogia, vislumbra-se a 

concessão de uma localidade que é oferecida pelo cartógrafo por meio de um 

mapa, o qual conduzirá o viajante à cidade de Jerusalém. Como na temporalidade 

anterior, reanima-se, no romance de Piñon, o mito da terra prometida, consoante 

podemos perceber na fala do próprio cartógrafo: 

 
- Talvez o mapa que eu lhe indique agora seja o último roteiro de 
qualquer homem mortal, disse o velho comovido, regressando de novo à 
terra. Olharam-se na tarde do dia seguinte. Stamponato trabalhara sem 
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interrupções. Uma velhice surpreendente. Enrolou cuidadoso o papiro. / 
– É seu, se quiser, entregou-o a Johanus. – Termina onde? – Em 
Jerusalém. (PIÑON, 1997, p. 38).  

 
 
 O mapa desenhado por Stamponato conduzirá o cavaleiro errante a uma 

terra julgada, na contemporaneidade, santa por árabes, judeus e cristãos. A 

importância religiosa desse lugar não é, no entanto, recente. Considerada uma 

das cidades mais antigas do mundo, Jerusalém, que hoje é a capital de Israel, 

carrega o status, desde o século X a. C, de ser um dos centros espirituais mais 

importantes da terra. Para se ter uma ideia de sua relevância, ela é literalmente 

mencionada 660 vezes no Antigo Testamento, sem falar nas outras 154 vezes em 

que é referida pelo sinônimo de Sião.  

Nos evangelhos do Novo Testamento, o nome Jerusalém aparece 67 

vezes. De acordo com o Dicionário da Bíblia, organizado por Metzger e Coogan 

(2002, p. 131), a atestação mais antiga do nome da cidade ocorre nos Textos de 

Execração egípcios e data dos séculos XIX e XVIII a. C. O nome Jerusalém seria 

originado da combinação de dois elementos que juntos significam “a fundação do 

[Deus] Salém”. São várias as interpretações relativas à sua fundação, como são 

vários os epítetos que a localidade recebe, baseados numa etimologia que 

também é incerta: “cidade da paz”, “espaço completo e sem defeitos”, “cidade 

perfeita”, entre outros. No texto bíblico, ela é cognominada ainda por Terra 

prometida, Jardim do Éden e Monte Sião, que figuram como a imagem do reino de 

Deus. Ao contrário do que talvez se possa imaginar a respeito da sua construção, 

destaca Comblin que, embora essa territorialidade passe a ser símbolo do povo de 

Deus, ela não é, no instante da sua criação, inspirada diretamente por Ele: 

 

Em primeiro lugar Jerusalém não é fundação divina, no sentido em que 
os pagãos pensavam de suas cidades. Os profetas não nos falam de 
fatos maravilhosos na fundação de Jerusalém, nem de inspiração divina, 
nem de nenhum sinal providencial. Ao contrário, enfatizam o ter sido 
originariamente pagã. Era a cidade dos jebuseus, quando os israelitas 
chegaram à Palestina e manteve durante muito tempo a sua 
independência, enquanto os hebreus ocupavam a região. (COMBLIN, 
1991, p. 33).    
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 De acordo com o estudioso das religiões, a cidade de Jerusalém, tornada 

desde muito como santa, teria uma gênese pagã. Em outras palavras, a sua 

construção não teria sido um projeto arquitetado pelo próprio Deus, mas, ao 

contrário, talvez até à sua revelia, visto que, tendo sido pagã, foi construída 

provavelmente por gentios. Essa cidade só passaria a ser considerada a 

territorialidade prometida por Deus durante a dinastia de Davi, quando ocorreu a 

trasladação da arca da aliança de Silo para Jerusalém. Em perspectiva contrária, 

outros estudos apontam que Jerusalém é a territorialidade criada por Deus desde 

as origens dos tempos, sendo descrita ainda no primeiro capítulo da Bíblia: 

 

[...] é que aqui se acata até as últimas conseqüências a proposta teórico-
metodológica de tratar-se o mito – também cosmogônico – como 
projeção de grandezas histórico-geopolíticas, com o que se poderia 
afirmar que o que há de histórico em Gn 1,1-3 é a reconstrução de 
Jerusalém, hipostasiada no mito judaíta da criação. (RIBEIRO, 2008, p. 
286).  
 

Os estudos de Eliade (s/d, p. 57) também corroboram a ideia de que a 

fundação de Jerusalém ocorreu no tempo mítico do instante da criação do mundo. 

Segundo ele, a tradição judaica considera que o mundo teria sido formado como 

um embrião, desenvolvendo-se a partir de um ponto central designado como o 

umbigo da terra. Nessa territorialidade tomada e tornada como cerne do mundo,  

localizar-se-ia a cidade de Jerusalém: “Rabbi Bin Gorion dizia do rochedo de 

Jerusalém que ele chama-se a Pedra de base da Terra, quer dizer, o umbigo da 

Terra, porque foi a partir dali que toda a Terra se desenvolveu”. Essa ideia relativa 

à centralidade de Jerusalém é atestada num dos mapas mais conhecidos do 

século XVI, em que se vislumbra “uma xilogravura na forma de um trevo 

rodoviário, com Jerusalém representada como centro do mundo do qual emanam 

os continentes da Europa, Ásia e África”. (METZGER & COOGAN, 2002, p. 134).  

Baseando-se nessas interpretações referentes à fundação da cidade de 

Jerusalém, afirmaríamos que o cartógrafo Stamponato parece querer dizer a 

Johanus, quando lhe faz a concessão desse roteiro por meio do mapa, que as 

origens do personagem viajante se confundem com as daquela localidade oriental 

ou com a gênese da própria terra e do sujeito humano. É importante salientar que, 
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na Idade Média, Jerusalém já era conhecida por todos os codinomes supracitados. 

Por isso, Stamponato sabe que não oferece ao viajante pouca coisa: é enfático 

quando lhe fala sobre o itinerário de sua cartografia, avaliando, talvez, que os 

caminhos apontados nesse mapa levam o viajor para um lugar privilegiado. Guiam 

Johanus para um destino final, aquele que pode ter sido o primeiro da humanidade 

e que, tendo sido perdido, passou a ser desejado pelo homem ao longo de toda 

sua história. 

É perceptível, na passagem supracitada do romance, que, diante de 

Johanus, ofertando-lhe o mapa do paraíso, o cartógrafo se emociona, comove-se, 

como se cumprisse a missão de reconduzir o homem ao Éden perdido. Berrini 

(1997), a respeito da localização do jardim edênico, destaca que foram muitas as 

tentativas, ao longo dos tempos, de situar na terra o paraíso-jardim. Do Oriente ao 

Ocidente, o prometido paraíso foi sendo divergentemente localizado. A 

determinação do lugar, ainda segundo Berrini, passou a ocorrer em terras 

orientais com a afirmação de Isidoro de Servilha, em suas Etymologias, entre os 

anos 560 e 636. Segundo a pesquisadora (1997, p. 16): 

 
Desde então figura em muitos mapas e, entre tantos, cite-se o mais 
antigo mapa do hemisfério ocidental que se conhece, impresso em 
Augsburgo em 1472. Esse mapa organiza-se em torno de Jerusalém, 
centro do mundo segundo a Bíblia: nele, o continente asiático aparece 
na parte superior e, ali, está o paraíso perdido.  

 
 

A respeito dessa localização do paraíso em terras orientais, Mendonça 

(1997, p. 43) destaca que, para o homem religioso da Idade Média, caminhar em 

direção ao Oriente, lugar onde o sol desponta, significava seguir o sentido do 

nascimento. É sabido que da palavra Oriente deriva-se orientação. Como no caso 

do personagem Johanus o esquecimento relativo à própria origem equivaleria à 

desorientação, é ofertada a ele a direção do Oriente a fim de que possa recuperar 

a memória da sua gênese, da sua genealogia.  

Aguiar (s/d, p. 3) destaca a maneira comum com que os povos antigos 

elegiam, conforme os seus interesses, determinado lugar a fim de figurar nos 

mapas como cerne do mundo. Segundo a autora, “os cartógrafos cristãos, a partir 

das cruzadas do século XII, passaram a colocar, no centro dos mapas, a cidade 
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de Jerusalém, para custodiar a celebração deste mítico espaço crístico.” Em sua 

dissertação de mestrado, Mendonça (1997, p. 36) observa que Santo Agostinho, o 

mais importante teólogo cristão da Antiguidade, em seus estudos cartográficos, 

localiza Jerusalém na região central da terra. Para ele, a Cidade Santa seria um 

reflexo da cidade de Deus, motivo pelo qual situa-se geograficamente em 

destaque.   

A partir dessas leituras a respeito da cidade sagrada de Jerusalém, é 

possível dizer que, caminhando em direção à localidade escrita no mapa do 

cartógrafo, Johanus, homo peregrino, filho da estrada, como classificaria Maffesoli, 

tem a oportunidade de, encontrando-se, ganhando uma raça, talvez uma 

genealogia, recuperar para a humanidade o paraíso perdido. Nesse sentido e em 

certa medida, a carta geográfica de Stamponato é profética, e Johanus é a 

representação do homem decaído, errante, espécie de giróvago à procura da 

realização de uma promessa, a qual a cidade de Jerusalém, desenhada pelo 

cartógrafo, parece traduzir, consoante apontam as referências literárias nas quais 

a cidade aparece mencionada, como é o caso do próprio texto bíblico: 

 

Vi então um céu novo e uma nova terra - pois o primeiro céu e a primeira 
terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto 
de Deus, a Cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma 
esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte, que 
do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens.  (Apocalipse, 21: 1-
3).  

 
 

Segundo relata o livro de Apocalipse, Jerusalém é a espacialidade sagrada 

que desde sempre foi prometida por Deus ao seu povo. Findo o juízo final, Deus 

presenteia seus eleitos com uma nova terra, uma nova cidade, oferecida como 

uma dádiva adornada do esposa para a esposa. Aguiar (2007, p. 2) vê que, no 

texto de Piñon, Jerusalém é o ponto de projeção perseguido pelos personagens 

como espaço de desejo nas três temporalidades em que se desenvolvem as 

ações do romance. Essa re-ocorrência em torno do lugar, nos três tempos da 

narrativa, fez com que a crítica observasse que, em Fundador,  
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A organicidade narracional demonstra que o mundo é um labirinto do 
qual é impossível fugir, pois todos os caminhos que pareciam dirigir-se ao 
norte ou ao sul, a leste ou a oeste desembocaram em Jerusalém. 

 

Na primeira temporalidade, conforme já o vimos, a localização das terras 

onde será erguida a cidade de Jerusalém é apontada nos mapas de Teodorico de 

Antióquia. Depois de descoberta a região, a cidade é arquitetada e construída por 

Fundador. Na segunda temporalidade, a mesma espacialidade reaparece para 

Johanus no mapa desenhado pelo cartógrafo Stamponato, que lhe oferece a 

cidade santa como destino, o qual, a princípio, parece Johanus não recusar. De 

posse do mapa, o viajor despede-se do cartógrafo e parte, seguindo, mesmo que 

inconscientemente, já que a princípio sequer abre o manuscrito que lhe fora dado, 

o roteiro que este lhe escrevera. Veremos adiante que o mapa que conduz o 

viajante a Jerusalém reaparecerá nos tempos modernos para o personagem 

Joseph Smith, confirmando ser Jerusalém o ponto para o qual convergem os 

protagonistas desta narrativa.    
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3.2 A JORNADA PARA A PERFEIÇÃO E O RESGATE DAS 

MEMÓRIAS SUBTERRÂNEAS 

 

 

 A jornada para a perfeição, na qual o herói visa recuperar um tesouro 

perdido ou obter um conhecimento especial, é um tema recorrente em diversas 

lendas e mitos, dentre os quais se destaca a do Santo Graal: 

 

A lenda do Graal é a representação simbólica do tema do herói que 
empreende a busca do objeto valioso e sagrado, que conduz ao Centro, 
ou que é o próprio Centro, presente em cada um. A busca do Graal é um 
tema arquetípico e corresponde a um caminho iniciático, cujo percurso é 
feito de vicissitudes, mas que é determinante para que o iniciado 
desenvolva as suas qualidades e se aproprie dos seus potenciais 
internos. Realizando aquilo que ele verdadeiramente é, em sua essência 
mais profunda, o herói alcança a plenitude. (CAVALCANTI, 2008, p. 155). 
  
 

Em certa medida, Piñon retomaria essa lenda quando narra a peregrinação 

de Johanus, estabelecendo relações de similaridades entre o personagem do seu 

romance e o da narrativa mítica: ambos são cavaleiros que desconhecem as suas 

origens nobres e que não sabem qual é a sua verdadeira identidade. No 

desenvolvimento da aventura, eles vão realizar a descoberta de si mesmos, 

atingindo o centro sagrado da terra-mater, onde está localizado uma espécie de 

tesouro por meio do qual eles restabelecerão a identidade perdida. Esses 

personagens desenvolvem, assim, uma cosmicização da própria personalidade, 

deslocando-se do caos da ignorância, representado pela falta ou perda da noção 

de si, para um estágio de consciência, depois de ultrapassarem uma série de 

provações.  

No romance Fundador, essa caminhada rumo à recuperação do Graal, que 

para Johanus representa o alcance de um conhecimento essencial, de uma 

restauração da sua singularidade, acontece por rotas não oficializadas, por terras 

que não se visitam e segue em direção a Jerusalém. Dentro de uma interpretação 

simbólica, mítico-religiosa, essa peregrinação representaria um deslocamento da 

morte para a vida, da imperfeição para a perfeição. Metzger e Coogan (2003, p. 
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139) atestam que, no século IV, os cristãos seguiam em direção à Palestina, 

especialmente a Jerusalém, a fim de se santificarem, buscarem a sua perfeição. 

Essa ambulação em direção à cidade santa é, certamente, baseada na 

peregrinação de Jesus, que localiza os eventos principais do seu ministério na 

cidade de Jerusalém: 

 

Embora os textos variem, cada um dos Evangelhos descreve Jesus como 
se deslocando de maneira aparentemente inevitável para Jerusalém, o 
local dos eventos-chave da sua vida e da concepção que o cristianismo 
tem de si mesmo, que são a morte e a ressurreição de Jesus; 
(METZGER & COOGAN, 2002, p. 138).  

 

 Enquanto os cristãos baseiam-se no comportamento de Jesus para se 

dirigirem rumo a essa territorialidade, que é considerada uma das mais 

importantes para o cristianismo, o povo judeu justifica a errância em direção a 

Jerusalém lembrando que, desde os primórdios dos tempos, essa é a localidade 

ofertada por Deus para ser o centro nacional e religioso do Estado judaico. Em 

contrapartida, o povo muçulmano elege Jerusalém como destino, observando que 

esta foi a cidade onde o profeta Maomé teria finalizado a sua errância noturna e 

onde ele ascendeu ao céu.  

Como se vê, toda uma simbologia ligada ao sagrado e à passagem de um 

estado de nulidade para uma condição de significância pode estar relacionada à 

errância de Johanus. Seguindo a mesma trajetória realizada por Jesus e pelo 

profeta Maomé, ele também realiza um rito de passagem da morte à vida, visto 

que o desconhecimento de sua própria identificação equivaleria a uma suspensão 

da vida. Todavia, antes de aportar na localidade ofertada pelo cartógrafo e finalizar 

a descoberta das suas memórias subterrâneas, o personagem herói terá muitas 

surpresas, dentre as quais destacamos a descoberta de um convento, o qual, 

outrora, na temporalidade primeira, fora forçosamente abandonado por Monja e 

suas companheiras. Assim, na busca da “Cidade de Deus”, o viajante se depara 

antes com uma construção de tempos remotos que acaba por provocar nele um 

efeito inesperado, despertando-lhe uma sensação de pertença, como se o 
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convento reclamasse parte de suas origens, segundo se pode ler no texto 

narrativo: 

 

Alcançou o convento durante a noite. No centro de uma terra em 
desterro. O desalinho das matas, pedregulhos como produtos de chuva, 
a dificuldade de vencer a vegetação protegendo a peça rara. Deixou o 
animal no pátio. A natureza fornecendo-lhe comida. Exigia repouso, 
roteiros que Stamponato não ordenara. [...] Pela manhã, percorreu 
jardins e casas. Um sentimento estranho afirmando-lhe que metade do 
seu corpo ali fora concebido. A paisagem reclamada. (PIÑON, 1997, p. 
56).  
 
 

 Descrito como uma “peça rara”, o convento se apresenta para o viajante 

como um tesouro escondido nas matas. Ali ele encontrará a chave para decifrar o 

enigma que acompanha a sua trajetória, a primeira pista para elucidar as suas 

origens, por isso a dificuldade que tem de alcançar o monumento, chegar perto, 

talvez, do seu passado. Aguiar (2007, p. 1) observa que Johanus escava as suas 

origens em territórios estranhos. Em nossa interpretação, as ações de afastar o 

matagal, ultrapassar os pedregulhos que se colocam como obstáculos em seu 

caminho e vencer a vegetação que esconde o mosteiro equivalem à primeira 

dessas escavações. Explorando o território do convento, o personagem atinge o 

seu centro, onde encontra a capela, lugar no qual principiará o resgate das suas 

memórias subterrâneas: 

  
A capela emocionou Johanus mais de perto. De onde se estivesse, era 
ela o centro, ainda que a vegetação a cobrisse. Dentro um calor 
concentrado, de estábulo, lugar de nascimento, mulher despachando a 
cria, a placenta iluminando as pedras. E onde se poderia nascer melhor? 
o coração correndo, igual a bezerro selvagem, apenas nasce e 
esclarece o corpo. (PIÑON, 1997, p. 81).  

 

Note-se, a princípio, que, na descrição da capela, Piñon evoca elementos 

de uma tradição cristã responsável por narrar o nascimento de Jesus. Diz essa 

tradição, baseando-se no evangelho de Lucas, que o filho de Deus teria nascido 

num estábulo onde foi envolvido em panos e colocado numa manjedoura. No 

contexto do romance, a capela, localizada estrategicamente no meio do mosteiro, 

parece ser o ponto do qual um dia se espargiu a vida do lugar. Ao adentrá-la, o 

viajante partilha do calor uterino. Experiencia sensações de um feto, como se 
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retornasse ao momento do nascimento, realizando, como o herói da 

temporalidade anterior, o seu regressus ad uterum.   

A evocação desse cenário crístico poderia levar o leitor a estabelecer 

analogias para além do aspecto espacial entre o nascimento de Jesus e o de 

Johanus. Como até então desconhecemos a paternidade do herói, poderíamos 

supor que, assim como Jesus, ele poderia ser filho de um deus, tendo sido 

concebido quando este desceu ao templo para se unir à mulher religiosa, essa 

mesma que Johanus acaba trazendo à memória quando entra na capela e que 

poderia ser considerada, pela sua ligação com o universo do sagrado, uma 

espécie de deusa. Essa interpretação relativa a uma paternidade divina se 

sustentaria se relacionássemos a ela os estudos de Cavalcanti a respeito dos 

templos orientais. De acordo com a pesquisadora:  

 

No centro do templo sempre estava localizado o útero, a câmara ventre 
do embrião, o Garbhagriha, o lugar escuro onde se realizava o 
casamento sagrado do Deus e da Deusa, onde se efetuava a união do 
masculino e do feminino. (CAVALCANTI, 2008, p. 51).  

 

Nesse contexto, a capela é a representação do templo, um dos símbolos do 

centro, que, como já mencionamos anteriormente, deve ser construído na região 

central da localidade. Para arquitetar a edificação do templo, o homem primitivo 

devia ter um conhecimento geométrico que lhe possibilitasse distinguir as formas, 

medidas e proporções do território a fim de ordenar o seu mundo, obedecendo a 

uma ordem cósmica que servia de arquétipo para as construções terreais. Por 

esse motivo, a capela, situada no convento que Johanus descobre, ocupa sempre 

uma posição central, mesmo que o sujeito que a visualiza mude de posição.  

Quando se aproxima do templo, Johanus é tocado pelas impressões que a 

territorialidade da capela lhe desperta e, como resultado dessa aproximação, se 

emociona, indaga-se, perguntando em que outro lugar “se poderia nascer melhor”, 

sem suspeitar ainda, talvez, que a sua procedência pudesse dali ter sido 

originada. Investigando o mito da migração por meio de uma leitura crítica da 

novela O Senhor Ventura, do escritor português Miguel Torga, Almeida (2003, p. 

186) observa que “A volta à terra natal, traz subjacente o anseio pelo retorno ao 



 
168

útero materno”. Dessa maneira, a viagem de Johanus não é apenas espacial, 

funciona antes como um retorno ao passado, no qual o viajante deseja reencontrar 

a sua matriz, obter um segundo nascimento, requerendo para si um parto diferente 

daquele que outrora fora revelado pelo amigo Gordão.  

Fazendo o caminho de volta à procura de suas raízes, Johanus reconstitui, 

pela imaginação, a história daquele templo, realiza nele o rastreamento da perda 

da própria origem, desdobrando-se em arqueólogo, a fim de explorar a arquitetura 

do monumento e buscar ali os resíduos da sua gênese: 

 

Antes, Johanus arrastou-se pelas paredes, testando superfície, um tato de 
rei, que estranha toda saliência, até que descobriu a inscrição na pedra, 
que parecia alimentar seu corpo. [...] Sem dúvida que a mulher tudo fizera 
para proteger a inscrição que Johanus desvendara como se aquelas 
palavras se dirigissem a ele. Pois quem mais aceitaria os sentimentos da 
mulher com o corpo latejando sob a certeza de que também ela estivera 
onde se encontrava ele agora? (PIÑON, 1997, p. 84).  
 
 

 O corpo do viajante em contato com o corpo da capela busca encontrar 

reciprocidade na matéria explorada, procurando nela elementos que reclamem a 

sua origem, a qual, no caso de Johanus, não pode ser alcançada seguindo uma 

trajetória linear, mas pelo rastreamento de uma cadeia tortuosa, acompanhando 

conexões descontínuas, como a que se observa no convento: do estranhamento 

do relevo ao achado (in)esperado, aguardado como sua própria inscrição de 

nascimento. As palavras, outrora escritas por Monja nos recônditos da capela, 

como se protegesse um segredo no escaninho da própria alma, alimentam o corpo 

do viajante, tornam-no herdeiro de uma confissão assinalada como uma agonia: 

“Palavras que Johanus não esqueceria. E como esquecer quem disse 

assinalando-se Monja apenas: Eu sou irmã de tudo que me perturba”. (PIÑON, 

1997, p. 85).  

A inscrição existe e persiste na pedra como vestígio de uma passagem. 

Fazendo a escavação do lugar, a qual também representa a escavação de suas 

memórias subterrâneas, Johanus se vê entre o não-mais da passagem e o ainda 

do signo. No contexto da narrativa, poder-se-ia considerar esse episódio como o 

achado da pedra filosofal, que aqui não tem a função de transformar metais 
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inferiores em ouro, mas realizar simbolicamente uma modificação equivalente e 

que se refere ao tesouro oculto, ao ouro filosófico obtido por meio de uma 

mudança espiritual e sentimental na vida do personagem.   

Como a descoberta de Johanus aponta para o encontro com um outro ser 

que aparece assinalado nas paredes da capela, de agora em diante, a busca do 

lugar de nascimento, de uma origem, associa-se ao desejo de encontrar aquela 

que, escrevendo-se na pedra, como se marcasse nela a sua certidão de 

nascimento,  desperta-lhe o sentimento, arrebata-lhe pela primeira vez o coração. 

A partir desse instante, o viajor passa a ser uma alma suspirando à procura de sua 

Monja, como se buscasse a sua outra parte, como se passasse ela a ser a sua 

musa, a qual o possui da mesma maneira que, na mitologia grega, os poetas eram 

pelas Musas possuídos.  

De acordo com Eliade (2007, p. 108), quando isso acontecia, eles podiam 

se alimentar diretamente da ciência da deusa Mnemósine, personificação da 

Memória, passando a reconhecer o seu passado pela recuperação de uma 

realidade primordial:  

 

Graças à memória primordial que ele é capaz de recuperar, o poeta 
inspirado pelas Musas tem acesso às realidades originais. Essas 
realidades manifestaram-se nos Tempos míticos do princípio e 
constituem o fundamento deste Mundo.  

 

Em Fundador, a presença sentida da “musa” Monja será fundamental para 

que Johanus retire dos próprios olhos as vendas da ignorância, realizando a sua 

anamnesis, o seu despertar para o reconhecimento de si, da sua verdadeira 

singularidade. Na manifestação do sentimento que o homem passa a devotar a 

mulher e que nasce com o encontro da “pedra filosofal”, reconhecemos os traços 

do herói cortês, os quais, segundo Meletínski (2002, p. 81), se exprimem por uma 

paixão amorosa profundamente individual dirigida a um objeto que se torna 

insubstituível e que, no caso de Johanus, se transforma quase numa obsessão.  

Movido agora por uma dupla ambição, a de reaver a sua identidade e a de 

encontrar a mulher que outrora assinalou a sua angústia na arquitetura daquela 

construção, o herói não se detém no convento. Realiza mais uma separação, 
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seguindo viagem em busca do invisível, da qual, segundo Maffesoli (2001, p. 188), 

o nomadismo é o sinal indubitável. Assim, vai ficando claro que, para esse 

personagem, a errância representa um retorno para o eu e um abrir-se para o 

outro.  

Nesse sentido, Johanus vai fazendo a ligação entre o nomadismo do corpo 

e o estabelecimento de laços afetivos originários dos encontros que acontecem 

durante a construção da sua história: primeiro o amigo Gordão, em seguida o 

hierofante cartógrafo, posteriormente o encontro com Monja por meio da inscrição 

na pedra da capela. Nessa itinerância, os encontros não cessam, vão constituindo 

a trajetória do personagem, formando a sua vivência no movimento pela estrada. 

Maffesoli (2001, p. 153) observa que “o nomadismo favorece o caminhar para o 

outro”. Assim é que, deixando o convento e voltando a perambular por caminhos 

tortuosos, à deriva, Johanus não deixa de estabelecer novos vínculos. Depara-se 

agora com um pequeno exército que lhe dirige uma proposta tentadora: “Aceita o 

comando da nossa batalha?” (PIÑON, 1997, p. 94).  

Analisando esse acontecimento, notamos que a passagem de Johanus 

representa, para os homens que ele encontra acampados no meio do nada, o 

cumprimento de uma espécie de sorte, como se o viajante há muito fosse 

aguardado para assumir o comando daqueles soldados. Nesse episódio, Piñon 

associa o destino do seu personagem herói àquele representado pelo arquétipo do 

cavaleiro, já que, doravante, ele será considerado por aqueles homens uma 

espécie de líder, responsável pela administração da armada, pela observação das 

complexas regras de combate e pela defesa dos fracos e deserdados e  

autoridade na conquista de terras maravilhosas, as quais aparecem em mapas 

escritos como hieróglifos e que poderiam ser considerados de fantasia: 

 

Explicaram-lhe os senhores da terra a desventura, para que Johanus 
compreendesse os motivos da campanha. [...] – Não há documento 
confirmando, apenas o relato oral, de que Teodorico de Antióquia, antes 
de morrer, entregara aos antepassados, em troca de ouro ou favores 
desconhecidos, um mapa de que se diziam maravilhas, cujas terras, 
segundo regulamento ainda vigente, passavam a lhes pertencer, ainda 
que tantos anos se vencessem. E que os ancestrais, por estranhos 
desígnios, não se decidiram a empreender a sua conquista, o que os 
impediu de descobrirem que Teodorico de Antióquia do mesmo mapa 
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fizera inúmeras cópias, distribuindo-as entre vários senhores, sem 
preveni-los, porém, de que não eram os únicos possuidores da 
preciosidade. Mistério apenas esclarecido naqueles dias, e após tantos 
anos, quando seus herdeiros, de uma só vez, se decidiram apossar-se 
do que lhes pertencia por direito legal, vindo a saber então que lhes 
cabia muito menos do que esperavam, ainda assim compensando o 
empreendimento. [...] Confiavam que Johanus lhes concederia a vitória. 
Embora antes da luta ele devesse interpretar o mapa que possuíam 
todos, sem o qual não alcançariam aquelas terras. Talvez não 
freqüentasse ele escolas de cartografia, e nesta ciência não se 
habilitasse. Mas, estavam seguros de que certos homens nascem com o 
dom congênito de interpretar a terra como se a tivessem habitado em 
milênios, sendo lhes pois os mapas familiares, e por que não suporiam 
que a Johanus, - É este seu nome? tivesse  sido concedido este 
privilégio, que não se explica. (PIÑON, 1997, p. 95, 96).  

  

 

Conquanto estejam preparados e dispostos a conquistar uma terra que por 

direito pertencia a seus antepassados, os homens que Johanus encontra no 

caminho de sua trajetória esbarram num obstáculo: o mapa de Antióquia, descrito 

como uma inscrição maravilhosa, é para eles um objeto ilegível, devendo, pois, 

ser decifrado por um indivíduo de caráter especial, com dom natural para os 

conhecimentos da cartografia. Desse modo, mesmo sem conhecer o viajante nem 

saber a sua procedência, se ele possui ou não formação para a batalha, eles o 

elegem como intérprete do mapa. Nomeiam-no como guia, acreditando, talvez, ser 

o viajor descendente de homens que, no passado, teriam fundado e habitado 

aquela comunidade escrita na representação do cartógrafo.  

Aparentemente por um acaso, Johanus é eleito pelo grupo como 

comandante de uma expedição. Nessa função, tem como objetivo a condução 

correta de homens que se dizem herdeiros da localidade apontada no mapa de 

Teodorico de Antióquia e que se apresentam para o viajante como vítimas da 

astúcia do cartógrafo, que, no desejo de ludibriar os seus contemporâneos, teria 

aceitado se desfazer das suas cartas geográficas em troca de ouro, distribuindo 

cópias de um mesmo mapa, como se quisesse ver as terras indicadas naqueles 

desenhos sendo disputadas por indivíduos de várias procedências.  
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3.3 O MAPA E O SIMULACRO 

 

Associada à ação do cartógrafo de distribuir cópias de um mesmo mapa, 

emergiria uma discussão muito presente no nosso mundo contemporâneo: a 

relação entre o original, a cópia e o simulacro. Ainda que atual, essa questão não 

é nova. A filosofia antiga já a abordava, tendo Platão desenvolvido em seus 

escritos uma ampla reflexão sobre o tema. A breve abordagem sobre as noções 

de original, cópia e simulacro que doravante se desenvolverá nesse texto se 

fundamentará nas considerações de Deleuze (1974), que retoma o 

posicionamento platônico para, seguindo a tarefa filosófica proposta por 

Nietzsche, revertê-lo.  

Deleuze (1974, p. 259) repara que a real motivação de Platão, ao elaborar a 

sua Teoria das Ideias, seria a de estabelecer uma hierarquia entre o original e a 

cópia, o modelo e o simulacro. Essa ordem seria fundada pela separação que o 

filósofo antigo institui entre o mundo inteligível, considerado como original, e o 

mundo sensível, tomado como representação. Com essa divisão, cria-se uma 

instância superior, que seria tomada como modelo, e outra inferior, que realizaria a 

imitação. Esse espelhamento de uma realidade em relação a outra garantiria, 

então, a ordem do mundo, visto que, embora imperfeito, o universo inferior poderia 

ser feito à imagem e à semelhança do superior, avaliado como sem defeitos.  

No desenrolar do seu pensamento, o filósofo francês destaca que o objetivo 

de Platão não seria apenas o de fazer a distinção entre o mundo das essências e 

o das aparências, mas criar nesse último uma diferença entre cópia e simulacro, 

explicitando ainda mais o nível das hierarquias: 

 

E é preciso distinguir, sem dúvida, todo um conjunto de graus, toda uma 
hierarquia, nesta participação eletiva: não haveria um possuidor em 
terceiro lugar, em quarto etc.; até o infinito de uma degradação, até 
àquele que não possui mais do que um simulacro, uma miragem, ele 
próprio miragem e simulacro? (DELEUZE, 1974, p. 261).    

 

Para Platão, o mundo inferior, sendo formado por representações, admitiria 

o que ele chama de “justo pretendente”, a cópia bem fundada, que emergiria à 
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imagem e à semelhança do original. Por outro lado, ele rechaçaria os falsos 

pretendentes, os simulacros, que seriam considerados imitações elaboradas a 

partir de uma dissimilitude, de um desvio, uma perversão. Em outros termos, o 

propósito seria o de distinguir as boas e as más cópias, degredando essas últimas 

ao esquecimento. Todavia, em o Sofista, precisamente em seu fim, ao confundir-

se com a imagem de Sócrates, não podendo mais distinguir-se dele, Platão 

colocaria em questão as noções que ele próprio busca hierarquizar, deixando em 

aberto a seguinte questão: quem ou o que é o original, a cópia e o simulacro? 

Afirma Deleuze que, com essa atitude, é o próprio Platão o primeiro a indicar a 

reversão do platonismo. A diferença entre a coisa mesma e as suas imagens 

passa a ser discutível, como o é para os sofistas, que elaboram a noção de cópia 

com pretensões de ser um igual ao modelo: 

 

Os sofistas, ao contrário de Platão,levaram o simulacro às últimas 
conseqüências. Ora, se a questão é o nível de imitação, o que poderia 
ocorrer se a imagem – para além de somente despreocupar-se com seu 
grau de semelhança e evitar a submissão à Ideia –, se ela passasse, 
ardilosamente, a buscá-lo de uma maneira tão correta e precisa que mal 
fosse possível elaborar a distinção entre ela e o modelo? (SALES, 2006, 
p. 3).  

 

 Considerando a interrogação que encerra a citação supracitada, 

buscaremos explicar a atitude de Teodorico de Antióquia quando resolve 

multiplicar por meio da cópia um mesmo mapa e distribuí-lo entre vários homens. 

O que gostaríamos de salientar é que o personagem pode ter agido se utilizando 

de um pensamento análogo ao que deseja fazer a reversão do platonismo. 

Colocando-se em prática esse desejo, afirmam-se os direitos do simulacro, que 

deixa de ser avaliado como uma cópia menor, com status de degradada, 

passando a encerrar em si uma potência positiva. Nessa interpretação, a própria 

noção de um mapa original do qual se produziram cópias estaria para sempre 

perdida. Em seu lugar, emerge uma série de simulacros, todos originais, ou, ao 

contrário, falsos: “O mesmo e o semelhante não têm mais por essência senão ser 

simulados, isto é, exprimir o funcionamento do simulacro.” (DELEUZE, 1974, p. 

268). 
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A astúcia do cartógrafo pode estar justamente no fato de distribuir mapas 

que, em lugar de serem apenas cópias, são antes cartografias simuladas, que, por 

serem assim consideradas, não se subordinam ao regime hierarquizante do 

modelo, não se submetem à lógica da semelhança, mas imprimem uma diferença 

não-redutível ao modelo do mesmo. Discutimos no capítulo anterior as formas de 

produção do cartógrafo nelidiano. Vimos como ele se utiliza de uma série de 

artifícios que extrapolam o campo da ciência para escrever a localização das 

terras que imagina. Dessa maneira, avaliando o comportamento de Antióquia, ao 

longo de sua existência, seria bastante coerente levantarmos a suposição de que 

ele tenha fabricado cópias de um mesmo manuscrito utilizando-se da potência do 

falso, tida como a força do simulacro, já que aquela sempre esteve presente em 

suas produções.  

Poderíamos afirmar, inclusive, que para ele o mundo não passaria de uma 

simulação. Nas obras de Teodorico de Antióquia, a reversão do platonismo 

ocorreria pela valorização da cópia menor, que o filósofo antigo tomava como sem 

importância. Ao confeccionar cópias de um mesmo mapa empregando em sua 

prática a potência do falso, ele pode estar dando vida a uma cartografia 

monstruosa, não domesticada, que emerge como outro modelo e modelo do outro. 

Logo, a noção de cópia poderia ter outra significação diferente da referida por 

Platão. Enquanto para o filósofo antigo a cópia é sempre o semelhante, aquilo que 

se escreve como o “Mesmo”, para o cartógrafo da Antióquia, ela pode ter um 

ponto de vista diferencial, um “devir-louco” e ilimitado, que Deleuze destaca como 

pertencente ao simulacro. Nesse sentido, os mapas que parecem copiados 

poderiam até ter uma impressão de semelhança, resultando daí dizerem ser 

cópias uns dos outros, mas essa sensação de similitude seria própria do 

simulacro: 

 

O simulacro implica grandes dimensões, profundidades e distâncias que 
o observador não pode dominar. É porque não as domina que ele 
experimenta uma impressão de semelhança. O simulacro inclui em si o 
ponto de vista diferencial; o observador faz parte do próprio simulacro, 
que se transforma e se deforma com seu ponto de vista (DELEUZE, 
1974, p. 264). 
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A distinção, a dessemelhança, nasceria de um observador externo, de um 

intérprete que acaba tomando parte no próprio simulacro. Logo, esse leitor teria o 

poder de transformar e deformar com o seu ponto de vista o simulacro, que 

passaria a existir na dependência dele. No contexto do romance, caberia a 

Johanus fazer a interpretação dessa representação geográfica tornada simulada. 

Entretanto, a leitura do mapa de Antióquia, cuja partilha recebe a acusação de ter 

sido feita como uma mercadoria, não se realiza como uma tarefa simples. 

Tomados como instrumentos de comunicação, nos quais se apresentam as 

informações que servem de guia para se chegar a uma localidade, os mapas são 

uma linguagem visual alegórica composta por um conjunto de índices que devem 

ser decodificados. 

 Assim, diante do convite para ser o comandante da armada, Johanus 

medita, avalia os riscos da empreitada, os perigos de estar à frente de uma 

expedição que visa adentrar em terras das quais se dizem coisas extraordinárias, 

fabulosas, terras inexistentes, talvez. Essa territorialidade poderia ser fruto de 

mais uma artimanha do cartógrafo, distribuída no mapa-simulacro como forma de 

trapaça: “- Ainda que eu erre, vocês me aceitam? Não tinha tanto a perder. Desde 

pequeno era de ninguém. Sem razões de fixar-se. – Então, está bem. Breve 

ingressaremos nestas terras, concluiu Johanus.”(PIÑON, 1997, p. 96).  

Ponderando sobre os estratagemas de conquista, Johanus viaja no tempo a fim de 

sondar a mente de Teodorico de Antióquia. Nessa excursão, imagina-o 

elaborando as suas cartografias, associando ao saber científico o conhecimento 

de natureza misteriosa, como se escrevesse mapas apócrifos:  

 

Teodorico de Antióquia fascinava-o. Imaginou-o servindo a reis, vivendo 
em uma ilha, sempre cercado de cortesãos. Mágicos vinham para lhe 
fornecer espinhos à sua fantasia. Ou se apropriarem dos poderes 
daquele homem bebendo em taça de estanho. [...] Os abismos de 
Teodorico, a que Johanus dava posse ao administrar projetos de 
conquista. (PINON, 1997, p. 97).  

 

  Para o personagem andarilho, o chamamento dos soldados representa 

mais uma experiência que Johanus se mostra disposto a viver. Encontrando as 

terras escritas no mapa do cartógrafo, talvez tenha ele uma oportunidade de, pela 
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primeira vez, se fixar, achar motivos para criar laços, fazendo morada em uma 

comunidade. Na avaliação da empreitada que lhe surge em forma de proposta, ele 

calcula o erro, concluindo que, para quem tem pouco ou nada a perder, valeria a 

pena viver a aventura da descoberta. O viajante, contudo, parece ter a certeza da 

obtenção do êxito, prevendo para logo a entrada na localidade desejada, como se 

soubesse que, para um filho da estrada, a condução de homens até aquela 

territorialidade distante seria uma tarefa vitoriosa. Nesse sentido, é possível 

afirmar que, à frente desse exército, Johanus retoma o que Maffesoli (2001, p. 42) 

denomina a “pulsão do pioneiro” à procura do seu Eldorado, como se fosse ele 

mesmo o primeiro descobridor daquelas terras. 
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3.4 JOHANUS: O MESMO E O OUTRO DE FUNDADOR 

 

 Numa alusão ao famoso conto do escritor argentino Jorge Luis Borges 

(1984) intitulado Borges e eu, Johanus poderia contemplar a sua história e dizer: 

“ao outro é que sucedem essas coisas”, referindo-se ao personagem Fundador, 

que, em tempos arcaicos, transformou-se numa espécie de herói civilizador, 

responsável pela façanha da descoberta da terra prometida, tornando-se, em 

seguida, criador e provedor da cidade. Isso por que, assim como ocorreu ao 

personagem da primeira temporalidade, Johanus se converterá agora no novo 

herói cultural, responsável por repetir o feito da descoberta, renovando o mundo e 

destituindo dele as forças do caos.  

A fim de realizar essa empreitada, o viajante medieval parte em busca da 

localidade apontada no mapa do cartógrafo, revestindo-se de sentimentos nobres 

e de natureza aguerrida. Realizando uma série de ações que possuem um valor 

análogo àquelas praticadas pelo herói da primeira temporalidade, ele empunha as 

armas como sinal de coragem, parecendo predestinado, mesmo que disso não 

tenha consciência, a fazer a ponte entre a primeira fundação e essa que 

atualmente ele pretende realizar e que faz reaparecer, como no advento da origem 

do lugar, aspectos fecundantes como a anomia, a efervescência original e a força 

do instituidor: 

 

Apreciava o uniforme. As armas pesadas exigindo coragem para o 
ingresso naquelas terras. A mesma audácia com que o primeiro homem a 
pisou pela primeira vez. Um raro instinto comandando Johanus a 
desfrutar – apesar dos anos que eventualmente os separassem – da 
criatura que, sob orientação do mapa de Teodorico de Antióquia, muito 
antes dele conheceu aquele trajeto que hoje também vencia. A mesma 
criatura que, igual a Johanus, julgava a alegria uma transição. Pois mais 
forte era o dever de desbravar aquela terra. Johanus sentia ao seu lado a 
mão do estrangeiro, antiga e pesada, dizendo-lhe: também eu aguardei 
sua vinda, o caminho é difícil, mas você conseguirá. (PIÑON, 1997, p. 
110).   

 
 
  Na travessia das veredas que conduzem ao território aspirado, Johanus 

compartilha do mesmo espírito atrevido que, outrora, impulsionou o pioneiro 

daquela descoberta. Os dois personagens parecem reunir os caracteres presentes 
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na imagem arquetípica do herói épico. Johanus é jovem e, assim como Fundador, 

corajoso e guerreiro, mostrando-se disposto a enfrentar qualquer obstáculo e a 

superestimar suas próprias forças. Em relação a esse arquétipo de personagem, 

Meletínski (2002, p. 67) destaca a sua fúria e obstinação, que o levam muitas 

vezes a desafiar as leis divinas. 

Analisando essa segunda descoberta comandada por Johanus, é possível 

perceber que, até certo ponto, ela é uma aventura nostálgica que lembra a proeza 

original da qual Fundador foi o protagonista. Ao lado do novo descobridor, como 

uma presença sentida, parece ser o herói dos tempos arcaicos quem indica ao 

novo herói o trajeto a seguir, como se pegando em suas mãos conduzisse o 

viajante pelos caminhos que outrora ele próprio venceu. Nessa leitura, Johanus 

reavivaria a errância fundadora, o nomadismo passional, que faz lembrar o estado 

nascente do lugar: “O nomadismo lá está para lembrar essa aventura original”. 

(MAFFESOLI, 2001, p. 40).   

Observe-se que, assim como ocorreu a Fundador em tempos remotos, não 

convém ao viajante entreter-se com júbilos passageiros, entregar-se a 

contentamentos efêmeros. A sua maior alegria está reservada para a conquista da 

cidade, porque acredita que é nela que vai concluir a descoberta de suas origens 

e encontrar, talvez, a mulher que se transformou em objeto do seu desejo. É a 

esse projeto que passa a dedicar o seu tempo, o seu pensamento, o seu amor, 

confiando em se consagrar vencedor.  

Quando finalmente chega à cidade com seus homens, conquistando-a na 

calada da noite, Johanus reanima a vida da comunidade, trazendo à cena a 

violência fundadora, os elementos já esquecidos da primeira colonização. Em 

certo sentido, a sua presença é anamnésica, fazendo lembrar aquilo que, até 

então, estava esquecido, escondido, mas que é próprio da origem do lugar: a 

parte aventurosa, as ligações transgressivas, as situações anômicas. Ele 

reintroduz o dinamismo efervescente, que está na base de toda estrutura sólida. 

Nessa perspectiva, a conquista da cidade é regeneradora, responsável por 

vivificar a respiração social, permitindo que a comunidade volte a experienciar o 

intercâmbio, o convívio com a alteridade, a troca de experiências.  
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Entretanto, é preciso perceber que a estrangeiridade dos conquistadores 

evoca valores paradoxais, uma vez que, temidos e, ao mesmo tempo, esperados 

pelos moradores da cidade, os forasteiros podem, pela simples presença, violentar 

a ordem estabelecida, representar para a comunidade um risco, devendo, por 

isso, ser repelidos, afastados da vida do lugar. A respeito desse fato, Maffesoli 

(2001, p. 41) afirma que “O ‘andarilho’, como o nome indica, serve de certa forma 

de má consciência. Ele violenta por sua própria situação, a ordem estabelecida, e 

lembra o valor da ação de pôr-se a caminho.”  

Por outro lado, esses mesmos estrangeiros também são sinônimos de 

novidade, a qual nem sempre é prejudicial, mas que pode ter o poder de revigorar, 

de trazer à mente dos habitantes os aspectos positivos do nomadismo construtor, 

que estiveram presentes na gênese daquela sociedade. Nesse sentido é que o 

forasteiro Johanus vai ser reconhecido pela mais ilustre moradora da cidade como 

uma espécie de salvador da pátria, como se pode constatar do diálogo que os 

personagens desenvolvem: “Monja animava-o a falar. Ele recusava que o 

consultassem sobre os planos de rendição. – Já lhes dei a cidade, o que querem 

mais de mim? Ela pediu: salve-nos ao menos uma vez”. (PIÑON, 1997, p. 171).  

No pedido de salvação realizado por Monja, está latente o desejo de uma 

renovação cósmica que se realiza pelo retorno ao tempo cosmogônico, aquele 

denominado por Eliade (2007) como “tempo forte”, no qual o mundo é refeito. Há, 

na solicitação da mulher, uma espécie de súplica do tipo “crie o mundo de novo”. 

Não que a cidade de Fundador se encontrasse em decadência, mas certamente 

precisaria retornar às fontes e experimentar da energia e da fertilidade daquele 

momento inaugural que assegura a restauração total do cosmo. Seguindo essa 

linha de raciocínio, afirmaríamos que a narrativa nelidiana estaria retomando o 

mito do eterno retorno, o mito da renovação universal, a partir da qual, assim 

como antes fez Fundador, Johanus colocaria em prática o seu espírito inventivo 

para instaurar uma transformação no espaço, convertendo-se no novo herói, no 

novo reformador da cidade:  

 

Em quase toda parte um novo reino tem sido considerado como uma 
regeneração da história do povo, ou mesmo da história universal. Com 
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cada novo soberano, por mais insignificante que ele possa ser, começa 
uma ‘nova era’. (ELIADE, 2007, p. 74).  
 
 

Nesse ponto da narrativa nelidiana, o drama de criança possivelmente 

abandonada e o estatuto social de órfão, que perseguem o personagem, 

justamente pelo fato dele ter sido “parido no mundo”, são compensados pela 

grandeza mítica do herói primordial que (re)aparece no momento auroral, fazendo 

a (re)criação do cosmos. Meletínski (2002, p. 70) lembra um tipo de herói muito 

semelhante a Johanus do qual nada a princípio se espera exatamente por trazer 

em sua biografia o status de enjeitado. Nessa condição, ele se apresenta numa 

situação inicial desvantajosa em relação aos demais sujeitos, marcada por um 

matiz social no âmbito da família. Por essa circunstância, a biografia de Johanus 

seria semelhante àquela narrada no mito dos deuses abandonados após o 

nascimento. Mas também será análoga a de homens comuns que, pelo fato de 

fatalmente terem se tornados órfãos, acabaram por se transformar em heróis do 

seu povo. É o que ocorre, por exemplo, com Moisés, que foi abandonado para 

escapar da ira do faraó, dentro de uma cesta, da qual acabou sendo resgatado 

para, no futuro, viver um destino grandioso; e até mesmo com José, personagem 

bíblico que acaba sendo enjeitado pelos próprios irmãos.   

Conquanto a presença de Johanus possa representar para Monja e os 

moradores da cidade o surgimento de um novo tempo, de uma nova aurora 

paradisíaca, não podemos esquecer, no entanto, a razão primeira que motiva o 

personagem a iniciar a sua peregrinação, tornando-se um nômade solitário e 

abandonando o grupo de teatro mambembe e o amigo gordão. Assim, para ele, a 

condução daqueles homens por caminhos desconhecidos até a redescoberta da 

cidade representa um caminhar para o conhecimento de si, numa continuada 

formação da sua personalidade. Tornado senhor das terras conquistadas, 

Johanus começa a realizar a sua tomada de consciência, despertando de uma 

ignorância relativa à própria origem.   

A princípio, está certo de pertencer à raça que desde os primórdios fundou 

e habitou aquela localidade. Dominado por essa certeza, o personagem escava 

nos recônditos do lugar a sua própria genealogia. Realiza a procura de si como se 
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buscasse pedras preciosas, percorrendo a cidade e examinando a sua arquitetura. 

Dessa maneira, como se levado por uma espécie de intuição que lhe aponta os 

caminhos da sua identidade, Johanus chega à casa mais antiga da comunidade, 

onde é recebido por Monja, personagem semelhante-simulado que, na 

temporalidade medieva, recebe o mesmo nome da religiosa monacal a quem 

Fundador tomou como esposa à época anterior. Diante dela, explica a sua 

natureza forasteira, as razões de procurá-la naquela habitação: 

 

[...] abandonei a terra por outra, pois sou homem de esforço, até 
conquistar esta cidade, submetendo-me à causa mercenária, e os 
surpreendi no sono, era noite ainda. Unicamente você zelava pela 
cidade, seu orgasmo livre iluminava as casas que defendia fazendo amor 
madrugada ainda. [...] Você, que me sabia conquistador, teria pensado 
que vim à sua presença buscando amor como os outros, engana-se, vim 
por informação de que esta a casa mais antiga, que eu a procurasse, 
embora não me dissessem como chegar, e vim, sim, porque obedeci, 
obediência foi o roteiro para chegar a esta casa, antes de chegar a você. 
[...] Quis a casa mais antiga por razões que não sei. E pelo que você 
disse, originamo-nos da mesma raça. (PIÑON, 1997, p. 127, 128).  

 
 

 Realizando uma leitura fenomenológica do espaço, Bachelard (1993) 

observa que a casa é o nosso primeiro universo. Quando nascemos, ela é 

reconhecida como o nosso primeiro cosmos. A respeito da função de abrigar que 

a casa assume para o sujeito que nela habita, o filósofo enfatiza que, diante de 

acontecimentos intempestivos, ela “adquire as energias físicas e morais de um 

corpo humano”. Silva (2003) descreve as relações que a territorialidade da casa 

possui com o espaço do corpo, explicitando, a partir da leitura de Bachelard, que a 

imagem da casa natal evoca para o sujeito que nela nasceu semelhanças com o 

espaço uterino. Em certa interpretação, a casa é espaço da gestação. Antes de 

ser expulso para um exterioridade selvagem, projetado para o mundo, o sujeito é 

gerido no espaço onde habita. Nele principia a construção da sua identidade, 

criam-se os primeiros laços, estabelecem-se os primeiros afetos.  

Considerando a leitura bachelardiana, diríamos que, quando Johanus busca 

a casa mais antiga da localidade sem conhecer as verdadeiras razões que o 

levam a se dirigir aquele edifício, é como se, inconscientemente, quisesse retornar 

ao espaço onde foi gerado, ao corpo do qual foi parido, a fim de fazer a busca da 



 
182

sua identidade, retornando agora ao local do nascimento. Ele não procura aquela 

habitação, como muitos o fazem, no intuito de satisfazer o desejo do corpo. Isso 

por que, na segunda temporalidade da narrativa, Monja, a mulher que habita a 

antiga casa de Fundador, é uma espécie de deusa-prostituta, procurada pelos 

homens da cidade para satisfazer-lhes o desejo do corpo. Todavia, Johanus não 

quer, como os outros homens, copular com a moradora da casa de Sir Tristan, 

aproveitar-se do sexo da prostituta, entregar-se ao seu amor. Antes de penetrar a 

mulher, almeja primordialmente adentrar no território daquela morada, invadir os 

seus cômodos, a fim de conhecer a intimidade do domicílio. Move-o, então, outro 

tipo de desejo, a esperança, talvez, de encontrar ali a sua filiação, experimentar a 

maternidade da casa.  

É importante destacar que, para chegar até aquela edificação, Johanus não 

consulta ainda o mapa que o cartógrafo Stamponato lhe fornecera, antes obedece 

a uma espécie de intuição, como se retornasse à casa materna seguindo o roteiro 

que parece presente em sua mente, em seu corpo, como uma inscrição que o leva 

a se projetar pelos caminhos que o conduzem até aquela residência. Diante dela, 

o personagem afirma sem hesitar “- estranho, sinto que nasci aqui. Se pudesse 

escolher o lugar de aparecer na terra, seria nesta casa”. (PIÑON, 1997, p. 162).  

Lembremos que Fundador construiu a sua casa em forma de labirinto, 

como se arquitetasse o seu universo particular a partir de um emaranhado de 

veredas. Nesse sentido, a cartografia da casa mais antiga da localidade se 

apresentaria para o visitante Johanus como um conjunto de enigmas, uma 

edificação em forma de esfinge. Antes, porém, de explorar esse espaço pleno de 

mistérios, erguido pelo ancestral, Johanus resolve conhecer a comunidade na 

companhia de Monja e acaba sendo conduzido pela mulher até os arredores da 

cidade, onde se depara com a capela, local que, apresentando-se como uma 

arquitetura semelhante-simulada daquela que, no passado, ele descobriu no 

convento, persegue o viajor como se pretendesse lhe confirmar os registros da 

sua identidade: 

 

[...] – Quando quiser, conheceremos a cidade. Ele se dispôs aos perigos, 
a mulher conduzindo criatura e sua brava produção através de 
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despenhadeiros, florestas, o horizonte do seu corpo. [...] Johanus 
habituou-se devagar. Penetrando as formas por intuição da sua espécie, 
vencendo canais estreitos, quem sabe a vagina e afluentes, um 
restaurado nascimento. Até surgir-lhe à frente, rigorosamente igual, a 
capela do convento trazida àquelas terras. [...] Johanus descobria-se 
perseguindo a imitação, a cópia perfeita da capela de Monja. Desde que 
a conheceu, quis encontrá-la de novo. E ali estava. Rigorosamente iguais 
as duas capelas. A do convento e a da cidade. (PIÑON, 1997, 146, 147).  

 

Note-se que Johanus percorre os caminhos do lugar como se estivesse se 

movimentando por cavidades vaginais, retornando ao momento do nascimento. A 

fim de atar os fios de sua própria ficção, ele força, em seu deslocamento, esses 

mesmos caminhos a se abrirem, obrigando-os a dar passagem ao seu passado. 

Assim, o personagem peregrinante, realizando mais uma vez a escavação de 

suas memórias subterrâneas, transita por uma geografia que se apresenta para 

ele com a semelhança de uma genitália feminina que ele atravessa até alcançar a 

capela, arquitetura carregada de valores místicos e simbólicos, que relacionam o 

personagem a uma pátria religiosa, cristã talvez, conforme se pode inferir pela 

indagação de Johanus diante da igreja: “- Onde o meu começo, pedra? O que 

ainda pretende de mim, ancestral? gritou Johanus, experimentando encontrar as 

mesmas palavras da primeira capela”. (PIÑON, 1997, p.147).   

Chama a atenção do leitor e mais ainda do próprio personagem, razão pela 

qual o narrador dá ênfase a esse episódio, o fato de a capela situada nos 

arredores da cidade ser “rigorosamente igual” àquela com a qual Johanus havia se 

deparado no convento abandonado. Os dois templos foram construídos 

obedecendo a um mesmo projeto arquitetônico. Sabemos disso porque, como 

mencionamos no capítulo anterior, a primeira Monja impôs a construção de uma 

capela semelhante à que havia sido erguida por ela no mosteiro que dirigia como 

condição para acompanhar Fundador até as terras nas quais ele pretendia fundar 

uma cidade. Mas qual seria o real motivo dessa semelhança? Porque a capela 

edificada às margens da cidade seria uma “imitação” uma “cópia” da outra?  

Cavalcanti (2008, p. 47) nota que o homem religioso da Antiguidade 

acreditava que os moldes do templo eram inspirados por Deus, devendo, pois, ser 

construído de acordo com um modelo divino arquetípico. Esse modelo era intuído 

por um profeta, um místico, um religioso, responsável por informar à comunidade 
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os desígnios de Deus acerca da edificação do santuário.  Foi o que ocorreu a 

Moisés, consoante descreve o livro de Êxodo (25: 8-9): “Faze-me um santuário, 

para que eu possa habitar no meio deles. Farás tudo conforme o modelo de 

Habitação e o modelo da sua mobília que irei te mostrar”; e ao profeta Ezequiel, 

que também recebeu de Deus uma visão na qual aparece o padrão de templo que 

deveria ser construído. O texto bíblico relata ainda que, da mesma maneira, 

obedecendo a um arquétipo celestial, o Templo de Salomão é arquitetado, 

seguindo as instruções que David recebera de Deus e repassara a seu filho2.  

No romance Fundador, essa repetição de um mesmo modelo para os dois 

templos, o do convento e o da cidade, pode sugerir uma possível obediência a um 

determinado arquétipo celestial. Nesse caso, Monja é quem intuiria os propósitos 

de Deus, tendo recebido dEle uma espécie de predestinação, como parece ela 

mesma supor pela indagação que se faz: “- Acaso o meu destino é construir 

capelas servindo à minha vaidade, dispensando energia que Eleonora pedia e eu 

recusei, mas que me trouxe a este vale para erguer uma casa de Deus?” (PIÑON, 

1997, p. 83).  

O segundo templo se apresenta a Johanus como um achado inesperado. 

Embora ele desejasse se reencontrar com a capela de Monja, não imaginava se 

deparar com uma cópia dela às margens da cidade que conquistara. Logo depois 

do (re)encontro com a capela, ele dispensa a companhia da mulher que o 

conduzira até aquele edifício e ingressa no interior do lugar, a fim de confirmar a 

sua ascendência pela inscrição deixada por Monja nas paredes do santuário. 

Igualmente ao ocorrido na primeira vez, Johanus rasteja e rastreia à procura de 

uma escrita que esboçasse para ele não apenas a passagem da mulher, o dilema 

existencial da Madre Superiora, mas um espaço de significação onde se 

articulasse a sua possível identificação:  

 

                                                 
2 A visão do profeta Ezequiel pode ser vista a partir do capítulo quarenta, na última parte do seu 
livro, quando ele é arrebatado por Deus para que possa observar um plano minucioso de 
reestruturação religiosa e política da nação israelita na Palestina.  Os preparativos para a 
construção do templo de Salomão podem ser constatados a partir do versículo quinze do capítulo 
cinco de 1 Reis, e se prolongam no capítulo seguinte.  
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Johanus ajoelhou-se tateando grosseiro as pedras, até localizar as 
primeiras letras./ – Será que a encontro outra vez, Monja? Como ele, 
também Monja tocara as mesmas pedras, ajoelhara-se ali, onde estava 
agora, para executar seu irresistível testamento. E imitando-a, fazia-se 
irmão da pedra perturbada, amante da mulher. (PIÑON, 1997, p. 148).  

 

 Para Johanus, a busca da própria origem passa pelo reencontro com uma 

linguagem que aparece a ele como uma forma de preencher o vazio relativo a 

uma não-identidade. Fazer-se “irmão da pedra perturbada” é para o personagem 

identificar-se com o enigma de Monja, talhado letra por letra nos recônditos da 

arquitetura da capela, como se essa escrita fosse para ele parte de sua certidão 

de nascimento. Nesse sentido, Johanus toma o dilema da personagem feminina 

como seu, já que, semelhantemente à autora daquela inscrição, é um sujeito 

desassossegado, renitente, também irmão de tudo que o perturba.  

O retorno ao passado, a revelação de sua procedência, não se encerra, 

contudo, diante da confissão exposta na pedra. É preciso ao viajante continuar 

reunindo provas que o ajudem a compor a sua genealogia. Dessa forma, depois 

de achar-se novamente diante da presença assinalada por Monja, Johanus 

resolve conhecer os segredos da casa de Fundador, adentrar em uma 

espacialidade cheia de mistérios, para lá cumprir mais um ritual de passagem à 

procura de si mesmo.  

Admitido naquela territorialidade por sua ilustre moradora, o homem 

penetra, simultaneamente, nos labirintos da casa e naqueles que lhe são 

oferecidos pela posse do corpo da mulher. Esta se apresenta para o forasteiro no 

leito nupcial como uma espécie de serpente de duas cabeças, fundindo na sua 

aparência a imagem da Monja do passado, que o viajante ansiava encontrar, e 

dessa que a ele se entrega no tempo presente:  

 

Sou Monja sim, Johanus, mas não a Monja que você queria. Embora não 
ouse confessar-lhe em palavras, porque a outra Monja morreu. [...] Que 
expressão você inventou e eu descobri? Como se não fosse meu o rosto 
que você aceitou e me substituísse. Quem é ela? Que rosto tenho agora? 
(PIÑON, 1997, p. 162, 163). 
 
 

Nessa transfiguração de uma Monja em outra, verifica-se o rito da 

hierogamia: a união do divino com o humano. De acordo com Guerra (2006, p. 1), 



 
186

nesse ritual “uma mulher, a qual poderia ser uma prostituta sagrada ou a alta 

sacerdotisa do templo de Inanna – ou mesmo desempenhar as duas funções – 

assumia a identidade da deusa e copulava com o rei.” No contexto da segunda 

temporalidade, Johanus é o novo rei e a Monja do presente exerce a função de 

assumir a identidade da Madre Superiora do passado, a qual simboliza, pela sua 

relação com o mundo do sagrado, a instância divina.  

Desse modo, é possível afirmar que o coito entre eles teria uma significação 

análoga a uma relação entre um ser mortal e outro imortal: a boda sagrada 

acontece entre Johanus - representação imperante, soberana, tornado 

conquistador da cidade e considerado em sua época uma espécie de substituto 

monárquico do criador da comunidade – e Monja - sacerdotisa da casa de 

Fundador e guardiã da capela situada nos arredores do lugar. Nessa 

corporificação sacerdotal, guarda ela os segredos desses templos, sem deixar de 

ser, também, uma espécie de prostituta, já que, antes da conquista da cidade, 

deitava-se com os antigos donos do lugar, oferecendo-lhes o corpo como território 

do prazer.  

Na hierogamia do herói com a deusa Monja, percebe-se também a 

presença de uma relação com conotações incestuosas, visto que, em muitas 

culturas, copular com os deuses é o mesmo que manter relações sexuais com os 

próprios pais. Devereux (1990, p. 29) destaca que “para os gregos, os pais eram 

os equivalentes das divindades”, por isso, na cultura grega, “[...] relações com 

deusas eram consideradas incestuosas e edipianas.” O complexo de Édipo se 

desenha ainda no contexto do enredo pela consideração de uma possível 

verdade: Johanus, como descendente direto de Fundador, seria filho do incesto, 

um Édipo cristão, nascido daquela com quem também se deitou, uma vez que a 

identidade que vem à tona no rosto feminino, durante a união dos corpos, se 

perpetua antes e para além do tempo medievo, como se pode observar nas 

palavras da própria Monja: 

 

Em que corpo estarei em cem, duzentos anos; quem assumindo minha 
memória repetirá meus traços, a orientação do meu sangue, a 
inconsistência da minha raça, que me fez construir capelas,  [...] sabendo 
esta criatura que amei minha raça com a inquietação dos ausentes, a 
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admoestação dos que partiram em vida, dos mortos, sim, para que então 
grite meu nome, e o repita mil vezes, sempre Monja, fale, Monja, e que 
Jamais a exaura este clamor. (PIÑON, 1997, p. 227).  

 

Meletínski (2002, p. 44) lembra que o incesto aparece nas narrativas 

míticas como sinal de maturidade do jovem herói, que doravante se acha 

preparado para ocupar o lugar do antigo chefe. Trata-se, nas considerações do 

mesmo estudioso, de um ato comumente associado à troca ritualística de geração, 

do qual se origina o arquétipo da substituição do rei, do sacerdote, do chefe ou do 

herói da tribo. Em muitas obras que retomam esse esquema narrativo, “[...] 

encontra-se frequentemente, ligado com esse arquétipo, o motivo adúltero-

incestual da ligação amorosa entre o herdeiro e a esposa do velho rei”. 

(MELETÍNSKI, 2002 p. 82).  Simbolicamente essa união carnal/conjugal pode 

representar a ascensão social do herói, que passa de um rebaixamento social 

para um status social elevado por meio de uma união matrimonial com aquela que 

simboliza a princesa, rainha ou sacerdotisa.  

Como na imagem da Monja do presente reaparece aquela do passado, é 

preciso considerar que, no momento da cópula, cada uma delas explicita uma 

simbologia para Johanus. A mulher com quem o homem se deita assemelha-se a 

uma serpente que traduz a tentação da carne, o envenenamento, a perdição: 

“Ainda que não me ame, Johanus, a carne é a solução”. (PIÑON, 1997, p. 163). 

Por outro lado, o retrato da Monja do passado, estampado no rosto da mulher do 

presente, manifesta a redenção, o resgate, a cura, como se a primeira tivesse o 

poder de matar, enquanto a segunda, o dom da salvação. Ambas explicando a 

origem de Johanus, apontando os sentidos de sua existência.  

Valendo-se do conhecimento de Aristóteles a respeito do rito da 

hierogamia, Guerra (2006, p. 2) observa que, para Dioniso, essa cerimônia, 

considerada como um matrimônio mais elevado, era uma forma de restaurar a sua 

integridade após a destruição e morte nas mãos dos Titãs. A respeito do romance 

Fundador, Aguiar (s/d, p. 8) afirma que da hierogamia do herói: 

 

[...] advém o sentido de anulação da morte e renovação da vida, 
patenteados, nesta produção nelidiana, pela relação especular do tempo, 
do espaço, dos personagens, do foco narrativo. 
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Assim, numa relação com a narrativa de Dioniso, Johanus é que seria o 

personagem imortal, representação especular de Fundador, a copular com Monja, 

a rainha, herdeira da imagem da antiga monja da cidade, para recuperar a sua 

identificação. 
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3.5 O MAPA E OS SÍMBOLOS DO CENTRO  

 

Quando descobre a cidade escrita no mapa de Teodorico de Antióquia, não 

tem dúvidas Johanus de que aquela seja a sua pátria mater. Entretanto, a 

confirmação de sua paternidade ocorrerá no desenrolar da narrativa, quando ele 

desenterra a espada de Sir Tristan do centro da casa de Fundador, local onde ela 

havia sido encravada pelo antigo morador. Depois desse feito, o herói não 

precisará de outras explicações para confirmar a sua ascendência, saber em que 

terra, cidade ou casa nasceu.   

Mas, ao contrário do que talvez se imaginasse, Johanus não decide habitar 

no lugar onde nasceu, preferindo prosseguir na sua peregrinação, optando por um 

perpétuo devir, no qual as fronteiras são sempre adiadas, como se o personagem 

se encaminhasse para o infinito. Para este, o herói leva consigo apenas a espada 

de “Sir Tristan”, único elemento requerido como herança dos seus ancestrais, e o 

mapa de Stamponato, que lhe fora doado no encontro com o cartógrafo, mas que, 

até então, ele não havia consultado. Quando novamente deixa para trás o seu 

passado, sente que é chegada a hora de interpretar o manuscrito do cartógrafo: 

 

Estendeu sobre o chão o mapa do velho, cheiro de papiro antigo. O dever 
de identificar a linguagem de Stamponato, registro pessoal. Mas, 
qualquer golpe valia. Duas cruzes entrelaçadas, o velho e ele, 
supostamente indicavam o início do enredo, no centro do mapa. A leste o 
passado, o futuro a oeste, após o encontro da montanha. Surgindo a 
casa de Sir. Tristam nos dois lados, com seus labirintos fora e dentro, a 
espada enfiada na terra – pela questão do nascimento, e a conquista da 
cidade, o desenho tumultuando-se sempre mais. Pois o futuro assinalava 
o convento, estranha mulher em traje religioso, o acampamento militar, e 
um pequeno mapa com que se faria a guerra, em seguida a cidade 
conquistada, a casa de Sir Tristam, outra mulher que em vez do rosto 
exibia duas cabeças fundidas. Seguia-se uma linha reta dirigindo-se a 
Jerusalém, como dissera o velho. (PIÑON, 1997, p. 225).  
 

 

 O mapa escrito por Stamponato e doado outrora ao viajante nômade é 

constituído de um vasto simbolismo que prefigura a trajetória de Johanus após o 

seu encontro com o cartógrafo. Em outras palavras, ele esboça o destino do viajor, 

a sua ventura e aventura por terras que, no tempo da primordial idade, foram 
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civilizadas por Fundador e que agora, no tempo presente, servem de palco para 

que o antigo artista mambembe encene o reencontro com o seu passado, do qual 

é impossível ele escapar, pois, mesmo que não tenha sido guiado pelo mapa de 

Stamponato, “Sentia-se Johanus escravo da semente e da raiz. Todos os seus 

atos antecipados, Stamponato comandando perfeito o seu calendário”. (PIÑON, 

1997, p. 226). 

 A respeito da linguagem simbólica, Araújo (2005, p. 93) ressalta a sua 

importância para o discurso mítico e religioso, destacando que eles transmitem 

mensagens portadoras de sentidos e significados, recorrendo ao símbolo. Nesses 

dizeres, as linguagens mítica e religiosa exercem a sua função comunicativa 

utilizando-se do código simbólico. Logo, é perfeitamente aceitável que o símbolo 

mantenha uma íntima relação com o universo do sagrado, servindo, muitas vezes, 

como elemento de mediação entre o mundo material e a realidade Outra, superior 

ou inferior. É dessa natureza do símbolo que trataremos a partir de agora, 

retomando as considerações de Cavalcanti (2008) sobre a simbólica do centro, a 

fim de interpretarmos o mapa que Stamponato escreve para Johanus.  

Visualizando a representação cartográfica, constatamos que as cruzes 

entrelaçadas são o marco de onde se principia a ficção de Johanus. Nesse 

contexto, elas representam o velho e o infante, mas significam também uma série 

de crenças, visto ser esse um dos quatro símbolos fundamentais, dos quais é 

considerado o mais totalizante. Vale salientar, a princípio, que, na Idade Média, a 

cruz aparecia nos mapas por um desenho de uma letra “T” escrito dentro de uma 

letra “O”, dividindo o mundo em três partes: Ásia, África e Europa. Além dessa 

concepção tripartite da terra, os mapas “T/O” expressavam um significado 

religioso: 

 

A letra “O”, um círculo, a forma geométrica mais perfeita, simbolizava a 
perfeição de Deus, e representava o Oceano, que circundava os três 
continentes conhecidos até então, a Europa, a Ásia e a África. A letra “T”, 
que tem a forma de uma cruz, simbolizava a Cruz do Martírio de Cristo, 
em cuja cada uma das extremidades está sentada uma das três figuras 
da Santa Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, e representava os três 
cursos d’água que delimitavam as fronteiras entre o Mundo cristão e o 
mulçumano: o Mar Mediterrâneo, que separa a Europa da Ásia e da 
África, o Rio Nilo, que separa a Ásia da África, e o Don, que separa a 
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Europa da Ásia. [...] No ponto onde as três linhas se cruzam, no centro da 
terra, ficava localizada Jerusalém, a “terra santa”. (MENDONÇA, 2007, p. 
42, 43).  
 

 

 Cavalcanti (2008, p. 30) destaca que, em muitas culturas, a cruz sempre foi 

considerada um elemento utilizado para assinalar o centro primordial criador, 

aquele que está na gênese de toda criação divina. Para essas culturas, ela é 

usada como símbolo da organização quádrupla do mundo, originando os quatro 

pontos cardeais, as estações do ano e os quatro elementos: fogo acima, terra 

abaixo, ar à direita e água à esquerda.  

Formada a partir de dois eixos, o horizontal e o vertical, a cruz é usada 

também para marcar a divisão e a união entre o mundo humano e o divino. Na 

linha horizontal, representar-se-ia a realidade humana e material, a concretude do 

espaço e do tempo. Na vertical, traduzir-se-ia o mundo divino, eterno e intemporal, 

no qual o homem tem a oportunidade de reencontrar-se com Deus, religando-se a 

Ele. Logo, a cruz assinala, em uma de suas linhas, o caminho de volta à 

totalidade, reintegrando o homem ao seu destino inicial.  

Em quase todas as religiões, a cruz assume algum tipo de significado, mas 

é para os cristãos que ela expressa um sentido especial: ela sintetiza a vitória do 

bem contra o mal, do amor contra o ódio, de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, 

contra o Diabo: “[...] a cruz é o sinal da vitória do Cristo sobre o sofrimento 

humano, a vitória sobre a visão egóica limitada, e a conquista da liberdade que 

está no alcance da consciência amplificada”. (CAVALCANTI, 2008, p. 39). Ligada 

a um acontecimento histórico, a cruz assinala um dos momentos mais importantes 

para a humanidade cristã. Ela simboliza a nova árvore da vida em oposição 

àquela descrita no Jardim do Éden, da qual o primeiro homem teria experimentado 

o fruto e, como consequência, conhecido a morte.  

Desse modo, a cruz, ela própria, representa também a árvore da vida, que 

fora plantada no Jardim do Éden desde os tempos imemoriais, assumindo funções 

salvíticas fundamentais em toda a Bíblia. Os estudos da religião e do mito relatam 

que dessa árvore em formato de cruz teria sido extraída, por exemplo, a madeira 

para a fabricação da arca de Noé e dela também teriam sido retiradas as varas 
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com as quais Moisés tocara a pedra e fizera brotar a água, realizando um milagre. 

Por fim, a árvore da vida seria o próprio madeiro em forma de cruz, no qual o 

Messias seria crucificado para remir a humanidade de seus pecados.  A respeito 

dessa analogia entre as duas “árvores”, algumas lendas afirmam que a cruz do 

Gólgota teria sido feita da madeira da antiga Árvore da Vida localizada no antigo 

paraíso-jardim, enquanto outras crenças relatam que a cruz do Gólgota teria sido 

feita da madeira de uma árvore plantada por Seth sobre o túmulo de Adão.  

 No mapa de Stamponato, as cruzes entrelaçadas são a referência de que 

Johanus parte para realizar o seu processo iniciático, o reencontro consigo mesmo 

e com a cidade de Deus. Isso por que “a cruz é, em primeiro lugar, a base de 

todos os símbolos de orientação, nos diversos níveis de existência do homem”. 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009, p. 309). Por isso dissemos, em outro 

momento, que o cartógrafo escreve o destino dos homens quando desenha um 

mapa que conduz o viajante a Jerusalém. O princípio dessa orientação está 

estrategicamente assinalado pelas cruzes. No contexto da narrativa, elas 

expressam ainda a redenção de Johanus, que se completará ao longo do trajeto 

seguido por ele, mesmo que desse caminho o viajante só venha ter consciência a 

posteriori. De todo modo, mesmo que deixe para visualizar a cartografia de 

Stamponato após a descoberta de suas origens, Johanus acaba provando a 

impossibilidade de fuga de um destino que não é apenas dele, mas que simboliza 

o designo de toda a humanidade: retomar a sua integridade original, recuperar 

uma consciência unificada, voltar para casa, reencontrar-se com o Fundador, com 

o Pai.   

Note-se que as cruzes estão situadas, como destaca o narrador, no centro 

do mapa. Essa localização é proposital e objetiva enfatizar a manifestação do 

arquétipo do centro. Como já vimos, para as culturas que enfatizam a concepção 

simbólica do centro, esse lugar é o ponto de origem em que os deuses se 

manifestaram pela primeira vez a fim de criar o mundo. Nesse sentido, as cruzes 

desenhadas no mapa assinalariam o instante da inauguração do enredo de 

Johanus, valendo-se desse simbolismo para situar o herói e o cartógrafo, espécie 

de simulacrum dei, no centro da representação cartográfica.  
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Na tradição espiritual do Ocidente e do Oriente, observa Cavalcanti (2008), 

a cruz é uma espécie de mandala que pode representar o sistema cosmogônico e 

cosmológico da criação do mundo ou da restauração da consciência. Muitas 

culturas a usam como símbolo do caminho iniciático, da jornada para a perfeição. 

É desse mesmo simbolismo que parece querer se valer o texto nelidiano. Nele a 

cruz exprime o percurso que o homem deve seguir para encontrar o seu Santo 

Graal, visto que ela conjuga uma linha horizontal que possibilita o encontro de 

Johanus consigo mesmo e uma linha vertical que aponta para o encontro dele 

com o mundo divino, o qual vai sendo manifestado no romance de diversas 

formas, por meio da deidade do cartógrafo, pelo encontro de Johanus com o 

templo de Monja e pelo feito do herói de bravamente alcançar o centro ordenador 

das terras de Fundador, para onde converge a presença de Deus:  

 

O Centro é o lugar no qual o homem pode reconhecer a sua verdadeira 
identidade e recuperar a consciência de sua unidade com o universo e 
com Deus, libertando-se do sentimento de alienação e isolamento. 
(CAVALCANTI, 2008, p. 12).    

 

Não apenas as cruzes reforçam o arquétipo do centro no mapa desenhado 

por Stamponato, diversas outras representações são usadas por ele para fazer 

referência às imagens do centro, conquanto não se localizem propriamente na 

região central da gravura. Descrevendo e analisando diferentes símbolos relativos 

à questão do centro sagrado, Cavalcanti relaciona, além da cruz, alguns outros 

signos que podem ser encontrados na ilustração cartográfica visualizada por 

Johanus, dentre os quais destacamos a montanha, o convento, o labirinto e a 

própria Jerusalém.  

Visualizando o mapa a fim de compreendê-lo, percebemos que, para atingir 

a região oeste, na qual se localiza o futuro, o personagem deve antes se deparar 

com uma montanha que funciona, no contexto, como uma espécie de eixo divisor 

entre o tempo passado e o futuro, condicionando o alcance deste. Não é possível 

avançar da região central do mapa em direção à casa de Sir Tristan sem 

ultrapassar essa região elevada ou, talvez, contorná-la. Segundo Cavalcanti 

(2008, p. 72), a montanha é um dos símbolos que mais reúnem em torno de si 
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significados complexos relacionados à altura e ao centro. Na literatura religiosa ou 

que trata de questões místicas e metafísicas, a montanha aparece em diversas 

referências representando uma espécie de pilar cósmico no qual se interligam a 

terra e o céu. Nela teria se dado a criação do mundo, por isso a montanha é 

considerada também um ponto central, onde outrora os deuses manifestaram o 

estado de perfeição primordial.  

Nas Escrituras Sagradas, são inúmeras as referências ao símbolo da 

montanha. Lembremos, por exemplo, o sacrifício de Isaac, que deveria ter se 

concretizado sobre a montanha; e as inúmeras revelações de Deus ao homem, 

ocorridas quase sempre numa região elevada. No livro do Êxodo, Deus aparece a 

Moisés para lhe entregar as Tábuas da Lei no Monte Sinai. Como destaca 

Cavalcanti a respeito desse encontro, o texto sagrado relata que Moisés desce do 

monte resplandecendo um brilho intenso, que explicita a sua presença diante de 

Deus. Ezequiel também experimentou a energia sagrada nas alturas da 

montanha. Narra o livro do profeta que ele foi transportado por um anjo, numa 

visão, para as regiões elevadas de uma montanha, onde lhe foram mostrados os 

planos da construção do Templo de Salomão. No Antigo Testamento, referências 

à localidade montanhosa podem ser encontradas ainda no livro de 1 Reis (18,42), 

o qual relata que Elias orou no cume do Monte Carmelo a fim de obter o milagre 

da chuva. Nesse mesmo texto, pode se verificar a aparição de Deus a Elias sobre 

o monte Herob3.  

No Novo Testamento bíblico, alguns fatos da vida de Jesus se relacionam 

com a espacialidade montanhosa. Destacamos aqui um dos seus mais 

conhecidos sermões, aquele que talvez sintetize o âmago do cristianismo e que foi 

proferido numa região elevada, do que decorre ser chamado “Sermão da 

Montanha”. A crucificação de Jesus, momento culminante para a religião cristã, 

teria se dado também numa montanha ou colina cognominada por Gólgota. Nos 

estudos referentes ao simbolismo do centro, o Gólgota seria considerado como o 

centro do mundo, no qual teria sido criado e enterrado o primeiro homem: Adão. 

Quando se revela ao homem após a sua morte, Cristo aparece em localidades 

                                                 
3 A referência nesse caso pode ser constatada em 1 Reis (19, 9).  
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montanhosas. O evangelho de Marcos (9, 2) descreve a transfiguração de Jesus 

sobre uma alta montanha, enquanto o de Lucas (24, 50) fala sobre sua ascensão 

no Monte das Oliveiras. Menção à espacialidade montanhosa ocorre ainda no livro 

de Apocalipse, no qual o apóstolo João, tal qual ocorreu a Ezequiel, é 

transportado por um anjo a uma montanha grande e alta, a fim de contemplar a 

cidade de Jerusalém.   

Como se pode constatar por meio desses exemplos, Deus se comunica 

com o homem sobre os cumes, o que leva o salmista, em momentos de 

dificuldades, a não se esquecer de elevar os próprios olhos para os montes em 

busca de socorro divino. É por isso, não por acaso, mas a fim de estabelecer 

relações com essas significações hierofânicas, que o encontro de Johanus com o 

cartógrafo ocorre numa região montanhosa. Falamos na hierofania do herói sem 

termos mencionado ainda que ela teria se realizado numa região elevada, 

explicitamente descrita pelo narrador nelidiano como uma montanha: 

 

O velho habitava entre plantas e animais. Fizera pouso nas montanhas. 
[...] Tal a sua magreza, os ossos exibiam-se brilhantes. [...] O traje preto a 
bata longa. Parecia rabino, ou sacerdote. Sabedoria feia via-se lhe no 
corpo. Johanus apareceu sem avisar, querendo continuar, fingindo não 
vê-lo. (PIÑON, 1997, p. 34). 
 

  

O “encontro da montanha”, assinalado no mapa que Stamponato oferece a 

Johanus, se refere a esse momento em que ambos, o infante e o velho, cruzam o 

caminho um do outro. Nesse instante, o cartógrafo é misteriosamente descrito, 

manifestando em sua aparência algo de estranho e sobrenatural, fato que 

contribui para reforçar a ideia de uma hierofania. A sua presença assemelha-se a 

um fato misterioso, exprime algo de uma realidade diferente, por isso o herói 

preferiria fingir não vê-lo. Observe, além disso, que, para descrever a estada do 

velho cartógrafo na montanha, o narrador utiliza a palavra “pouso”, a qual, numa 

leitura literal, daria a esse acontecimento um caráter extraordinário, visto que, 

como um deus, o cartógrafo não apareceria na montanha de qualquer maneira, 

mas revelando o seu caráter fantástico, transcendente. É preciso lembrar, ainda, 

que será nessa territorialidade elevada que o hierofante cartógrafo, imitando a 
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ação de outros deuses, desenhará e oferecerá ao viajante o mapa da terra 

prometida.  

 A respeito do acontecimento hierofânico, Araújo (2005, p. 19) ressalta que, 

“se toda hierofania é uma manifestação do sagrado, logo podemos afirmar que o 

sagrado é que funda o mundo”. Essa relação conclusiva explicaria, em parte, a 

fundação da ficção de Johanus: considerado na narrativa um simulacrum dei, o 

cartógrafo não produz um mapa qualquer, mas aquele em que se achará escrito, 

daquele instante em diante, o destino de Johanus, de sorte que, mesmo 

inicialmente não abrindo o mapa para consultá-lo, o herói acabará seguindo o 

trajeto descrito nele. 

Para algumas culturas, a ligação que a montanha estabelece entre os 

mundos sagrado e profano seria ainda de maior proporção, para além daquela 

relação referida entre o plano terreno e o celestial. Considerada uma espécie de 

eixo cósmico, ela faria a ligação não apenas entre o mundo dos homens e dos 

deuses, mas também com o mundo inferior. Nesse sentido, é tomada como a 

coluna do mundo perpassando céu, terra e inferno. Por ser uma região elevada e 

culminante, ela sintetiza o destino do homem, que deve ir de baixo para cima. 

Dessa maneira, a montanha expressa a ascensão e a transcendência: é nela que 

o indivíduo realiza o seu caminho iniciático, a escalada do saber em busca de sua 

identidade. A respeito dessa caminhada, Cavalcanti (2008, p. 83) observa que: 

 
Subir a montanha é caminhar, honestamente, corajosamente, cada vez 
mais, em direção a si mesmo, à sua essência mais profunda, à sua 
realização, ao seu Centro. O término da subida significa que o herói 
atingiu a sua meta e que o ápice do processo foi obtido, que o herói 
conseguiu a transformação e o alcance da consciência do Self. A 
chegada ao cume da montanha representa a realização do projeto de 
individuação.  
 

 
Piñon, por meio de Stamponato, constrói uma cartografia em que cada 

elemento representado aponta para o encontro do self, nos termos colocados pela 

psicologia analítica. Em termos metafóricos, a subida à montanha é considerada 

dessa forma. Levando-se em conta essa significação, falaríamos numa espécie de 

desenvolvimento espiritual, numa ampliação e numa unificação da consciência 

realizada pelo personagem Johanus ao longo da sua jornada. Nessa 
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interpretação, subir a montanha, ação desenvolvida no plano físico, 

corresponderia a uma ascendência realizada no plano espiritual. Contorná-la 

talvez subindo-a equivaleria para Johanus a uma das etapas de autoconhecimento 

e transformação interna.   

Referimo-nos a etapas por que o mapa, conforme mencionamos, aponta 

para outras localidades em que o processo de (re)descoberta de si irá se 

completar. Nesse caso, após o encontro com a montanha, o próximo ponto 

referenciado é a casa de Sir Tristan, arquitetada com seus “labirintos fora e 

dentro”. Ela fora construída no centro da cidade e simboliza um universo 

particular, fechado, em que Johanus poderá descobrir segredos relativos aos seus 

antigos moradores. É preciso atentar para o fato de que a casa assinalada no 

mapa do cartógrafo não é uma edificação qualquer. Entre tantas, o cartógrafo 

registra a casa de Sir Tristan, a morada do herói, a qual, no contexto da primeira 

idade do mundo, equivale ao palácio do rei: “A casa do rei é então ao mesmo 

tempo uma imagem do cosmo humano e um reflexo do céu sobre a terra”. 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009, p. 197).  

Essa relação com as regiões celestes advém, em parte, do instinto de 

proteção agregado à imagem da casa. Enquanto lugar de abrigo para o homem, 

ela simboliza o acolhimento, o espaço do afeto, além de marcar a atitude e a 

posição do sujeito humano diante das forças soberanas e da própria natureza. O 

que chama a atenção no projeto arquitetônico da casa de Sir Tristan é o fato de 

ela ser construída com labirintos “fora e dentro”. Essa particularidade aparecerá 

como mais um desafio para o viajante Johanus, que deverá completar o seu 

conhecimento de si peregrinando por caminhos intrincados e complexos.   

Sobre o simbolismo do labirinto, Cavalcanti (2008, p. 129) ressalta que, 

tanto no Oriente como no Ocidente, ele foi e continua sendo considerado um dos 

caminhos iniciáticos mais importantes. À territorialidade labiríntica estariam 

associados os processos de morte e ressurreição. Dessa forma, perder-se e 

encontrar-se na complexidade desse espaço equivaleria a morrer e nascer 

novamente, razão pela qual, no romance, o labirinto é descrito como “[...] uma 
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caixa onde a gente se perdia para encontrar-se em outro chão, bem mais distante, 

talvez o mesmo onde havia estado no início [...]”. (PIÑON, 1997, p. 182, 183).  

 Construídos de diversas formas, os labirintos apresentam em comum o fato 

de serem formulados com um centro, a ser alcançado depois de uma longa 

peregrinação. O alcance da região central representa, como no caso da subida à 

montanha, a redenção do sujeito, a sua libertação dos aspectos sombrios. Para o 

homem, nessa interpretação, atingir o centro do labirinto é o mesmo que conseguir 

desvendar os segredos da sua própria alma: 

 
O labirinto deve ser vivenciado como um caminho de meditação, como 
um instrumento de reflexão espiritual que leva para o núcleo e 
interioridade do ser, onde é possível reencontrar a alma, ansiosa por 
recuperar a sua inteireza, a sua ligação com o self. Percorrer o labirinto é 
fazer o caminho iniciático da alma, da purificação que conduz para o 
interior, para o centro. (CAVALCANTI, 2008, 137, 138).  

 
 

É por isso que, dentro do labirinto, Johanus vai adquirindo uma espécie de 

recuperação da memória, chegando mesmo, como veremos, a dispensar o auxílio 

de Monja no que se refere à sua orientação pelos caminhos do lugar. Até certo 

ponto, o texto de Piñon repete a saga dos heróis em busca do seu 

desenvolvimento espiritual dentro do labirinto. Numa leitura comparativa de 

Fundador, é possível perceber um profundo dialogismo entre o romance e uma 

série de narrativas míticas. Enquanto Johanus lembra a figura de Teseu, Monja 

evocaria a imagem de Ariadne, senhora dos labirintos.  

De acordo com o mito, Ariadne, filha do rei Minos, é tomada por Dioniso 

como esposa. Todavia, antes de se unir matrimonialmente ao filho de Zeus e 

Sêmele, ela se apaixona por Teseu, filho do rei de Atenas, e o conduz, por meio 

de um novelo, pelos caminhos encruzilhados do labirinto de Dédalo, arquitetado a 

pedido do próprio pai de Ariadne. Com a ajuda da jovem, Teseu derrota o 

Minotauro, que habitava o labirinto, e reencontra a saída do lugar, graças ao fio de 

Ariadne. No enredo de Piñon, retomando a linguagem do mito, Monja é quem, 

inicialmente, guiará Johanus pelos corredores encruzilhados do labirinto da casa 

de Fundador: 

Ela cumpriu a promessa de o fazer visitar a casa. E para ele passar, 
entregou-lhe a porta de carvalho, que se mantinha cerrada, pela qual se 
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atingiam os labirintos da casa. Que também eles existiam, não apenas 
externamente cuidara Sir Tristam em defender-se./- Um território de 
labirintos, disse Johanus. (PIÑON, 1997, p. 182). 

 
Monja conhece a existência dos caminhos sinuosos da casa que habita: 

uma moradia arquitetada pelo antigo dono como uma construção intricada, cheia 

de segredos, como se fosse mesmo um invento do próprio Dédalo. Introduzido 

nesse território pela mulher, Johanus se vê diante de uma geografia tortuosa. Na 

sua fala, o protagonista carrega um misto de fascínio e espanto ao se dar conta 

dos caminhos emaranhados que formam a habitação que explora. Cavalcanti 

observa que, para enfrentar as adversidades do labirinto, os heróis costumam 

receber uma ajuda de forças espirituais manifestadas, muitas vezes, por uma alma 

feminina. Esse teria sido, por exemplo, o caso de Teseu e Ariadne, repetido até 

dado momento entre Johanus e Monja. Isso por que, surpreendentemente, será 

ele quem assumirá o comando da condução, passando a orientar a mulher pelos 

enredados caminhos da morada:  

 

Ele media os passos para retê-los na memória. Acariciava as pedras, 
aquelas pedras sólidas em contraste com sua alma, esgarçada e líquida, 
sem a depuração da cantaria. Agarrou Monja que ia à frente./ - A partir de 
agora, eu lhe indicarei o caminho./ Tomou sua mão, dispensava a luz. O 
Escuro enobrecia a casa, as escadas que terminando logo se iniciavam, 
mas Johanus agia e recuperava os detalhes de uma memória até então 
em frangalhos./ - Uma construção perfeita. Uma vez que nos cativou, não 
podemos mais errar, disse impetuoso./ Cada porta que vencia, a 
consciência despertava-o. Sentia o coração um belo animal em galope, 
despojando-o do corpo de agora, do tempo, da memória recente, e que o 
agrilhoava. (PIÑON, 1997, p. 183). 

 

Johanus realiza o trânsito em direção ao último elemento que confirmaria a 

sua identificação, percorrendo uma geografia que se apresenta para ele como 

estranha e familiar. Adentra o espaço da morada seguindo os passos de Monja, 

mas existem regiões dentro da casa que ela não consegue alcançar. Na verdade, 

ele é quem é o eleito, o sujeito qualificado a alcançar o cerne do labirinto. Para 

tanto, solicita da memória a revelação dos segredos do trajeto, a fim de superar os 

obstáculos que aparecem como enigmas a serem decifrados. Nessa excursão, 

Johanus parecerá guiado pela deusa Mnemósine, responsável por fazê-lo 

recompor o trajeto que o conduz, em última instância, ao conhecimento de si 
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mesmo: “O labirinto também conduz o homem ao interior de si mesmo, a uma 

espécie de santuário interior e escondido, no qual reside o mais misterioso da 

pessoa humana”. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009, p. 531).  

 Durante a caminhada pelo labirinto, Johanus não deixa, contudo, de 

admirar a extraordinária construção, atestando o sentimento de maravilha do qual 

se torna refém.  Para ele, esse mover-se pelo labirinto é a última etapa de uma 

deambulação iniciada anteriormente, quando ele abandona o grupo mambembe, a 

fim de descobrir as suas origens. Simboliza uma espécie de redenção, já que, no 

cerne da construção, o viajante realizará o resgate final de suas memórias 

subterrâneas, encontrando, quase que intuitivamente, a espada de Sir Tristan, 

encravada no solo da casa pelo antigo morador: 

 
- Se você não conhece a própria casa, reservo-lhe a sua peça mais 
nobre, e tranqüilamente indicou a Monja a espada enfiada na terra, sem 
mesmo olhá-la, tal sua segurança. Ajoelhou-se, a mulher imitando-o. Pela 
vida intensa que lhes alargava o peito. Leram ao mesmo tempo./ - Sir 
Tristan, o fundador da cidade. (PIÑON, 1997, p. 183).          

 

 A espada de Sir Tristan materialmente representa o tesouro, o objeto 

precioso e ao mesmo tempo sagrado que se acha escondido no centro do 

labirinto. Desde a inauguralidade do lugar, quando fora encravada no solo por 

Fundador para assinalar a posse da terra, a espada encontrava-se protegida como 

um segredo. O sistema labiríntico certamente foi criado pelo patriarca da 

localidade com o objetivo de assegurar a permanência desse tesouro. Chevalier e 

Gheerbrant (2009, p. 530) assinalam o simbolismo da defesa relacionado à 

construção labiríntica. Segundo os estudiosos, o labirinto é construído como um 

sistema de defesa ou proteção de uma cidade, uma casa, um objeto ou um 

segredo que se localiza em seu centro.    

Entretanto, esse sistema defensivo parece não trazer problemas a Johanus. 

Chama a atenção a naturalidade com que ele alcança a espada, aproximando-se 

da arma como se farejasse a sua presença, pressentisse a sua localização. 

Conforme se pode perceber, o viajante não faz esforços para identificar o itinerário 

que o conduz até ela. Ao contrário, surpreende a mulher com a sua indicação 

confiante, certeira, revelando-lhe os segredos da casa que ela, embora habite, 



 
201

parece desconhecer. Ele seria então o escolhido, o verdadeiro iniciado, o eleito 

que chega ao centro do mundo, onde outrora só esteve seu fundador:  

 
O centro que o labirinto protege será reservado ao iniciado, àquele que, 
através das provas de iniciação [...] se terá mostrado digno de chegar à 
revelação misteriosa. Uma vez atingido o centro, o iniciado está como 
que consagrado; introduzido nos mistérios, fica ligado pelo segredo. 
(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009, p. 531).  

 

Quando encontra a espada e se prostra diante dela, Johanus observa a 

inscrição que significará para ele a outra parte de sua certidão de nascimento. A 

fim de confirmar o seu parentesco com o idealizador daquela comunidade, o herói 

resolve colocar-se à prova, desenterrando a arma que fora plantada no centro 

daquelas terras como símbolo de autoridade e dominação, pelo seu primeiro 

morador. Contudo, antes de realizar tal feito, o viajor emociona-se, explicitando a 

natureza comotiva de uma descoberta que representa, também, um reencontro 

consigo: 

 

A espada representou sua confiança. Chorou delicado ao tocá-la. Monja 
insinuando que devia ousar afinal uma força de homem acariciou seus 
cabelos. Ninguém da cidade conseguira arrebatá-la da terra. Crescera na 
população o sentimento do respeito por tais empecilhos./ Johanus tocou 
e pediu: - Se esta espada é do meu sangue, que se desprenda da terra./ 
Ela balançou como sino, antes do lamento do metal, que é coisa afiada, 
quando Johanus a arrancou do solo. Beijou-a devagar, sentiu-lhe a 
ferrugem. Que outra explicação exigir ainda? (PIÑON, 1997, p. 200, 
2001).  

 
 

 Nessa passagem, mais uma vez Piñon retoma e reedita a leitura do mito, 

construindo uma cena em que Johanus cumpre uma profecia semelhante àquela 

narrada pela literatura arturiana. De acordo com a lenda, Artur é tornado rei de 

toda Grã-Bretanha depois de ser o único a conseguir desenterrar uma espada 

cravada em uma bigorna pelo monarca Uther Pendragon. Realizando tal feito, ele 

satisfaz o desejo profético de Pendragon, o qual havia predito que o seu sucessor 

seria aquele que retirasse da rocha a espada mágica conhecida como Excalibur. 

Em algumas versões do mito, a proposta para a escolha do novo rei da Bretanha é 

atribuída a Merlin, o qual sugere que o descendente legítimo do monarca deveria 

confirmar os laços de sangue desencravando do solo a espada do antigo 
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soberano. Assim, quando concretiza as palavras do mago em ação, Artur, que 

tinha sido gerado numa relação proibida, sendo por isso considerado um bastardo, 

sai do anonimato, no qual era criado como filho adotivo de Anthor, para a glória da 

realeza.  

 Do mesmo anonimato emerge Johanus quando desenterra a espada de Sir 

Tristan das terras de Fundador. Essa façanha corresponde a uma prova final, 

cabal, para a qual não são necessárias outras explicações. Do mesmo modo que 

o antigo rei da Grã-Bretanha, Fundador também pedira em prece que apenas 

criatura do seu sangue alcançasse a proeza de remover a arma da terra, obtendo, 

dessa maneira, a prova de que naquela comunidade ainda imperava a sua 

descendência. Por esse motivo, embora outros homens tenham tentando extrair a 

espada daquele lugar, apenas Johanus obtém êxito, conforme se pode comprovar 

pelas palavras do próprio texto:   

 

Avisada a população, experimentaram os homens extrair a espada, 
embora Monja lhes censurasse a incontinência. Apesar do empenho, 
todos fracassaram justo quando estavam prestes a elucidar a obscura 
origem da cidade com a descoberta daquela espada, em cujo punho lia-
se “Sir Tristam”.  (PIÑON, 1997, p. 87).  

 
 
 No romance nelidiano, o acontecimento relativo à retirada da espada do 

centro das terras de Fundador é quase que completamente análogo ao narrado 

pela literatura arturiana. Nos dois casos, antes dos heróis, outros homens se 

esforçam para realizar uma ação que só se torna realmente possível pelas mãos 

dos verdadeiros descendentes daqueles que, no passado, plantaram a espada na 

terra, o que leva o narrador do texto de Piñon a comentar a respeito da façanha do 

viajor: “Feito que ninguém imitou, pertencia a Johanus”. (PIÑON, 1997, p. 208). 

Em ambas as narrativas, o ato de desenterrar a espada do solo, realizável apenas 

por um único indivíduo, acaba ganhando contorno de uma proeza maravilhosa, 

extraordinária, já que a pessoa que a pratica se sobressai entre as demais.  

O acontecimento singular serve então para comprovar uma 

consanguinidade entre o sujeito que enterra a espada e o que a desenterra, como 

verificamos na fala de Johanus, o qual condiciona o desprendimento da arma à 
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existência de vínculos sanguíneos entre ele e quem outrora a introduziu naquele 

lugar. Depois de serem os únicos homens capazes de cumprir a profecia dos seus 

antepassados, Artur e Johanus passam a ser considerados verdadeiros heróis. O 

primeiro, conforme mencionamos, assume o comando da corte da Bretanha e, 

posteriormente, funda a Távola Redonda, grupo de cavaleiros que recebe do 

próprio Artur uma premiação conhecida como a mais alta ordem da cavalaria. O 

segundo passa a ser respeitado como o novo senhor da terra que ele conquistara, 

provando manter com ela uma estreita ligação quando extrai do seu chão a mais 

nobre arma de guerra que por ali circulara. Para a cidade, tal feito traz à tona um 

passado glorioso em parte recuperável pela ação do viajor. Para Johanus, a 

extração corresponde ao resgate final das suas memórias subterrâneas, já que 

com esse feito descobre quem é, fica sabendo de onde veio, quais as suas 

origens, como se, finalmente, despertasse de um sono, retirasse dos olhos as 

vendas da ignorância.  

Contrariando a fala do amigo Gordão, que lhe atribuíra um parto no vazio 

do mundo, sem destino específico, Johanus finalmente realiza a sua anamnesis, 

como se pode observar pela identificação do lugar onde nasceu, confirmando, 

dessa maneira, a sua verdadeira identidade:  

 

Embora a cidade suspeitasse de um possível parentesco entre Sir 
Tristam e quem tivesse extraído a espada do solo, Johanus sabia com 
certeza, pela segurança com que identificou a casa onde nascera. 
(PIÑON, 1997, p. 225).  

 

 O que surpreende o leitor é que, descoberta a sua genealogia, Johanus 

acaba não ficando na terra dos seus antepassados. Frustra os apelos de Monja e 

do exército que liderou na conquista da cidade, recusando-se a adotar uma 

natureza sedentária. Ao invés de se (re)territorializar na cidade de seus ancestrais, 

prefere continuar partindo, como se atendesse a maldição de Gordão: “De hoje em 

diante, você não vai parar mais e a vida será difícil”.  

A fim de compreendermos essa última decisão de Johanus, recorremos à 

diferenciação estabelecida por Deleuze e Guattari (1997, p. 53) entre o sujeito 

migrante e o nômade. Segundo eles, 
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Se o nômade pode ser chamado de o Desterritorializado por excelência, 
é justamente porque a reterritorialização não se faz depois, como no 
migrante, nem em outra coisa, como no sedentário [...]. Para o nômade, 
ao contrário, é a desterritorialização que constitui sua relação com a 
terra, por isso ele se reterritorializa na própria desterritorialização.  
 
 

A atitude de Johanus de não fixar raízes, a sua recusa em permanecer na 

terra em que um dia nasceu, mostra-nos que para ele a “(re) territorialização não 

se faz depois”. Vence nele o espírito aventureiro, a natureza do homem nômade. 

Dessa maneira, prefere partir, optando por uma mundanidade que, de acordo com 

Deleuze e Guattari (1997), caracteriza-se por uma disposição para a andança e 

que pode ser percebida como essência dos bandos e maltas, em detrimento da 

sociabilidade que a permanência na comunidade lhe propiciaria.  
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4  O CARTÓGRAFO VAI À AMÉRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provenho, pois, de uma América sinfônica, múltipla, abrigo 
de lendas, de sortilégios, de sábios, de aventureiros 
inescrupulosos. De uma América premida inicialmente pelo 
sentimento do vazio que lhe veio quer das civilizações 
autóctones, traumatizadas pelas sucessivas invasões 
européias, quer do colonizador, privado de sua memória 
tradicional, da língua que falava em casa, dos trejeitos do 
cotidiano. De uma América que, ansiosa por preencher os 
espaços desocupados com a invenção e o espírito 
desabrido, muito cedo cobrou de seus escritores a habilidade 
descritiva, a imediata ocupação novelesca. (Nélida Piñon).  
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O romance Fundador é apresentado ao leitor como um texto que 

reinterpreta a conquista da América a partir de um olhar que se projeta do futuro 

para o passado, a fim de narrar a saga dos colonizadores europeus nas terras do 

Novo Mundo.1 Nessa reinvenção da descoberta, o cartógrafo vai à América, onde 

se centram as ações da narrativa na temporalidade moderna, e aparece 

denominado por Ptolomeu, dono de uma livraria especializada na comercialização 

de títulos pornográficos.  

Será importante, desde já, conhecermos um pouco da biografia do 

homônimo histórico desse personagem para, em seguida, acompanharmos o 

desenrolar de suas ações durante essa passagem da narrativa nelidiana. Cláudio 

Ptolemeu, ou simplesmente Ptolomeu, foi um cientista grego que nasceu no início 

do século II, da era cristã, e viveu em Alexandria, no Egito. Sua obra, nos campos 

da matemática, astrologia, astronomia, geografia e cartografia, foi fundamental 

para o desenvolvimento da ciência grega. O tratado de astronomia que elaborou e 

denominou de Almagesto teve grande repercussão na Antiguidade Clássica. Nele 

Ptolomeu situa a terra como centro do sistema cosmológico, enfatizando o 

geocentrismo, que acabou, como demonstraram Copérnico, Kepler e Galileu, 

evidenciando-se como falso.  

No que concerne à geografia e à cartografia, o estudioso grego contribuiu 

de forma relevante para a o desenvolvimento dessas áreas do saber, reunindo 

uma série de conhecimentos da idade helenística a respeito da terra em seu 

trabalho mais extenso, intitulado de Geographia. Conforme destacam algumas 

pesquisas, 

  

Uma parte essencial da obra de Ptolomeu é constituída por mapas: 
primeiro por um mapa do mundo inteiro; segundo, por aqueles das 
regiões já mais ou menos conhecidas, que eram muitas, como tais cartas 
o demonstram.  (MÜLLER-BOCHAT, 1994, p. 345) 

   

Na análise de alguns estudiosos, a geografia global de Ptolomeu, 

conquanto não represente a América e o oceano Pacífico, já antecipa aspectos da 

                                                 
1 Referimo-nos ao texto de apresentação do romance, o qual pode ser lido nas orelhas do livro 
publicado pela Editora Record e que foi utilizado como corpus da nossa pesquisa, conforme consta 
nas referências bibliográficas. 
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cartografia moderna. Nela é possível perceber claramente o mundo mediterrâneo, 

o mar e os países circunjacentes, a Europa, a África e o extremo Oriente. Não 

podemos deixar de mencionar, entretanto, que o cartógrafo foi acusado de 

plagiador e copiador de estudos alheios. Essas acusações não impediram, 

contudo, sua obra de ter um importante papel para as descobertas, já que 

“Incentivava a curiosidade, gerava o entusiasmo; mas continha também alguns 

erros graves, armadilhas nas quais caiu Colombo”. (MÜLLER-BOCHAT, 1994, p. 

355).  

Numa associação com a visão do mundo ptolomaico, podemos supor que, 

quando o cartógrafo vai à América, no desenvolvimento do romance nelidiano, ele 

provoca o alargamento da perspectiva geográfica do Ptolomeu histórico. Para 

confirmarmos a nossa suposição, basta nos lembrarmos dos anseios daquele 

personagem cartógrafo da temporalidade arcaica, que aspirava ver “[...] a terra 

atingindo limites imperdoáveis” (PIÑON, 1997, p. 177). Nesse caso, a descoberta 

da América, realizada muito tempo depois, significaria a realização do seu desejo. 

Com ela, a terra teria sim alcançado o que se consideraria no tempo de Teodorico 

de Antióquia o limite do ilimitado. Nesse sentido, ao situar as ações dessa última 

temporalidade no continente americano, Piñon demonstra que as visões do 

cartógrafo, tidas durante a Idade Arcaica, são algo real no mundo moderno.  

Instalado na contemporaneidade do tempo presente e nos Estados Unidos 

da América, o personagem Ptolomeu aparece acompanhado do amigo Joseph 

Smith ou Joe, um jovem palestino que imigra com a família para a América e que, 

nessa temporalidade, é o correlato de Fundador e Johanus. Ao lado dele, o 

inventor de mapas dos tempos modernos contribuirá de maneira decisiva para que 

se delineie, nessa terceira parte do texto romanesco, uma cartografia crítica do 

continente americano. Da relação dialógica estabelecida entre os dois 

personagens, emergirão questões importantes para que se compreenda o mapa 

latino-americano, vislumbrando nele as explorações, as desigualdades sociais e 

os atos de violência, que desde o achamento do lugar estiveram presentes em sua 

história.  
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Nesse mapeamento, que aparecerá como pano de fundo da narrativa, o 

destino da América está associado, não por acaso, ao de Jerusalém, a cidade 

santa, que, escrita nos mapas do cartógrafo, despontou como destino dos 

personagens Fundador e Johanus, nos tempos arcaico e medievo, 

respectivamente. Dessa maneira, Piñon possibilita, por meio da sua escritura 

romanesca, pensar num contraponto entre a invenção do Novo Mundo e a 

fundação de Jerusalém, retomando, nessa associação, o mito da terra prometida. 

Isso por que, durante o advento da descoberta da América, as imagens do lugar 

recém-achado, que saltaram aos olhos do descobridor europeu, comunicavam a 

ideia do paraíso perdido e que fora possivelmente reencontrado.  

Realizando uma leitura dos aspectos envolvidos na colonização do Novo 

Mundo, Todorov assinala como a descoberta da América e a conquista de 

Jerusalém aparecem relacionadas na mente do navegador Cristovão Colombo. De 

acordo com o estudioso: 

  

Qual um Dom Quixote atrasado de vários séculos em relação a seu 
tempo, Colombo queria partir em cruzada e liberar Jerusalém! [...] No dia 
26 de dezembro de 1492, durante a primeira viagem, ele revela em seu 
diário que espera encontrar ouro, e “em quantidade suficiente para que 
os Reis possam, em menos de três anos, preparar e empreender a 
conquista da Terra Santa. Foi assim”, continua ele, “que manifestei a 
Vossas Altezas o desejo de ver os benefícios de minha atual empresa 
consagrados à conquista de Jerusalém, o que fez Vossas Altezas 
sorrirem, dizendo que isto lhes agradava, e que mesmo sem esse 
benefício este era o seu desejo”. (TODOROV, 2003, p. 13, 14) 
 

 
 Conforme observou Aguiar (2007) a respeito do destino dos personagens 

de Fundador, “todos os caminhos conduzem a Jerusalém”. Dessa forma, pode-se 

dizer que Colombo é mais um dos descobridores que, assim como fizeram 

Fundador e Johanus, lançam os seus olhos em direção à terra prometida. Não 

fosse personalidade de uma história oficial, ele poderia ser mais um dos 

personagens da narrativa nelidiana em busca da cidade desejada. É fato, na 

literatura do descobrimento, que aos olhos do colonizador, do homem do Velho 

Mundo, a América se apresentava como a terra das bem-aventuranças, a nova 

Jerusalém, que desde sempre fora prometida por Deus ao homem. Pensando 
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talvez nessa promessa, Colombo, ao chegar ao Novo Mundo, acredita ter 

aportado em terras paradisíacas, conforme relata em diário da descoberta:  

 

Estou convencido de que aqui é o Paraíso terrestre, onde ninguém pode 
chegar se não for pela vontade divina. [...] Não concebo que o Paraíso 
terrestre tenha a forma de uma montanha abrupta, como mostram os 
escritos a esse respeito, e sim que está sobre este pico, no ponto de que 
falei, que figura a haste de pêra, onde subimos, pouco a pouco, por uma 
inclinação tomada de muito longe. (COLOMBO apud TODOROV, 2003, 
P. 22). 

 

 A convicção do descobridor a respeito da localização do Paraíso advém da 

leitura do astrólogo e cardeal católico Pierre d’Ailly, que aponta, em seu Imago 

mundi, a região temperada, além do Equador, como sendo aquela em que deveria 

estar situada a terra prometida. Assim, como pensava ter chegado às Índias, 

Colombo declara a respeito do lugar recém-descoberto: “O paraíso terrestre está 

no fim do Oriente, pois essa é uma região temperada ao extremo. E aquelas terras 

que ele acabava de descobrir são, segundo ele, o fim do Oriente”. (COLOMBO 

apud Todorov, 2003, p. 22).  

 Essa visão paradisíaca sobre a terra descoberta foi reforçada pelos 

primeiros cronistas, que desembarcaram no novo continente com a função de 

descrever aos reis europeus a região encontrada. Por meio de seus textos, eles 

acabaram sendo responsáveis por disseminar no Velho Mundo uma imagem 

encantada, muitas vezes fabulosa, em relação à América. Nesses escritos, alguns 

designados hoje de Literatura Informativa, a identidade do novo lugar é 

fundamentada no hiperbólico, no utópico. Logo, para uma Europa em ruínas, 

envelhecida, doente e em guerras, a terra recém-achada representa o vigor, a 

virilidade, a saúde e o remédio para as suas mazelas.  

 Essa representação do Paraíso, advinda do fato de a América se 

apresentar para o colonizador como a terra prometida, propagou-se para além da 

descoberta, tornando-se presente no imaginário construído ao longo dos tempos 

em torno do Novo Mundo. A imagística da terra das bem-aventuranças recobre, 

inicialmente, a América do Sul e Central, onde se vislumbram uma fauna e uma 

flora que se podem associar àquela descrita como a do Jardim do Éden. Essa 
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imagem edênica que se ergue fundada na sedução, na embriaguez dos sentidos e 

no entrelaçamento do ébrio e do sóbrio acaba atraindo o aldeão europeu a mover-

se em sua direção, desencadeando as primeiras imigrações.  

Em relação à América do Norte, principalmente no que se refere aos 

Estados Unidos, essa imagem utópica da Nação foi sendo reforçada ao longo dos 

anos pelos próprios habitantes, que, conduzidos pelos chefes de Estado e pelos 

primeiros grandes poetas do País, se ocuparam em construir uma ideia coletiva de 

paraíso, dando origem ao conhecido sonho americano. As visões desse sonho 

podem ser contempladas, por exemplo, na Declaração da Independência 

Americana, elaborada por Thomas Jefferson, em que se vislumbra o desejo de 

liberdade e felicidade para todos os homens, e nas palavras do poeta Walt 

Whitman, considerado um bardo a serviço da democracia e um partidário 

incondicional do sonho americano, mesmo quando se torna consciente do seu 

caráter ilusório.  

Na contemporaneidade, os Estados Unidos pôde construir em torno de si, 

principalmente por razões de natureza capitalista, uma falsa alegoria de paraíso, 

apresentando-se para o resto do mundo como a nova utopia terreal. Nessa nova 

versão da terra prometida, o capital toma o lugar de Deus, funcionando como 

fiador da promissão paradisíaca. É acreditando nessa promessa e com um 

sentimento de deslumbramento em relação à América do Norte que, no romance 

Fundador, a família do personagem Joseph Smith se desloca da Palestina para os 

Estados Unidos:  

 

O tio quem chamara o pai. Partira primeiro, constituindo família 
americana. Com as primeiras economias, abriu açougue e dedicou-se ao 
novo estabelecimento. O frigorífico veio mais tarde, consolidando sua 
prosperidade. Só então mandou vir o irmão, que chorou de alegria, logo 
que soube, esfregando as mãos, na terra ajoelhando-se, tamanha sua 
gratidão. Não se esquecendo de Deus nestas horas. Aproximava-se da 
terra prometida. Aguardara anos, para o irmão vencer e enviar-lhe, além 
da passagem, a carta de imigração, raramente concedida pelo governo 
aos oriundos daquelas regiões. (PINON, 1997, p. 25).  
 
 

 A passagem e a carta de imigração representam para o pai de Joseph 

Smith o ingresso de entrada para o Paraíso. Aos olhos do pobre camponês 
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oriental, a América é a terra prometida, a nova Jerusalém, apresentando-se para 

ele e sua família como uma oportunidade de fazer fortuna e emergir socialmente. 

No caso específico da família de Joseph, a pretendida ascensão social é 

alimentada pela trajetória bem sucedida do tio, que consolida o seu desejo de 

prosperidade, tornando-se dono do próprio negócio em território americano. 

Assim, inspirado no sucesso do irmão, o pai de Joseph enxerga a América 

como um novo Eldorado, uma terra boa e rica semelhante àquela prometida pelo 

próprio Deus a Moisés. Por isso, dá-se o pranto de alegria diante do convite do 

irmão, a genuflexão feita por ele como prova de agradecimento a Deus. 

Imaginando encontrar um lugar onde é possível viver cercado por regalos e 

farturas, o pai de Joseph é o primeiro a partir, deixando para trás os filhos e a 

esposa: “Por razões de dinheiro, a experiência de perder a pátria seria vivida 

sozinha. A mulher em casa cuidaria das crianças. A dor de deixar a casa 

acompanhava-o ainda que seu coração se fizesse de alegria. (PIÑON, 1997, p. 

26).  

 Observe como, no momento da partida, o personagem é apanhado por 

sentimentos antagônicos de tristeza e alegria. Isso ocorre por que, mesmo que a 

América se apresente como um território desejado, que se ergue fundado na 

sedução, convocando o aldeão a mover-se na sua direção, não é tão fácil para ele 

partir, deixando para trás as origens, a casa e os familiares. A dor do personagem 

advém justamente da constatação desse abandono, que é, na realidade, uma 

espécie de drama vivenciado por todo sujeito migrante. Vale lembrar que, ao 

abdicar da pátria e, mesmo que temporariamente, da mulher e dos filhos, o 

imigrante se projeta para a nova terra como uma espécie de órfão, razão pela qual 

o narrador fala em perda.  

Esse estado de orfandade pode ser o ponto de partida para o estrangeiro 

obter a liberdade, consoante nos lembra Kristeva (1994, p. 28), mas ele também é 

o responsável por acentuar o sentimento da saudade. Esse sentimento será 

sempre uma constante na vida do imigrante, provocando nele uma dor tão intensa 

quanto as possíveis alegrias que ele venha experimentar na nova terra. A respeito 

da saudade, Capinha (2000, p. 110) afirma que esse sentimento:  
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[...] é presença que domina e que liga os dois espaços e os dois tempos 
que caracterizam a vivência do imigrante. Ela é a força em que a 
construção da identidade ancora e que assim empresta a força das 
raízes do passado ao presente.  

 

Passados cinco anos, por não resistir talvez a essa saudade e desejando 

cumprir as promessas que fez à família, o pai de Joseph convida a mulher e os 

filhos para que se juntem a ele na América. Nessa ocasião, a esposa prepara as 

crianças, realizando o ritual da ablução, como se fosse preciso de alguma maneira 

se purificar para o ingresso na terra prometida: 

 

Arrumou os filhos, raspou-lhes a cabeça, como sinal de apreço, 
poupando a menina, e tomaram o mesmo barco em que o homem 
navegara. Não dispondo de malas, constituía-se a bagagem de sacos e 
caixotes, que os da aldeia se encarregaram de preparar. Mas, entristecia-
os abandonar as terras a que sabiam nunca mais regressar. Não lhes 
competindo, porém, a análise dos sentimentos, as razões de se 
afastarem de uma pátria, a terra prometida cintilava a seus olhos, o 
homem conclamando a segui-lo. (PIÑON, 1997, p. 27).  

 

 Entendemos que, guardadas as devidas diferenças contextuais que cercam 

os personagens de cada uma das temporalidades dessa narrativa, o rito de assear 

os filhos raspando-lhes a cabeça e arrumando-os para partir em direção à nova 

terra tem um valor análogo àquele que se observa na quarentena do personagem 

Fundador. Considerando a distância temporal e as práticas culturais de cada 

época, verificamos que tanto num caso como no outro os personagens realizam a 

expurgação do corpo antes de penetrarem no lugar que consideram paradisíaco. 

Enquanto Fundador realiza o seu regressus ad uterum a fim de fazer a anulação 

dos pecados e tornar-se puro, o ainda menino Joseph tem a sua cabeça raspada 

e o seu corpo arrumado como sinais de apreço à terra que se apresenta de 

maneira sedutora aos olhos de sua família.  

 Note-se ainda, nesse mesmo episódio, que aquela mesma tristeza que 

havia contagiado o pai de Joseph cinco anos antes, no advento de sua partida 

para os Estados Unidos, toma conta agora do menino, de seus irmãos e da mãe. 

Nesse caso, a tristeza parece ser acentuada pela certeza de que não regressarão 

àquela localidade de origem. Contudo, não é esse o sentimento que deve 
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corromper o coração deles. O narrador observa que não lhes cabe ficarem presos 

a essa dor, meditando sobre as consequências desse desprendimento, quando a 

América já aparece reluzente aos seus olhos como se fosse mesmo uma miragem 

ao alcance das mãos.  

Analisando o comportamento da família de Joseph frente à possibilidade de 

fazer a América, é possível afirmar que acontece uma espécie de voyeurismo 

manifestada no ato do personagem, seus irmãos e sua mãe observarem à 

distância a terra prometida com suas riquezas e especiarias. Mesmo 

desconhecendo-a e sem poderem ainda tocá-la, ela cintila aos olhos deles como 

um elemento ainda estranho, mas irresistível para eles, que, até então, estavam 

destinados a serem, em seu país de origem, camponeses pobres, pertencentes à 

classe menos favorecida, com baixo ou nenhum grau de instrução e pouco ou 

quase nenhum poder de compra. Por isso é que eles resolvem partir, afinal de 

contas é o próprio pai quem os conclama a segui-lo por meio de um chamado que 

age em toda a família como uma carta de alforria:  

 

Os planos douravam as cartas, a mulher reconhecendo-lhe a luz de uma 
estrela maior. Durante cinco anos, uma ausência que suportavam com 
bravura, registrou ele o cotidiano, os roteiros dos domingos. [...] 
semelhante depoimento, que se ocupava mesmo das reservas bancárias, 
a mulher conservou até a partida. (PIÑON, 1997, p. 27).  

 

 A palavra escrita nas cartas enviadas pelo patriarca vai se transformando 

no alimento da alma que impulsiona a família de Joseph para a aventura da 

América. Mais do que relatos acerca dos acontecimentos, elas são também o 

bilhete de entrada para o Paraíso, semelhante àquele que, outrora, antes de se 

tornar um estrangeiro no Novo Mundo, o próprio pai havia recebido do irmão. Isso 

por que essas cartas acenam com um futuro promissor, levando a parentela do 

ainda menino Joseph Smith a partir de uma Palestina pobre e em guerras para o 

encontro do lugar que representa para eles a chance única de mudarem de vida. 

Olhando lá da aldeia miserável e distante, a América transforma-se num eldorado 

a ser por eles desbravado, conquistado, enquanto a terra de origem não passa de 

um espaço de ruínas.  
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A família de Joseph exemplifica em sua errância um comportamento típico 

da sociedade moderna. Os tempos atuais têm produzido uma quantidade 

demasiada de sujeitos refugados, indivíduos que se veem obrigados a abandonar 

as suas terras, a sua cultura, a sua origem, por não se ajustarem às condições de 

vida que lhes são oferecidas. Bauman (2005, p. 50) destaca como a expansão 

global da forma de vida moderna colocou em movimento uma quantidade enorme 

e crescente de seres humanos: 

 

Desde o princípio, a era moderna foi uma época de grandes migrações. 
Massas populacionais até agora não calculadas, e talvez incalculáveis, 
moveram-se pelo planeta, deixando seus países nativos, que não 
ofereciam condições de sobrevivência, por terras estrangeiras que lhes 
prometiam melhor sorte.  

 

Vale pontuar que, para o sujeito migrante, a sorte de alcançar o prometido 

nem sempre se transforma em fato e, quando se torna realizável, é, quase 

sempre, à custa de muitos sacrifícios. Isso ocorre por que, na nova terra, os 

signos da realidade traem constantemente os do sonho. As situações adversas 

são inúmeras. Sabemos, por exemplo, que, quando um grupo de estrangeiros 

chega a uma determinada localidade, gera-se uma demanda por empregos, 

provocando uma concorrência no mercado de trabalho entre o imigrante e o 

nativo. Essa concorrência, que não é desejada pelo cidadão local, acaba 

suscitando algumas atitudes discriminatórias, que dificultam ainda mais a vida do 

sujeito estrangeiro em terra alheia.   

Veremos que, no caso dos Smiths, o sonho americano talvez até se realize 

em parte, já que, após superarem alguns obstáculos, eles ascendem socialmente, 

cumprindo o desejo de conquista e transformando-se em donos do próprio 

comércio. Entretanto, Joseph, o personagem herói dessa terceira temporalidade, 

descobrirá que os Estados Unidos são atraentes apenas à distância, e não para 

aqueles que são obrigados a enfrentar circunstâncias constrangedoras, 

preconceito e exclusão. Para ele, a América não invocará os sentidos que a 

palavra comunidade sugere, como relacionados por Bauman (2003). Ela não será 
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um lugar seguro e confortável e, se lhe promete algum prazer, também lhe oferece 

muitos perigos.  

A comunidade estadunidense, se é que se pode denominá-la pelo epíteto 

de comunidade, não traduzirá, como nos tempos e nos planos que o personagem 

Fundador tinha para a sua cidade, o sonho e o desejo de uma sociedade ideal. 

Em solo americano, Joseph experimentará a sina de Tântalo, deslocando-se de 

um estado de inocência para outro, no qual constatará a incapacidade do homem 

contemporâneo de alcançar o paraíso perdido: “A comunidade realmente existente 

será diferente da de seus sonhos – mais semelhante a seu contrário: aumentará 

seus temores e insegurança em vez de diluí-los ou deixá-los de lado”. (BAUMAN, 

2003, p. 22).  

Para agravar a sua condição de sujeito exilado, Joseph não se ajustará aos 

planos familiares: frustra as expectativas do pai e da mãe, tornando-se antes um 

estrangeiro no próprio lar. 
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4.1 A ESTRANGEIRIDADE E AS MÁSCARAS DO FAMILIAR 

 

 Em uma definição aparentemente simples, formulada a partir da 

observação do direito segundo a terra e do direito segundo o sangue, Kristeva 

(1994, p. 100) apresenta-nos o seu conceito de estrangeiro. Respondendo a uma 

pergunta elaborada por ela própria, a estudiosa caracteriza esse sujeito como  

“Aquele que não faz parte do grupo, aquele que não ‘é dele’, o outro”. Para chegar 

ao que considera uma definição moderna e mais aceitável do termo, dada um 

pouco mais à frente, no desenvolvimento da sua reflexão, a pensadora realiza 

com bastante clareza e precisão um levantamento histórico da condição do 

ádvena, assinalando nessa trajetória a presença de uma espécie de estatuto 

jurídico geral do estrangeiro até chegar à formação dos Estados-nações, para os 

quais esse sujeito é considerado como “aquele que não pertence à nação em que 

estamos, aquele que não tem a mesma nacionalidade”. (KRISTEVA, 1994, p. 

101).    

 Partiremos dessa conceituação para analisarmos o perfil do personagem 

Joseph Smith frente à possibilidade de realização do sonho americano. 

Certamente ele é um estrangeiro, adequando-se perfeitamente à definição de 

Kristeva, visto que, como toda a sua família, o personagem não é considerado, 

nos Estados Unidos, um cidadão com nacionalidade americana, mas um nativo de 

outra terra. Essa inscrição originária, que faz dele um “outro” em solo 

estadunidense, será determinante para que Joseph assimile as imagens da nação 

americana na perspectiva do imigrante. Nesse sentido, a sua identificação 

enquanto ser vai se constituir num espaço de tensão entre a estrangeiridade e as 

máscaras do familiar, entre o duplo e a falta, entre um discurso de inclusão e de 

exclusão, e até mesmo entre uma espécie de orgulho e vergonha, sentimentos 

que são originados pelo fato de o personagem se situar permanentemente entre 

duas pátrias, duas culturas, duas línguas, dois mundos.  

 Trazido para os Estados Unidos ainda criança, o personagem não 

consegue se adaptar à realidade americana e, à medida que o tempo transcorre, 

passa a se incompatibilizar com a convivência familiar, tornando-se duplamente 
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estrangeiro, já que será considerado também um “outro” no meio de sua 

parentela. A respeito de sua condição em território americano, pode-se dizer que 

Joseph experimenta um estado de orfandade, sentindo-se em constante 

desarmonia com o mundo que o cerca. Isso ocorre por dois motivos que, nesse 

caso, aparecem intimamente relacionados: Joseph é um “outro” em território 

estadunidense, assim como toda aquela cultura, aquele lugar e a gente que ali 

vive são um “outro” para ele; e, como boa parte dos homens do seu tempo, 

experimentando as crescentes transformações do mundo contemporâneo, Joseph 

se sente um sujeito descentrado, desejante, errante e insaciável, como observa 

Ptolomeu a respeito do amigo: “Orgulhava-se de Joe. Homem de sua época, 

impreciso e desesperado. Pretendendo refletir angústias que iluminassem seus 

contemporâneos, ainda que devesse visitar o inferno”. (PIÑON, 1997, p. 80).  

De acordo com Hall (2006), a identidade do sujeito pós-moderno se 

caracteriza pela fragmentação, pela não-fixação, pelo desmoronamento dos 

valores até então concebidos como imutáveis. Nesse novo contexto, o indivíduo 

torna-se um sujeito mosaico, não mais tendo a sua identificação definida por uma 

relação biológica, mas se constituindo historicamente em função de elementos 

nacionais, culturais, de gênero, de classe, de posição política e religiosa, mas não 

apenas esses. Determinam a formação da identidade do sujeito pós-moderno 

elementos contraditórios, posicionamentos conflitantes, imagens dissonantes. Se, 

além de pertencer a um contexto pós-moderno, esse sujeito experimenta o 

fenômeno da diáspora, é um desenraizado, estando em desconformidade com o 

espaço social no qual habita, a construção de sua subjetividade se torna ainda 

mais complexa. 

No caso do personagem Joseph Smith, o fato de inscrever-se nessa dupla 

condição, a do estrangeiro e a do homem pós-moderno, será fundamental para 

que ele compreenda o sonho americano como um fracasso, um mal-entendido, 

que para ele não se realiza, embora a sua família obtenha determinado êxito nos 

negócios que administra. Ao longo dos anos, vai percebendo que as imagens do 

sonho americano, originadas lá atrás por meio da correspondência paterna e de 

outros artifícios, não passavam de objeto de manipulação do qual fora vítima o 
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próprio pai, ele e toda a parentela. Nos Estados Unidos, enquanto seus pais e 

irmãos reúnem-se em torno do comércio da família, Joseph é tomado pelo 

sentimento da desagregação, vivendo parte dos seus anos na América tal qual um 

exilado2, um verdadeiro corpo alheio, como se lhe tivessem roubado a sua 

inscrição de origem, que ele não admite ser substituída por outra, do que decorre 

a sua indiferença diante da comemoração da família quando o governo local lhe 

confere o título de cidadão americano: 

 

Quando lhe concederam cidadania americana, sem a qual não se 
habilitaria a benefícios, como a bolsa de estudos, a família uniu-se em 
torno do certificado, a mãe trazia um bolo na bandeja. [...] Pretextou 
cansaço, ia tomar banho e deitar-se em seguida, fingindo que o bolo não 
era seu. [...] Faltava pouco para confessar-lhes que não pertencia a 
nenhum deles, era um apátrida, perdido na obscuridade da terra. [...] – 
Você agora é cidadão americano. Uma honra para a nossa casa. Veja o 
bolo que a sua mãe fez? Quis o pai abraçá-lo./ - Deixem-me em paz. Não 
gosto de bolo e nem admito comemorações. Nunca tive terra e nem 
ganhei uma outra apenas porque abdiquei da primeira. (PIÑON, 1997, p. 
68).  

 

O certificado de cidadão americano reforça um princípio de tensão 

identitária experienciado pelo personagem migrante, que se vê entre uma 

identificação documental e outra aparentemente abandonada quando ele parte da 

Palestina para os Estados Unidos. O documento concedido pelas autoridades 

americanas e que é motivo de festa e alegria para a sua parentela garante ao 

personagem o status de cidadão, possibilitando a ele usufruir, a partir daquele 

instante, de direitos que, ao longo da história, têm sido normalmente negados aos 

imigrantes ilegais. Kristeva (1994, p. 104) assinala alguns desses direitos, 

afirmando que, com raríssimas exceções, em todas as épocas, foi negado ao 

                                                 
2  Os termos “estrangeiro”, “imigrante” e “exilado” serão utilizados no texto praticamente como 
sinônimos, pois entendemos que servem para exprimir, guardadas as nuances peculiares a cada 
um deles, a condição do personagem Joseph Smith. Entendemos que o vocábulo “exilado”, tal qual 
observa o crítico palestino Edward Said (2003, p. 54), é normalmente usado para se referir àqueles 
sujeitos que, por um motivo qualquer, mas normalmente político, são banidos de sua pátria, 
tornando-se impedidos de para lá retornarem. Para justificar o emprego da expressão em nosso 
texto, diríamos que, em certa medida, Joseph e a sua família também são banidos de sua terra 
natal pelas condições de pobreza a que estavam submetidos. É preciso considerar ainda o 
emprego mais abrangente da expressão, quando o próprio Said (Ibidem, p. 50) destaca que “(...) o 
exílio é uma solidão vivida fora do grupo: a privação sentida por não estar com os outros na 
habitação comunal”. Assim, na América, é legítimo considerar Joseph e família como sujeitos 
exilados.    
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estrangeiro o exercício da função pública; o direito de sucessão, prevalecendo 

nesse caso o direito de confisco realizado pelo Estado; o direito à propriedade 

imobiliária, que prevaleceu até o final da Idade Média; e até mesmo o direito à 

defesa perante os tribunais da lei.  

A família de Joseph talvez pensasse justamente nesses e em outros 

benefícios decorrentes da concessão do título de cidadão americano, o que 

explica a comemoração. Kristeva adverte-nos ainda sobre outras circunstâncias 

que cercam a vida do sujeito migrante, observando que se o forasteiro possui 

algum direito enquanto homem, são negados a ele todos os direitos de cidadão, 

uma vez que é impedido de participar de qualquer decisão política, econômica e 

social mais relevante. Seus protestos ressoam surdos, já que não é ouvido nem 

consultado, o que implica questionar a sua própria condição humana: “Será ele 

inteiramente homem se não é cidadão? Não gozando os seus direitos de 

cidadania, possui os seus direitos de homem?” (Kristeva,1994, p. 103). 

O que ocorre a Joseph é que ele pouco se importa com essa cidadania 

conquistada pela declaração de um documento, mesmo que tal recusa coloque 

em risco a sua segurança pessoal e social. Antes de ser desejada, essa 

identidade, obtida por meio de uma certificação, parece-lhe mais uma máscara 

falsa imposta pela família e pelo Estado. Em lugar de vesti-la, o personagem 

prefere se professar como um apátrida, associando-se com o signo da falta e 

explicitando que a sua identificação não se constrói em torno de fronteiras 

demarcatórias ou registros documentais. Essa atitude de Joseph é reveladora de 

uma consciência crítica, pois a cidadania americana não é, na verdade, um 

presente ofertado pelo governo dos Estados Unidos, como muitos talvez 

acreditem que seja, mas uma maneira encontrada pelo Estado para, mesmo em 

tempos modernos, continuar impondo à alteridade uma representação do Mesmo, 

transformando o estranho em igual, o imigrante num simulacro de cidadão 

americano.  

Em entrevista ao jornalista italiano Benedetto Vecchi, Bauman (2005, p. 28) 

mostra como a prática da “identidade certificada” sempre foi uma maneira 

encontrada pelo Estado para controlar as identidades subversivas: 
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Outras identidades, “menores”, eram incentivadas e/ou forçadas a buscar 
o endosso-seguido-de-proteção dos órgãos autorizados pelo Estado, e 
assim confirmar indiretamente a superioridade da “identidade nacional” 
com base em decretos imperiais ou republicanos, diplomas estatais e 
certificados endossados pelo Estado. Se você fosse ou pretendesse ser 
outra coisa qualquer, as “instituições adequadas” do Estado é que teriam 
a palavra final. Uma identidade não-certificada era uma fraude. Seu 
portador, um impostor – um vigarista.  

 

Dessa maneira, ao demonstrar apatia diante do certificado de cidadania, 

Joseph parece confirmar a sua condição de estrangeiro, optando por ser algo 

diferente daquilo que o estado americano deseja que ele seja e preferindo a 

liberdade que a sua situação de ádvena lhe confere. Constatamos, então, que 

aquilo que os pais do personagem consideram uma honra torna-se para ele 

motivo de indiferença, ou até mesmo de desdém, visto que ele não cede aos 

apelos da família nem àqueles que o certificado de cidadania lhe convoca, 

preferindo resistir ao abraço do pai e ao bolo da mãe, para trancar-se no quarto 

durante o resto do dia. Fica explícita nesse episódio a estranheza de Joseph à 

própria família, que parece não compreendê-lo, como se ele vivesse exilado na 

própria casa.  

Nessa circunstância, o personagem nos faz lembrar o dito de Parker (1993, 

p. 77), para quem a noção de exílio não está relacionada exclusivamente a um 

lugar, mas a uma posição, da qual se fala. É possível compreender a estranheza 

de Joseph à família, observando que, para ela, o modo como ele se comporta 

dentro do próprio lar vai se tornando desconhecido, visto que os valores, costumes 

e crenças do personagem passam a ser outros diferentes daqueles que a sua 

parentela considera. Sobre a relação do estrangeiro com a própria família, 

Kristeva ressalta que:  

 

[...], o exilado é estranho à própria mãe. Ele não a chama, nada lhe pede. 
Orgulhoso, agarra-se altivamente ao que lhe falta, à ausência, a qualquer 
símbolo. O estrangeiro seria o filho de um pai cuja existência não deixa 
dúvida alguma, mas cuja presença não o detém. (KRISTEVA, 1997, p. 
12, 13). 
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Essa independência em relação à figura materna é notória na vivência de 

Joseph, que, desde a infância, opta por uma conduta arredia e libertária, não se 

conformando, por exemplo, à educação religiosa proposta pela própria mãe. Ao 

invés de aceitar uma ligação com o universo místico a fim de amenizar a sua 

condição de estrangeiro, encontrando abrigo na casa de Deus, o personagem 

resolve afastar-se da territorialidade sagrada, optando em seu lugar pela aventura 

arriscada que só as ruas da cidade podiam lhe proporcionar: 

 

Freqüentara a igreja com a mãe, ainda menino. Até largar sua mão, 
reclamando o cheiro do incenso. –Que mania de eternidade, mãe. Vadiou 
horas pelas ruas. A mãe buscou socorro do marido, protestando contra 
as conquistas que o filho exigia. Compreendendo aquele destino, o pai 
pediu explicações./ - Não quero saber de igrejas. Já tivemos igrejas 
demais na família, disse Joe. (PIÑON, 1997, p. 67, 68).  
 

 
 A mãe de Joseph Smith representa, nessa terceira temporalidade do 

romance Fundador, a figura de Monja, que já havia aparecido nas outras duas 

partes da narrativa. Em solo estadunidense, a nova Monja se encontra igualmente 

associada, como no passado, ao universo do culto religioso, como forma de 

encontrar amparo para a sua condição de mulher desterrada. Mas ela não 

consegue atrair o filho para a mesma crença, já que não é na espacialidade 

sagrada que Joseph se reterritorializa.  

Experimentando o triste paradoxo de pertencer e não pertencer, Joseph 

será a voz peregrina dessa terceira temporalidade do romance Fundador, próxima 

da voz do louco, do profeta, do revolucionário, do poeta sem nome e sem pátria. A 

sua diáspora não se encerra quando chega à América. Lá é que o personagem se 

tornará um sujeito errante, potencializando a sua natureza nômade ao atravessar, 

desde garoto, cotidianamente a cidade, sem quase nunca dar satisfação a 

ninguém: “O menino olhava o pai numa muda censura. Consistia sua liberdade em 

percorrer a cidade, cuspir nas ruas, xingar as mulheres da vida, aquela zona tinha-

as em quantidade.” (PIÑON, 1997, p. 27). “Cultivava também o hábito de andar 

horas pelos parques, ruas, madrugada adentro, murmurando, praticando gestos 

que se confundiam com qualquer coisa obscena e livre”. (PIÑON, 1997, p. 40). 
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“Joe aparecia uma vez, olhava o pai sem dizer uma palavra. Queria apenas os 

livros ou a rua. Andava até cansar-se.” (PIÑON, 1997, p. 72).  

Com esse comportamento errante, Joseph parece seguir a vocação dos 

ancestrais, aqueles que edificaram a sua cidade natal na Palestina, conceberam 

para ele uma raça e que se podem representar, nas outras partes da narrativa, por 

Fundador e Johanus. A essa conduta viandante do personagem, conforme 

destaca o narrador, associa-se uma espécie de liberdade, a qual Kristeva (1994, 

p. 19), analisando a natureza nômade do estrangeiro, dirá chamar-se, em 

absoluto, solidão. Isso por que, ao sentir-se completamente livre, transitando rumo 

ao infinito, o estrangeiro está só, liberado de tudo e de todos, como parece Joseph 

ao se desgarrar da família, ainda menino, para peregrinar pelas ruas e pelos 

parques da cidade durante a madrugada. Essa viagem representa, assim, uma 

fuga do eu, de uma mesmice de si, que o convívio em família só iria reforçar. Em 

lugar de fundamentar a sua identidade no similar, o personagem intensifica a sua 

condição de desterrado, vivendo à deriva na paisagem da cidade.  

Nesses instantes de deambulação, talvez Joseph experimente uma espécie 

de felicidade. Kristeva (1994, p. 12) destaca que, no caso dos estrangeiros, a 

felicidade se liga a uma errância: “A felicidade estranha do estrangeiro é a de 

manter essa eternidade em fuga ou esse transitório perpétuo.” Dessa maneira, 

poderíamos afirmar que Joseph busca, em suas andanças pela cidade, a 

felicidade do desenraizamento, do nomadismo, demonstrando que para ele a terra 

prometida não é a América, mas o próprio espaço do aberto, do ilimitado, que ele 

busca alcançar em suas peregrinações pela territorialidade citadina.  

Analisando as manifestações do exílio nas obras de Julio Cortazar e Marta 

Traba, Montañes (2006, p. 27) descreve a atração que a cidade exerce sobre o 

sujeito estrangeiro: “Desde sua gênese, a cidade conviveu com habitantes 

estrangeiros, vindos de outros povos, trazendo consigo seus costumes, sua 

língua, seus conhecimentos, suas habilidades para a produção e a arte”. A 

territorialidade citadina é transformada, ainda pelo imigrante, em espaço 

cosmopolita da liberdade, onde convivem a lei e a libertinagem. Para Joseph, ela é 
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o destino de fuga, o não-lugar, no qual se abrigam o estrangeiro, a mulher de vida 

fácil, os comerciantes, os transeuntes de uma maneira geral.  

A cidade contemporânea, símbolo da modernidade e do civilizado, é 

também um depósito de indigentes, um antro de vícios e violência. É nela que o 

menino estrangeiro perambula, associando-se a uma conduta perigosa quando 

insulta as prostitutas e realiza gestos que podem ser tomados como obscenos. Em 

certo sentido, ao desterro da pátria corresponde um desterro da razão, pois, 

aparentemente, Joseph teria todas as oportunidades para se repatriar em solo 

americano, seguindo os passos dos irmãos, que, mesmo mantendo as tradições 

estrangeiras, constituem família na América, adaptando-se à realidade dos 

Estados Unidos sem muitos traumas.  

Entretanto, Joseph desvirtua-se do caminho que poderia ser considerado 

por muitos como o mais fácil. Vimos que nenhuma importância ele dá ao título de 

cidadão americano, pois não quer aliar a sua identificação a um conjunto de 

códigos e leis nem se render a um sistema coercivo que concede uma 

identificação porque não admite conviver com a diferença. Tampouco segue as 

tradições palestinas, que o restante de sua parentela continua mantendo no lar 

americano. Como não se decide por uma identificação em detrimento da outra, o 

personagem demonstra estar continuamente em estado de errância. No decorrer 

da narrativa, esse espírito desassossegado de Joseph acabará por transformá-lo 

num jovem rebelde que desafiará os pais em seus costumes. Em casa, ele será o 

único a não mais usar a língua da terra natal, mostrando-se familiarizado com o 

idioma inglês. O que parece ser uma adesão à cultura americana é, na verdade, 

uma forma encontrada pelo personagem para, num primeiro momento, tentar 

despertar em si mesmo um sentimento de apreço pelo país que o acolheu: 

  

Sentia-se estrangeiro entre eles. Jamais viera a amar aquele país de 
adoção. Acreditara primeiro que através da língua deles, um instrumento 
pelo qual atingia a compreensão, viria a estimá-los. Mas, o 
arrebatamento de qualquer sentimento jamais o atingiu, tratando-se 
daquela terra.  (PIÑON, 1997, p. 42). 
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Entretanto, como se percebe, a aquisição do idioma americano não é capaz 

de provocar no personagem o seu amor pelos Estados Unidos nem de torná-lo 

menos estrangeiro em sua convivência com os nativos daquele país. A princípio, o 

estudo e o uso da língua inglesa são feitos por Joseph como uma forma de 

afrontar a própria família, mas, posteriormente, esse aprendizado concederá a ele 

melhores condições para compreender o funcionamento da sociedade americana, 

percebendo-a como uma nação autoritária e exploradora. Na verdade, será a 

aquisição do conhecimento histórico, linguístico e cultural da sociedade americana 

que dará a Joseph condições de enfrentar com uma aparente igualdade de forças 

aqueles que ele passará a considerar inimigos. 

 Nesse caso, as armas do estrangeiro serão aquelas que ele adquire na sua 

convivência com o nativo americano. Todavia, elas não lhe são entregues de 

maneira fácil, não são adquiridas de forma natural, como ocorre com o nascido 

naquela terra, mas pelo esforço diário do estudo, da busca, muitas vezes, 

dolorosa do conhecimento, como se o personagem quisesse provar que, mesmo 

sendo considerado diferente, era um sujeito capaz: “Desvendar livros, tornou-se 

seu mais intenso interesse. E ninguém o venceu. Aquele estrangeiro ríspido, mais 

parecendo um saxão, surpreendia a todos na escola”. (PIÑON, 1997, p. 88).    

 Como se vê, Joseph consegue, em muitos momentos, superar a condição 

humilhante a que o estrangeiro está submetido, saindo de uma situação de 

marginalidade pela aquisição do conhecimento. Na escola e na universidade, ele 

se destaca entre os demais alunos, obtendo boas notas e participando dos 

movimentos estudantis. Se por um lado não dá atenção aos benefícios 

conquistados pela aquisição da cidadania americana, por outro ele tira vantagem 

do seu exílio nos Estados Unidos pela obtenção de um saber a que certamente 

não teria acesso se tivesse ficado naquela aldeia pobre em que nasceu, na 

Palestina. É preciso destacar que o alcance desse conhecimento, que, em parte, 

se efetua pela leitura dos livros e pela freqüência escolar, funciona como uma 

estratégia de sobrevivência e adaptação do personagem à realidade americana.   

O que ocorre, no entanto, é que, por mais que o estrangeiro se esforce para 

se aperfeiçoar, ele será sempre lembrado pela sua diferença, enquanto o cidadão 
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do país hospedeiro se apresentará como o mais qualificado para lidar com as 

circunstâncias adversas daquela sociedade. Essa estranheza, que o sujeito 

migrante carrega como uma verdadeira cicatriz e que parece fazê-lo diminuído 

diante do autóctone, reforça o estado de orfandade a que nos referimos no início 

desse tópico, consoante destaca Said (2003, p. 55): “Por mais que tenham êxito, 

os exilados são sempre excêntricos que sentem sua diferença [...] como um tipo 

de orfandade”.  

Essa diferença pode ser percebida, por exemplo, no uso que o estrangeiro 

faz da nova língua. Ele encontrará sempre alguma dificuldade, pois ela lhe 

aparecerá como um instrumento artificial, uma prótese com a qual ele não sabe 

lidar de maneira plena e segura.  A esse respeito, Kristeva (1994, p. 23) observa 

que haverá sempre uma falta de jeito, uma gagueira, algo de esquisito no uso 

dessa língua. É a essa mesma constatação que chega o ainda menino Joseph 

Smith durante algumas festividades escolares, quando tem a oportunidade de 

confrontar o discurso do pai americano com o discurso do pai estrangeiro: 

 

O pai americano, sempre o primeiro solicitado, exprimindo-se em 
linguagem correta, não importava o que dissesse. Parecia a Joe, então, 
que a cada palavra que o homem vencera, e vencera simplesmente 
porque tendo nascido naquela terra falava uma língua ancestral, os 
equívocos cediam ante uma aprendizagem de nascença – ressurgia com 
um poder que as criaturas de sua casa jamais conheceriam, a menos que 
se empenhassem com energia incomum. Não se esquecia Joe que 
também seu próprio pai, na sua terra distante, herdara as exatas 
dimensões da palavra. Mas, a perfeição que lhe competia agora, em país 
estrangeiro, era desonrosa.  [...] Um amigo do pai também quis falar. 
Haviam chegado juntos à América. [...] Aquele homem parecendo-lhe o 
próprio pai que pedia socorro ante os sistemas particulares de uma 
língua avançada. [...] Seguia o esforço do homem, como acompanha o 
inventor o avanço da formula pela experiência, qualquer insensatez 
afasta a perfeição. [...] E Pensou: são estes então os limites da minha 
raça? Com estes únicos recursos enfrentaremos o povo que aqui 
encontramos ao aportar, e que nos dominará ainda por muito 
tempo?(PIÑON, 1997, p. 89, 90).  

  

  

Entre envergonhado e decepcionado, Joseph observa o fracasso do 

homem estrangeiro no trato com a língua americana. Enxerga no sujeito que 

discursa a figura do próprio pai, percebendo as dificuldades que os de sua casa, 
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incluindo ele próprio, estão destinados a ter, simplesmente pelo fato de não terem 

nascido naquele lugar ou de não terem sido dali originados os primeiros sons que 

lhes chegaram aos ouvidos. Desse episódio podem ser depreendidas várias 

questões. Inicialmente é preciso considerar que Joseph é ainda um garoto e, 

nesse caso, constatar com tanta consciência a falta de fluência dos pais no uso do 

idioma estrangeiro pode torná-lo inseguro em relação à competência deles para 

cumprir, em terra alheia, a sua função protetora, provedora e educadora. 

Ademais é imprescindível destacar que o embaraço no emprego da nova 

língua gera no imigrante um sentimento de impotência associado a uma perda da 

autoestima, uma vez que a falta de competência linguística, além de ser 

considerada uma desonra, pode impedir o desenvolvimento da competência 

intelectual, limitando as ações do estrangeiro, que agirá levando em consideração 

as diferenças de prestígio e poder decorrentes do uso proficiente da língua. Se na 

Palestina o pai de Joseph adquirira como herança o perfeito domínio da língua 

materna, em solo estadunidense esse domínio é do pai americano que, em 

linguagem correta, exprime-se com desenvoltura, mostrando que, não importa o 

que fale, é ele quem detém a autoridade e o poder. Em última instância, essa 

perda da competência linguística equivale a uma mutilação, como se do 

estrangeiro tivesse sido decepada a própria língua, entendida aqui como órgão 

muscular.  

Na passagem supracitada do romance, evidencia-se ainda a condição 

inferiorizada do estrangeiro, com a qual o próprio Joseph parece corroborar, ao 

considerar a língua inglesa como “avançada” em relação à língua falada pelos 

nativos da sua pátria. É possível que essa percepção do personagem seja 

resultado de um imperialismo linguístico exercido pelos Estados Unidos. Nas 

indagações que encerram a citação, Joseph deixará subentendida essa nova 

forma de dominação, que se manifesta por meio de medidas econômicas, culturais 

e políticas pelas quais os Estados Unidos desejam impor ao resto do mundo o uso 

da língua inglesa.  

Essa estratégia de dominação, que se realiza por meio de uma imposição 

linguística, não é nova, ela pode ser percebida em todo o Colonialismo e até antes 
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e para além dele. Ao analisar as circunstâncias que cercam o advento da Torre de 

Babel, Derrida (2002, p. 14) observa que o comportamento dos semitas está 

carregado de uma violência colonial. Por isso, eles primam, sobretudo, pela 

conservação de um imperialismo linguístico, a fim de defender os seus interesses 

corporativos: “Antes da desconstrução de Babel, a grande família semítica 

acabara de fundar seu império, ela o queria universal, e sua língua, que ela 

também tenta impor ao universo”.  

O drama do sujeito estrangeiro é não poder compartilhar de maneira plena 

e satisfatória a linguagem utilizada pelos nativos. Diante desse fato, ele se sentirá 

desamparado e perdido como se fosse um daqueles sujeitos que experienciam o 

episódio de desconstrução da Torre de Babel sem poder se comunicar com o 

outro: “No exílio não se tem aquele referencial no qual podem ser dissolvidas as 

contradições ou a incapacidade de comunicação e de comunhão com o mundo. 

Daí que o sentimento de perda seja inerente ao exílio”. (MONTAÑÉS, 2006, p. 39).  

 Como se encontra em terra alheia, essa dificuldade em comunicar-se 

deverá ser superada pelo estrangeiro, e não pelo cidadão local, que será sempre 

visto como o mais proficiente. Esse entendimento parece ser o do próprio Joseph 

ao confrontar uma raça com a outra, compreendendo-as numa relação 

hierárquica, nos moldes do Colonialismo, cujos acordos são estabelecidos entre 

um grupo considerado superior e outro inferior. Frente ao imperialismo linguístico 

exercido pelos Estados Unidos, o personagem constata a impotência da sua raça, 

julgando que essa relação de dominação, manifestada numa subordinação social 

e linguística, ainda será longa. Esse complexo de inferioridade do personagem 

estrangeiro, que se sente menosprezado diante do nativo americano, ultrapassa o 

simples uso da língua, passando a ser percebido no modo de ser e agir de 

Joseph, que se envergonha de apresentar os próprios pais nas festividades 

escolares:  

 

Anualmente, a escola reunia os pais em festividade oficial. Empenhando-
se Joe que pai e mãe não descobrissem essas datas. Ainda que não 
admitisse, envergonhava-se da maneira rude com que se vestiam, 
equivocando-se nos menores detalhes, sobretudo ao usarem uma língua 
que não lhes pertencia, e cujo espírito nem de longe pressentiam. 
(PIÑON, 1997, p. 88).  
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Aos olhos de Joseph, seus pais não alcançam nos Estados Unidos o 

refinamento social e cultural que ele próprio, em parte, busca para si. Mesmo que 

tenham experimentando alguma mobilidade social, passando de camponeses 

pobres a donos do próprio comércio, eles não adquirem prestígio e, por não se 

renderem aos costumes americanos, preferem se manter fiéis à tradição oriental, 

vestindo-se segundo a praxe de seu país. Isso é motivo de vergonha para Joseph, 

que, até certo ponto da narrativa, procura esconder a sua origem alheia, a fim de 

evitar maiores constrangimentos, pois, desde o princípio da história da 

humanidade, ser identificado como estrangeiro é estar sujeito a problemas, como 

se apercebe Caim, personagem bíblico que representa um dos primeiros 

peregrinos da literatura universal e que tem a sua história reencenada pela prosa 

moderna do escritor português José Saramago (2009, p.98):  

 

Não sabia quem eram, nem donde tinham vindo, nem para onde iam. Se 
perguntasse a algum dos que estavam por ali perto denunciar-se-ia logo 
como estrangeiro, e isso poderia trazer-lhe aborrecimentos e problemas.  

 

 A discriminação ao estrangeiro parte da ideia tradicional de que esses 

sujeitos são quase sempre pessoas financeiramente desvalidas, tornadas 

dependentes dos residentes nativos ou transformados em seus rivais potenciais. 

Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 404) destacam que, em muitas culturas, a figura 

do estrangeiro revelaria um duplo aspecto, visto que esse sujeito poderia ser um 

mensageiro de Deus ou uma perigosa encarnação diabólica. Essa última 

associação acaba servindo para acentuar o desprezo do sujeito local pelo 

forasteiro. Desse modo, declarar-se estrangeiro em terra estranha não é uma 

situação das mais confortáveis. Ainda hoje o imigrante é submetido a trabalhos 

pesados e a humilhações, como no tempo dos primeiros forasteiros. Lembremos a 

esse respeito, na literatura bíblica, o estado de estrangeiridade dos israelitas, 

submetidos à condição de escravos no Egito e na Babilônia. Depois dessa 

experiência, Israel recebe diretamente de Deus ordens de tratar bem os 

estrangeiros, tornando-os, inclusive, coparticipantes das bênçãos do Céu.  

É importante salientar que o fato de Joseph não morrer de amores pela 

nação que o acolhe, como já ficou explicitado em trecho do romance 
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anteriormente citado, não faz dele um apaixonado por sua terra natal ou por 

aqueles que como ele são designados como estrangeiros na América.  Em 

determinados momentos, o seu comportamento parece ser paradoxal, como no 

episódio em que, mesmo já tendo resistido ao apelo americano, realiza uma 

postiça americanização de sua identidade, chegando ao ponto de não mais aceitar 

o nome próprio de origem para passar a ser simplesmente Joe: “- Já lhes pedi mil 

vezes que não me chamem de Joseph, exasperava-se”. (PIÑON, 1997, p. 41). 

Essa alteração aprofundará ainda mais um princípio de tensão identitária, que só 

poderá ser resolvida no final da narrativa, pois na atitude de mudar o próprio nome 

se entrevê uma série de escolhas realizadas pelo personagem.  

Se em outra situação ele não deu importância à cidadania americana, agora 

parece ceder ou se adaptar à cultura estadunidense, exigindo que os próprios pais 

não se refiram a ele pelo nome de origem.  Dessa forma, podemos constatar, no 

desenrolar da narrativa, uma oscilação no comportamento do personagem. Em 

suas atitudes contraditórias e aparentemente impulsivas, ora ele age como um 

indivíduo que resiste aos valores da nova terra, ora como um sujeito 

americanizado. Essa última condição é percebida pela família como motivo de 

vergonha e tristeza, do que resulta a ofensa que a irmã dirige a ele durante uma 

discussão, referindo-se ao modo norte-americano como ele age: “A irmã gritou 

para que todos ouvissem, antes que deixasse a casa./ – Seu gringo imundo”. 

(PIÑON, 1997, p. 91).  

A natureza relutante de Joseph/Joe3 extrapola, contudo, a convivência 

doméstica e ele passa a se engajar em manifestações políticas, inicialmente, no 

âmbito da universidade, da qual acaba sendo expulso, e, posteriormente, pela 

publicação de artigos em jornais e revistas por meio dos quais exprime a sua 

insatisfação com a situação social e política da América:  

 

Desde o início, Joe envolvera-se em atividades suspeitas ao corpo 
docente, participando violentamente nos debates, e publicando artigos 
nos jornais internos.  O último artigo, porém, pretexto oficial de sua 
expulsão, excedeu aos anteriores. Sua linguagem agressiva, preocupada 

                                                 
3 Doravante referiremo-nos ao personagem Joseph/Joe seguindo a nomeação dada a ele pelo 
narrador nas passagens do romance que aparecerão transcritas nesse texto.  
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em denunciar o reitor e os professores como responsáveis pela 
precariedade do sistema universitário, formando uma casta a ser 
extirpada de um organismo social saudável, impediu eximi-lo das 
sanções oficiais. (PIÑON, 1997, p. 39).  

 

 Destacamos que esse comportamento destemido do estrangeiro, expresso 

em artigos que explicitamente confrontam as instituições americanas, talvez não 

fosse possível de se revelar se a família de Joe tivesse migrado para outro país 

das América Central ou do Sul, onde, até os dias atuais, o Estado exerce forte 

poder tirânico, impedindo o estrangeiro de se manifestar. Nos Estados Unidos, 

essa opressão é menor ou talvez mais velada, menos direta e mais sinuosa, 

dando a impressão de que na América as pessoas podem falar o que pensam. 

Essa impressão é, todavia, falsa, pois Joe acaba não escapando das medidas 

oficiais que o expulsam da universidade, considerada um espaço de poder 

científico e cultural ao qual ele deveria se submeter.   

Essa sanção não mortificará o espírito aguerrido do personagem e o caráter 

denunciativo que recobre as suas publicações acabará servindo de ponto de 

partida para que o romance Fundador reinterprete a conquista da América não 

mais com aquele olhar utópico do descobridor. Em suas andanças e em suas 

manifestações rebeldes, o personagem será uma espécie de negativo de 

Cristovão Colombo, redescobrindo as Américas e delineando a cartografia de um 

continente também em negativo. Nela será a distopia que imporá outras 

representações de espacialidade e requisitará outras experiências de 

subjetividade no sentido de afirmação de uma representação que põe em estado 

de perda o discurso da História oficial. Ao mito do nacional, contrapor-se-á a face 

miserável de uma América desigual, desfigurada, explorada e atrasada, onde 

sempre reinou a injustiça social e o desequilíbrio econômico.  

Na construção dessa identificação americana, a interlocução com o 

cartógrafo será fundamental. A amizade entre Joe e Ptolomeu se principia como 

uma obra do acaso, embora depois fique claro ao leitor que os dois personagens 

mantêm entre si ligações que advêm de uma temporalidade remota. O primeiro 

encontro entre eles ocorre quando o menino palestino, andando pelas ruas da 

cidade, acaba adentrando na loja do cartógrafo, situada na Quarenta e Dois. Essa 
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visita inesperada, que acontece como uma fatalidade, passa a se repetir quase 

que diariamente às mesmas horas, chamando a atenção do leitor o fato de os dois 

personagens não trocarem entre si uma única palavra durante todo o primeiro ano 

em que Joe, ainda garoto, frequenta a loja do velho.  

Diante desse silêncio, une-os outra linguagem, como se uma espécie de 

sentimento não declarado atraísse um ao outro: Ptolomeu admira a rebeldia do 

menino, enquanto este finge ignorar a presença centenária do cartógrafo, embora, 

na verdade, se sinta seduzido pelos enigmas que rodeiam o personagem ancião, 

conforme destaca o narrador do romance: “Joe habituara-se aos enigmas de 

Ptolomeu. Sua atmosfera como que o nutria. Ainda que não se desse conta de 

ceder ante o mistério.” (PIÑON, 1997, p. 80). Com o passar dos anos, a amizade 

dos dois se estreita. Entretanto, mesmo quando o silêncio se desfaz, permanecem 

entre ambos alguns segredos, como os relativos à origem de cada um:  

 

O velho largou Joe, fixando-se no mapa antigo dependurado na parede. 
Joe veio atrás, agarrou-o pelo braço:/ - De onde veio, Ptolomeu? 
indagando sua  origem pela primeira vez./ Ptolomeu indicou o mapa da 
parede, a peça mais preciosa da sua loja. [...] – Se não confessa de onde 
saiu esta velhice, também não lhe digo de que terra herdei minha 
agressividade. Empatados? [...] Joe sentia o amigo entregue a um 
passado que jamais se esclareceu, quando procurou realmente saber. 
(PIÑON, 1997, p. 10, 11). 

 
 
 Ptolomeu não revela diretamente a Joe a sua identidade de cartógrafo, 

mesmo que o desenho dependurado na parede da loja possa simbolizar a sua 

simpatia pela arte da representação cartográfica. Também não lhe declara a pátria 

de origem. Ao ser indagado pelo jovem sobre a sua procedência, responde-lhe por 

meio de uma linguagem gestual, resumindo-se em apontar na direção do antigo 

mapa, conservado em suas posses como uma relíquia. Sem uma explicação mais 

evidente acerca do lugar de onde Ptolomeu se origina, fica difícil para Joe 

pressupor a genealogia do amigo, uma vez que o mapa indicado, representando 

certamente a geografia de uma paisagem antiga modificada pela ação do tempo e 

pelas descobertas realizadas desde a Idade Média, parece-lhe mais um objeto de 

colecionador. 
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Diante da origem não confessada do velho, Joe explicita o seu 

comportamento sublevado. Propositalmente, também nega ao amigo o direito de 

conhecê-lo intimamente, recusando-lhe a menção da terra dos seus ancestrais, 

dos quais herdou um comportamento atrevido tantas vezes assinalado por 

Ptolomeu. Age, então, da mesma maneira que o velho, optando pela manutenção 

de um enigma em torno da sua própria ascendência. Talvez una os dois 

personagens a manutenção desse mistério, já que, no final da narrativa, quando 

um faz conhecer ao outro a sua genealogia e o segredo relativo à identidade de 

ambos se desfaz, Joe despede-se de Ptolomeu e retorna à terra natal.  

Essa revelação, contudo, não se manifesta de forma abrupta, mas vai 

sendo delineada ao longo do romance por meio de alguns elementos que se 

traduzem como pistas para a descoberta de uma origem comum para o cartógrafo 

e o já homem adulto Joe Smith. O primeiro desses elementos é o mapa referido 

por Ptolomeu. Ficará sabendo o leitor, no término da narrativa, tratar-se esse 

mapa da mesma representação geográfica utilizada por Fundador, na 

temporalidade arcaica, na descoberta das suas terras.  

Antes, contudo, desse desfecho, Nélida Piñon construirá, no 

desenvolvimento das ações desses dois personagens, a sua interpretação crítica 

a respeito da realidade social do continente americano, particularmente, da 

América Latina. Ao lado de Joe, Ptolomeu não apenas se destinará, como o fez 

Teodorico de Antióquia, à criação de mapas de fantasia. Embora reconheça a 

importância da imaginação e acredite que a maravilha dos homens nasce nos 

reinos que exploram a invenção, o cartógrafo ajudará Joe a entender as 

dificuldades existenciais do mundo moderno, assumindo, nos inúmeros diálogos 

estabelecidos entre eles, a função de um interlocutor paciente, experiente, por isso 

mesmo capaz de trazer à tona a memória dos homens antigos, esclarecendo ao 

indivíduo do tempo presente as obras das gerações passadas. Mas será, 

sobretudo, do espírito combativo de Joe que se valerá Piñon para circunscrever a 

problematização identitária latino-americana a partir de uma visão constituída no 

entre-lugar, a que se referiu Santiago (2000) nos seus ensaios crítico-político-

culturais.  
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O entre-lugar, assinalado pelo crítico brasileiro, nos parece ser o espaço 

adequado para se pensar numa cartografia americana. Ao analisar o espaço em 

que se instaura o discurso crítico e literário da América frente à Europa, Santiago 

aponta o território da hifenização como aquele onde o intelectual do Novo Mundo 

se situa para produzir o seu texto. Nessa espacialidade do entre, o pensador 

realiza a eterna travessia, ora deixando se aproximar dos valores da tradição, ora 

comunicando-se por uma estética da transgressão. Tratar-se-ia de escrever 

realizando a travessia do albatroz. 

Considerar essa territorialidade do entre-meio, pela qual o sujeito migrante 

se movimenta, será importante para interpretar as ações de Joe/Joseph num 

espaço de tensão entre a estrangeiridade e as máscaras do familiar.  Desse lugar 

hifenizado, o personagem imigrante será a voz indagativa responsável por colocar 

em cena os elementos ocultados pela história oficial, as histórias malsucedidas, os 

seus anti-heróis, as narrativas de medo, esperança e desesperança, que 

representam a cartografia da América.  
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4.2 A FICÇÃO DA AMÉRICA 

 

Concordam os críticos literários, os historiadores e os leitores mais 

proficientes que o discurso da literatura latino-americana, especificamente na 

vertente do gênero narrativo, mantém uma relação simbiótica com o discurso da 

História. Essa afinidade entre uma disciplina e outra pode ser constatada desde as 

nossas letras inaugurais com a formação da Historiografia Literária da América, da 

qual fazem parte textos como O Diário de Bordo do Navegador Cristovão Colombo 

e a famosa Carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel, que 

recebem a designação de Literatura de Informação, mas que são, na verdade, 

como assinala Kothe (1997), relatos de interesse histórico.  

Essa aproximação entre Literatura e História não ocorre apenas no instante 

da emergência de nossas primeiras letras. Em seu estudo sobre os romances 

nacionais da América Latina, Sommer (2004, p. 22) observa, por exemplo, como, 

durante a tentativa de consolidação da República, os romances eram construídos 

como parte da campanha pela construção da Nação, fortalecendo, assim, a 

produção das chamadas ficções de fundação, que dialogam com a História oficial 

de seus países. Como essa afinidade entre os dois discursos se propaga para 

além desses dois períodos, pode-se dizer que, na formação e no desenvolvimento 

da literatura americana, ocorre uma peculiaridade política que leva a narrativa de 

ficção a caminhar de mãos dadas com a História.  

Essa relação não é, todavia, uma característica exclusiva da produção 

ficcional de escritores americanos, nem tampouco é aqui que ela se origina. De 

acordo com Esteves e Milton (2007, p. 13), o que se considera hoje como 

romance histórico data do século XIX, especificamente do período do 

Romantismo, pelas mãos do escritor escocês Walter Scott. A respeito das 

características desse tipo de romance e do suporte teórico que o fundamenta, a 

obra de Lukács (1977) é uma referência. Nela o estudioso mais importante dessa 

espécie de subgênero narrativo assinala a gênese, as manifestações e os pilares 

do chamado romance histórico.  
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É importante destacar que, desde a sua aparição, esse subgênero de 

romance passou por diversas fases e modificações relacionadas com a sua 

essência híbrida, originando por essa feita uma série de terminologias como “novo 

romance histórico” e “metaficção historiográfica”. Essa última expressão advém 

das reflexões da teórica canadense Linda Hutcheon (1991), a qual realiza um 

estudo com romances que tematizam o processo de criação literária e construção 

historiográfica.     

Não nos interessaremos aqui em aprofundar a discussão sobre essa 

espécie de texto pelo fato de a obra nelidiana não se enquadrar propriamente na 

designação de romance histórico. O nosso objetivo, nesse momento, é o de 

apenas apontar e problematizar a relação da Literatura com a História e com a 

sociedade na obra de Piñon, mostrando de que maneira os seus textos narrativos, 

mesmo que não possam ser lidos literalmente como romances históricos, 

explicitam o contexto sócio-histórico da época em que as ações são descritas, 

fazendo alusões frequentes a eventos e personalidades que marcaram a História, 

como ocorre, por exemplo, no romance A República dos Sonhos, no qual se 

observa a matéria ficcional desenvolvendo-se em consonância com os fatos 

históricos marcantes do País durante o século XX. 

 Narrado numa perspectiva à margem da Nação ou de lugares liminares, do 

exílio de imigrantes, A República dos Sonhos faz também uma releitura crítica da 

História, enredando uma trama ficcional cujo pano de fundo são os 

acontecimentos da realidade brasileira, tais como a Ditadura de Getúlio Vargas, a 

participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o Golpe Militar, entre outros. A 

fim de comprovar a relação entre história e ficção nesse romance, vejamos um 

trecho da narrativa em que se vislumbra a inserção do personagem migrante no 

contexto da Ditadura do então presidente Getúlio Vargas. Na cena a seguir 

descrita, o estrangeiro atravessa a cidade temendo ser a próxima vítima de um 

sistema marcado pela tortura e pelo horror: 

 

Percorria as ruas atento aos esbirros de Filinto Muller, distribuídos em 
cada esquina e nos bares, em vigilância. Enviando para a prisão da Rua 
Frei Caneca, a pretexto de sanear a nação, homens como Graciliano 
Ramos e Hermes Lima. Enquanto nada se sabia de Prestes. Se ainda 
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vivia, após os terríveis maus-tratos. As prisões haviam-se tornado 
templos onde se exercitavam ricas patologias. Havia murmúrios de que, 
intramuros arruinavam das mulheres dos comunistas. A própria mulher de 
Berger, Elise Ewert, fora brutalmente torturada e estuprada diante do 
marido, em vias de enlouquecer. Pensavam enviá-las para os campos de 
concentração nazista. O mesmo destino reservado para Olga Benário, 
apesar de grávida. O que viriam a constituir-se verdadeiras sentenças de 
morte assinadas por Getúlio. (PIÑON, 1984, p. 184).   
 

 
 Nessas poucas linhas, é possível perceber a relação dialógica estabelecida 

entre o texto literário e os fatos históricos, visto que Piñon relaciona a ficção ao 

período do chamado Estado Novo. É essa referência que ajudará o leitor a fixar a 

época da trama e que servirá de pano de fundo para situar a intriga romanesca, 

relacionando os dados da realidade com outros personagens e fatos inventados 

pela escritora, dando origem a um processo de sobreposição de imagens 

históricas e fictícias. Nesse caso, a mímese é apresentada como ação 

performativa, na medida em que coloca em cena uma estória da Nação que a 

História oficial não quis contar: os maus-tratos, o exercício das patologias, as 

torturas em forma de estupro, a loucura como destino. A respeito do dialogismo 

entre ficção e História nesse romance, Piñon declara:  

 

Dentro dessa preocupação com minha brasilidade eu pensava em fazer 
um romance contando a História do Brasil dos últimos 200 anos sob o 
meu ponto de vista. Esta história só poderia ser contada impregnada 
pelas utopias européias, a melhor maneira de olhar a América, no sentido 
aurífero, a América legendária, que despertou a imaginação européia. [...] 
Mas aí pensei: “Não quero o ponto de vista dos visitantes”. Eles 
escreveram textos preciosos mas para beneficiar a cultura européia, ou 
seja, eram o que a Europa esperava, compatíveis com o que a Europa 
inventava dessa América. [...] O ser mais adequado para este ponto de 
vista era o imigrante, que pensa que vem para cá pegar o ouro mas não 
sabe que vem para morrer. Traz a cultura de sua origem mas é um 
fazedor de filhos, seu sêmem se perde na América. Esvazia a Europa de 
sua presença, deixa espaço para que haja mais trabalho, e quando 
chega aqui é um ser dividido pelas memórias. Tem a memória brasileira 
que vai forjando através dos filhos e de sua abnegação mas mantém uma 
ponte pênsil com a memória européia. [...] Cubro então o período 
brasileiro mas como escolho o imigrante galego vou às vezes às 
peregrinações medievais4.  

  

                                                 
4 Trecho de entrevista concedida por Piñon ao Jornal do Brasil em 25 de setembro de 2005 e 
disponível em: www.machadodeassis.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=3915&sid=461.  
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Alguns estudiosos da relação entre literatura e história, como o professor 

Trouche (2006), em vez de utilizarem a terminologia “romance histórico”, preferem 

usar a expressão “narrativas de extração histórica”, para se referirem a textos 

ficcionais que dialogam com a História. Segundo o professor, nesse dialogismo, 

perceberíamos uma “atitude escritural comum de transferir à ficção o resgate e o 

questionamento da experiência histórica [...] como forma de produção de saber e 

como intervenção transgressora” (TROUCHE, 2006, p. 44). Seria essa a opção 

estética requerida por Piñon quando declara ser o seu desejo (re)escrever a 

história do Brasil sob o seu ponto de vista. Em sua afirmação, está contido um 

posicionamento crítico em relação à história do País por meio do qual a autora faz 

a contestação da historiografia e da composição romanesca tradicional, como se 

realizasse uma missão dessacralizadora na releitura da memória.  

É nessa mesma perspectiva, que visa pensar criticamente a realidade 

americana, que, no romance Fundador, Piñon, utilizando-se da visão descentrada 

do personagem Joe Smith, resolve atribuir o descobrimento da América ao 

revolucionário cubano Fidel Castro, e não a Colombo, explicitando, por essa 

referência, o rompimento de uma visão neutra no que diz respeito à história e à 

geografia da territorialidade americana. Diz o personagem: “- Engraçado, foi 

necessário Fidel para descobrirmos a América Latina!”. (PIÑON, 1997, p. 46).  

A constatação de Joe aparece como uma ironia. Trata-se de uma atribuição 

que não remete mais à origem, à História, mas ao lugar de inscrição de um 

discurso político que rompe com a continuidade da tradição. Nesse caso, há uma 

contestação do dado histórico, que é desmascarado como estratégia de 

dominação. De certa maneira, essa consciência crítica do personagem, que o leva 

a perceber a realidade americana numa perspectiva diferente da registrada pela 

História oficial, advém da sua condição de sujeito migrante, pois, nessa 

circunstância, ele ocupa um espaço que lhe possibilita ter uma visão de dentro e 

de fora, do nascido no lugar e daquele que, por qualquer razão, para lá teve que 

partir. Sobre uma das vantagens do indivíduo estrangeiro em relação ao nativo, 

Peixoto (2003, p. 363) ressalta que ele “[...] é capaz de ver aquilo que os que lá 

estão não podem mais perceber. [...] Ele é capaz de olhar as coisas como se 
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fosse pela primeira vez.” Essa seria uma vantagem apontada também pelo crítico 

palestino Said, que, coincidentemente, tem a mesma nacionalidade do 

personagem Joe e é, como ele, um “outro” em territorialidade americana. 

Observando os benefícios da percepção do estrangeiro em condições de exílio 

frente ao nativo da própria terra, o teórico afirma que: 

 

Ver o “mundo inteiro como uma terra estrangeira” possibilita a 
originalidade da visão. A maioria das pessoas tem consciência de uma 
cultura, um cenário, um país; os exilados têm consciência de pelo menos 
dois desses aspectos, e essa pluralidade de visão dá origem a uma 
consciência de dimensões simultâneas, uma consciência que [...] é 
contrapontística. (SAID, 2003, p. 59).  

 

É justamente dessa visão original, mencionada por Said, que se valerá Joe 

para se referir ao continente americano numa perspectiva crítica de análise da sua 

realidade social. Dessa mesma visão se apropria ainda a própria escritora para 

subverter a história do descobrimento, mostrando que a veracidade do discurso 

que está na origem pode ser contestada, visto que ele também se escreve como 

uma ficção: 

  

Diz-se às vezes que o objetivo do historiador é explicar o passado 
através do “achado”, da “identificação”, ou “descoberta” das “estórias” 
que jazem enterradas nas crônicas; e que a diferença entre “história” e 
“ficção” reside no fato de que o historiador “acha” suas estórias, ao passo 
que o ficcionista “inventa” as suas. Essa concepção da tarefa do 
historiador, porém, obscurece o grau de “invenção” que também 
desempenha um papel nas operações do historiador. (WHITE, 1995, p. 
22).  

   

Fica claro, nos dizeres do estudioso da relação entre o discurso da História 

e o da Literatura, que o coeficiente ficcional não deve e não pode ser atribuído 

apenas ao discurso literário. É preciso lembrar que o poder de verdade conferido 

ao discurso histórico é construído dentro de um determinado contexto, em que, 

muitas vezes, pode ser manipulado e que, por isso mesmo, deve ser relativizado. 

Nesse sentido, o que a História oferece como resposta e como verdade também é 

provisório, é também uma invenção e a escritora brasileira tem consciência disso. 

Lembremos aqui um dos personagens do romance A Doce Canção de Caetana, o 
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professor de História que atende pelo nome de Virgílio e que, no exercício da 

função de historiador, sabe que “A boa técnica recomendava inventar, sempre que 

enfrentasse situações desfavoráveis”. (PIÑON: 1997, p. 73). Quando se age nessa 

perspectiva, não se está necessariamente negando ou esquecendo a História, 

mas encarando-a como uma criação humana. 

No romance Fundador, a referência de Joe ao revolucionário cubano Fidel 

Castro serve para demonstrar, por outro lado, a admiração do protagonista dessa 

temporalidade pelo político que foi responsável por implantar, numa pequena ilha 

do continente americano, uma forma de governo baseada numa visão socialista. 

Essa apreciação talvez se fundamente, também, em uma correspondência 

biográfica, visto que ambos experimentam a condição de sujeito migrante, vendo-

se obrigados a abandonarem a sua pátria de origem para acompanhar a família a 

uma nova terra: “Igual a ele, Fidel, também de família que abandonara suas terras 

em troca da ilha. Então, também aos imigrantes, àquele galego por exemplo, 

competem as grandes reformas?” (PIÑON, 1997, p. 48).  

No que se refere a Joe e a Fidel, essa correlação existencial se propagaria, 

ainda, para além da natureza errante. Assim como ocorre ao político cubano, Joe 

desenvolve o seu comportamento subversivo, revolucionário, durante a 

permanência na universidade, participando do diretório dos estudantes, 

engajando-se nos movimentos estudantis e colaborando com diversas publicações 

em periódicos, jornais e revistas em que se propagava um desejo de mudança 

política e social. Contudo, após ser banido do mundo acadêmico, diferentemente 

do que sucede a Fidel, que se vincula intimamente ao Partido do Povo Cubano a 

fim de dar continuidade à sua carreira política, Joe não consegue se ajustar a 

qualquer organização, por mais revolucionária que ela lhe pareça, e, dessa 

maneira, acaba vacilando no desenvolvimento do seu potencial revolucionário.  

Isso em parte será explicado por uma espécie de comportamento hesitante, 

um permanente conflito interior que acompanhará o personagem durante toda a 

narrativa e que acabará sendo determinante em sua indecisão entre assumir ou 

não uma postura de “herói” frente aos problemas do mundo contemporâneo em 

que vive. Nessa oscilação de conduta, Joe vê prevalecer em seu espírito o medo e 
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a falta de audácia e passa a definir a sua existência sob o signo da covardia: “[...] 

meu destino era uma vida piedosa e covarde.” (PIÑON, 1997, p. 102). Embora a 

alusão a Fidel apareça como um indicador do posicionamento crítico de Joe 

Smith, revelando o seu interesse por questões que serão discutidas na 

temporalidade moderna do romance e que dizem respeito às relações de poder, 

às disparidades sociais e às diferenças regionais na América, não terá o socialista 

cubano a força heróica capaz de atingir a alma do imigrante palestino, não será 

ele o líder a quem Joe se devota, tentando reanimar a sua própria natureza 

aguerrida. Mesmo que reconheça em Fidel uma qualidade guerreira, Joe elege 

outro personagem americano para ser o protagonista do seu olhar apaixonado, 

maravilhado. Trata-se do padre colombiano Camilo Torres Restrepo, que, assim 

como Fidel, também emerge da realidade para a ficção, tornando-se um dos 

personagens da narrativa nelidiana:  

 

– Por que elegi Camilo, e não outro líder? Por que razão atingiu ele 
minha alma? Outros poderiam ter vindo para machucar-me, e eu tomaria 
suas bandeiras, empenhando-me por elas. [...] Por que Camilo e não 
Fidel, por que Camilo e não Che? (PIÑON, 1997, p. 70).  

 

Descendente de uma das famílias mais tradicionais da Colômbia, o homem 

histórico Camilo Restrepo nasceu em 1929 e morreu em 1966. Ainda jovem, 

ingressa na faculdade de Direito, mas desiste do curso a fim de seguir uma 

vocação religiosa. Depois de ordenado padre, fica conhecido por seu engajamento 

nas lutas sociais e torna-se um dos pioneiros na América Latina da Teologia da 

Libertação. Como padre e intelectual respeitado, ele participou de diversas 

atividades até ser nomeado capelão da Universidade Nacional da Colômbia, onde, 

posteriormente, fundou a Faculdade de Sociologia. Afastado do serviço de 

capelão por se envolver na defesa de dois estudantes que haviam sido 

injustamente expulsos, Camilo passa a trabalhar no Instituto de Administração 

Social, onde começa a desenvolver atividades relacionadas à reforma agrária em 

seu país.  

Na execução dessas atividades, entra em contato direto com o povo e 

passa a incitar a revolução popular e a luta por melhores condições de vida. À 
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frente dos protestos populares, o padre passa a ser mal visto pelos dirigentes da 

igreja e, em 1965, acaba sendo afastado do sacerdócio. Mesmo não exercendo a 

função sacerdotal, não desiste, contudo, de se aliar à gente pobre da sua pátria, 

dedicando-se pessoalmente à organização do Frente Unida do Povo, partido 

político que constrói uma plataforma de governo baseada na unidade dos anseios 

da gente pobre da Colômbia. No desenvolvimento de suas atividades políticas, 

Camilo Restrepo faz contato com o Exército de Libertação Nacional (ELN), com o 

qual discute alguns dos programas a serem colocados em prática nas 

manifestações sociais. Mas, quando entra em combate pela primeira vez, é 

surpreendido e morto em uma emboscada arquitetada por uma patrulha militar 

colombiana no distrito de Santander.  

O personagem Camilo Restrepo que aparece no romance Fundador, além 

de manter uma correspondência relativa ao nome com a figura histórica do padre 

colombiano, conserva com ele, também, uma correlação biográfica. Nesse 

sentido, é possível afirmar que, na temporalidade moderna do texto de Piñon, 

alguns dos acontecimentos narrados encontram referências no mundo exterior, 

principalmente aqueles que dizem respeito às ações do padre. Em certo sentido, a 

figura aguerrida de Camilo é trazida para o texto de Nélida para representar uma 

espécie de herói ou salvador do mundo, que Joe Smith não consegue ser. 

Conforme nos lembra Eliade (2007, p. 43), o mundo moderno, não diferentemente 

dos outros, ainda alimenta a esperança escatológica de uma renovação cósmica, 

que se realizaria mediante a ascensão de uma classe social, de um partido ou de 

uma personalidade política ao poder. É por essa renovação que luta o padre 

colombiano e é por causa dessa luta que ele representa na narrativa uma espécie 

de herói revolucionário, despertando no personagem Joe a admiração ao ponto de 

ele, emocionando-se com as ações e os discursos do padre, desejar conhecê-lo: 

 

A decisão de conhecer Camilo viera numa manhã de sol. Tamanha luz 
esmiuçando os tecidos da pele. Fazia-lhe bem o exagero de um dia claro. 
E lutou como pôde. Desde o início Ptolomeu conheceu seus projetos. Até 
que o telegrama chegou, confirmando dia, hora, local de encontro. E quis 
gritar aleluia, como também Camilo teria gritado se após tanto empenho 
viesse afinal a conhecer o herói que buscava para assumir um dia o 
heroísmo que lhe faltava vergonhosamente. (PIÑON, 1997, p. 72).  
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Camilo Torres Restrepo será para Joe Smith o herói que ele próprio, 

frustrando uma tradição dos seus antepassados, não conseguirá representar. Isso 

por que, embora deseje transformar a realidade que o cerca, uma declarada 

covardia o impede de agir com a mesma disposição heróica de Fundador ou 

Johanus, personagens que seriam seus correlatos nas temporalidades passadas 

do romance. Assim, vendo-se incapaz de assumir uma postura combativa mais 

séria da qual pudesse resultar verdadeiras mudanças, Joe acaba elegendo Camilo 

como esse sujeito:  

  
Descobrira Camilo casualmente. Seu nome circulou nos meios 
revolucionários, às primeiras manifestações de rebeldia. Joe rendera-se a 
Camilo diante da sua declaração: ‘Não vamos discutir mais se a alma é 
mortal ou imortal. Todos nós temos fome. E a fome, sim, é mortal.’ Outros 
exprimiam-se diferente! Não era a primeira mensagem de socorro que 
Joe ouvia da longínqua e miserável América, mas nenhuma outra o 
comovera tanto. (PIÑON, 1997, p. 69, 70).  

 
  

 A “longínqua e miserável América” a que se refere o texto nelidiano é a 

latina, que se acha afastada da outra América, especialmente dos Estados 

Unidos, muito mais por razões de natureza capitalista do que por qualquer outra 

medida de distância. Como se pode notar, o texto de Piñon vai desmanchando 

qualquer idealização a respeito de uma América paradisíaca, aludindo à fome que 

vitima a maior parte da população do continente latino-americano. Quando 

descobre Camilo, Joe se deixa enternecer pela face miserável e pelo pedido de 

socorro que emergem de um continente pobre e explorado. Conquanto sua 

parentela tenha emigrado para a América rica, o personagem palestino parece 

compartilhar a mesma fome daqueles que habitam, por exemplo, a Colômbia, o 

Brasil, ou qualquer outro país das Américas Central e do Sul.  

A sua fome é também, como a de Camilo, uma fome de justiça, igualdade, 

e solidariedade, por isso ele se identifica com o padre, a sua causa e a sua 

insubordinação aos ditames de uma Igreja que, a despeito de querer salvar o 

homem, comete uma série de atrocidades e alia-se aos donos do poder:  

 

Não podia abençoar uma igreja submissa, cujos serviços, prestados aos 
poderosos, castravam-lhe os movimentos, diminuíam sua fé, 
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consignavam-lhe uma condição humana asquerosa. (PIÑON, 1997, p. 
102).    
 

 Valendo-se do posicionamento do padre, o texto de Piñon problematiza o 

comportamento da Igreja enquanto instituição, discutindo o seu totalitarismo e a 

sua indiferença social. Demonstra que, tradicionalmente, ela anda de mãos dadas 

com o Estado, aliando-se sempre com aqueles que representam a força e detêm o 

poder de decisão. A natureza eclesiástica assumida por Camilo vai de encontro a 

esse modelo institucional e subordinado, uma vez que, semelhantemente à figura 

histórica de Camilo Restrepo, o personagem do romance de Piñon se associa, 

pelos discursos e pelas ações, à Teologia da Libertação, uma corrente teológica 

que ganhou força na América Latina a partir das décadas de 1960 e 1970.  

Segundo os postulados dessa doutrina, a libertação é que deve nortear o 

discurso acerca de Deus, pois o próprio Deus é a fonte de libertação. Tomando 

por base esse pensamento, o homem deve aspirar à liberdade real e concreta nos 

diversos momentos de seu processo histórico. Ele mesmo, enquanto sujeito, deve 

engajar-se em ações que viabilizem uma práxis libertadora, por isso Camilo se 

nega a abençoar uma “igreja submissa”, optando por discursar sobre Deus a partir 

de uma ótica em que se denunciam o processo excludente e a realidade dos 

excluídos. A sua prática teológica, dessa maneira, guia-se pelo paradigma da 

libertação, da insubordinação e da rebeldia: 

 

E exatamente o que pretendia, uma igreja acomodada não à crença 
oficial, mas à rebeldia. Outra vez buscando as catacumbas, criando 
aqueles mártires que o homem contemporâneo necessita para despertar 
sua consciência do longo sono. (PIÑON, 1997, p. 102).  

 

O comportamento do Padre Restrepo e da maioria dos religiosos que se 

deixam nortear pelo discurso da Teologia da Libertação é motivado pela 

percepção da realidade social, cultural, econômica e política da América Latina 

nas décadas de 1960 e 1970, em que: 

 

O ambiente político é geralmente caracterizado pela presença de 
governos que administram o poder arbitrariamente em vantagem dos 
ricos e dos poderosos, fazendo amplo uso da força e da violência. [...] O 
ambiente econômico e social está marcado pela miséria e pela 
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marginalização da maior parte da população. Os recursos econômicos 
são controlados por um pequeno grupo de privilegiados. [...] No ambiente 
cultural se verifica ainda uma notável dependência da Europa e dos 
Estados Unidos. Na ciência como na filosofia, na arte como na literatura, 
quase nada é concedido à originalidade das populações latino-
americanas. (MONDIN, 1980, p. 25, 26).  
 

 
 Diante desse contexto, a Teologia da Libertação aparece para mostrar que 

a religião não pode ser uma ideologia distanciada da História e que Deus se 

manifesta na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse sentido, 

o discurso religioso clama por uma revolução a partir da qual ocorram mudanças 

urgentes das estruturas políticas, econômicas e sociais. É esse o sentimento do 

homem histórico Camilo Restrepo, que, contrapondo-se a um modelo de 

sacerdócio tradicional, declara:  

 

Um católico, um padre católico, não pode ser expectador inerte de um 
sistema social que nega à maioria a possibilidade de comer, vestir e ter 
casa [...]. Próprio por ser colombiano, católico e padre, não posso não ser 
revolucionário5.  

 

 É desse mesmo espírito rebelde e sublevado que se reveste o personagem 

de Piñon. Quando se encontra com Joe Smith em Paris, Camilo faz questão de 

denunciar uma realidade eclesiástica contra a qual se posiciona, deixando claro 

que, nos países pobres da América Latina, a Igreja acaba se conformando a uma 

relação de troca com os donos do poder:  

 

-Nas sociedades subdesenvolvidas, o sacerdote usufrui benefícios que 
as elites lhe concedem em troca de silêncio, sua tácita adesão, o conforto 
de ficar na igreja orando os mortos célebres, dar-lhes extrema-unção nas 
camas de dossel, casá-los em cerimônias faustosas. (PIÑON, 1997, p. 
104). 

 

A todo instante, o personagem padre vai assinalando o seu modo de pensar 

e agir, as suas preocupações com as necessidades da América Latina, 

especialmente da Colômbia. Por meio do discurso e do posicionamento dele, o 

                                                 
5  Essas palavras teriam sido pronunciadas pelo padre colombiano a fim de justificar a sua adesão 
ao Exército de Libertação Nacional, organização guerrilheira, de inspiração comunista e caráter 
político, da Colômbia.  
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texto nelidiano vai se constituindo como a outra cena não narrada pela História 

oficial, instaurando uma ambivalência discursiva gerada pelas representações do 

discurso pedagógico e performativo, nos termos de Bhabha (1998). 

 De acordo com o crítico indo-britânico, o discurso pedagógico funda uma 

nação homogênea na qual o povo é visto como objeto, enquanto o performativo 

desestabiliza esse conceito pela representação da alteridade. Ainda segundo ele, 

é na performatividade discursiva que as marcas ambivalentes da nação afloram, 

disseminando histórias heterogêneas, de tensão, de contradições que, muitas 

vezes, não aparecem no discurso oficial, mas que, nesse caso, vão se deixando 

cartografar pelo discurso do texto ficcional, como ocorre na fala de Joe a respeito 

de um conhecimento partilhado entre ele o padre: “Ambos sabíamos que a miséria 

das terras de Camilo ajudava a alimentar a exuberância das terras que imaginou 

pátria minha”. (PIÑON, 1997, p. 99).   

Da fala de Joe é possível depreender a natureza exploradora que 

caracteriza as relações estabelecidas entre os Estados Unidos e os outros países, 

principalmente aqueles situados na América Latina. Sabemos que, na 

contemporaneidade do mundo globalizado e capitalista, a pátria estadunidense é 

que exerce liderança e supremacia, impondo ao restante do mundo o seu 

imperialismo renovado. O romance de Piñon faz referência justamente a esse 

novo tipo de colonização, na qual se pode vislumbrar o desenvolvimento de uma 

relação desigual: a exuberância dos Estados Unidos se reafirma a partir da 

miséria dos países latinos, da mesma maneira que, outrora, a Europa nutriu-se 

das riquezas da América. Dessa maneira, o continente latino-americano vai se 

forjando na narrativa nelidiana por meio de uma cartografia que carrega as marcas 

de uma representação distópica, o que permite ao padre Camilo Restrepo 

enxergar lá da Europa uma América que não pode ser mais sinônimo de um 

eldorado, mas que se apresenta com a áspera realidade do seu cotidiano, aliando 

à lavra do sentimento a lavra do sonho, do sofrimento e da dor: 

 
-Não esqueço minha terra. Em paris ou em Louvain, recordava aquela 
paisagem, suas lutas difíceis. Os índios de faces impenetráveis 
retratando a densidade da floresta e que outra cara pode um homem 
assumir vivendo na miséria, sob o jugo de uma natureza que lhe extrai a 
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pele quando transita por ela? Mas, como prescindi-la e continuar 
homem? Se aquela terra fez-se à nossa semelhança, para gente como 
nós. E vivendo-se para elas, nenhuma alegra o coração. Pois nosso 
coração pede rispidez, nossa palavra o silêncio, e nosso corpo a 
tatuagem, não dos sinais sinistros, dos entretenimentos baratos. A 
tatuagem da luta, dos arranhões pela mata, das cores das plantas, do 
sangue colorindo tudo. E não é assim que se define pátria? Não peço 
uma pátria carrasco, mas compreendo uma pátria árida, ardendo em 
fogo, amor e exigências. (PIÑON, 1997, p. 99).  

 

 Na visão do personagem, a geografia da Nação é também uma espécie de 

singularidade selvagem que resiste às máquinas de captura, mesmo quando estas 

atuam sob a forma de genocídio, o que, na América, correspondeu a uma tentativa 

de extermínio dos povos autóctones e à exploração da fauna e da flora. Para o 

padre, o conceito de pátria passa necessariamente pela representação daqueles 

sujeitos que, ao longo da história, permaneceram esquecidos ou escanteados. 

Logo, compreende ele que são os “índios de faces impenetráveis” que 

representam a face da maioria de miseráveis que habitam a nação colombiana. 

Por isso, o seu conceito de pátria não pode ser formulado ainda sem a presença 

do sangue derramado por esses índios, contra eles, e quase nunca em favor 

deles. É esse sangue que serve de matéria-prima para o desenho de uma 

cartografia que se imprime como uma tatuagem e que se delineia quase sempre 

pelo viés da violência nos corpos daqueles que lutam pela emergência de uma 

pátria menos desigual, principalmente, em seus aspectos econômicos e sociais: 

“Pátria, para um cristão, é passaporte livre por toda terra, exigindo justiça e 

equidade em todos os lugares.” (PIÑON, 1997, p. 100).   

Considerando a aproximação entre ficção e realidade, Literatura, História e 

sociedade na obra nelidiana, gostaríamos de lançar o nosso olhar para o contexto 

histórico, político e cultural da América Latina e perguntar: qual seria então o papel 

desempenhado pela narrativa de ficção nesse continente? Teria ela mais a dizer 

do que o discurso da própria História? Sommer (2004, p. 23) destaca que, quando 

a história de uma nação é incompleta, dispersa em documentos, com tradições 

imprecisas, o método narrativo acaba se tornando obrigatório. Nesse caso: 

 

[...] a narrativa se torna necessária não apenas porque as lacunas no 
nosso saber histórico fazem com que os métodos “modernos” sejam 
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inexeqüíveis, mas também porque aquele que preenche as lacunas pode 
ser visto como a origem da expressão local e independente.   

 

Em outras palavras, poderíamos dizer que, quando o discurso da História 

falha, é através da narrativa de ficção que a América proclama a sua existência. É 

por meio da narrativa de ficção que ela se (in)define, se (re)inventa e se 

(re)descobre como um continente que é cartografado, também, pelo 

desenvolvimento de uma imaginação crítica. Nesses termos, de alguma maneira, 

Piñon também realizaria o preenchimento das lacunas históricas, visto que, em 

diversas obras de sua autoria, a ficção da América aparece como tema de fundo, 

como uma narrativa coadjuvante ou até mesmo principal da qual emergem 

representações que, conquanto guardem o estatuto de ficcionais, muitas vezes 

parecem ser mais exatas do que as fornecidas pelo discurso histórico, embora não 

estejamos aqui preocupados com qualquer relação de fidelidade entre um 

discurso e outro ou entre ficção e verdade.  

O que importaria considerar, como destaca Hutcheon (1991, p. 141), é a 

força da verossimilhança que cada um dos discursos pode obter, e não qualquer 

verdade objetiva. Não custa lembrar que, para a crítica contemporânea, 

estabelecer uma distinção entre Literatura e História com o objetivo de apontar o 

que é verdade e o que é mentira é o menos importante. Essa distinção é, por 

vezes, frágil e as perspectivas críticas a respeito do discurso histórico têm 

discutido o valor de verdade desses textos, como demarcam os estudiosos dos 

romances históricos ao indagarem: “Como então separar o histórico do fictício sem 

incorrer em antagonismos estéreis?” (ESTEVES & MILTON, 2007, p. 12).  

Se não é uma tarefa das mais simples reconhecer o que são fatos da 

História e o que é objeto da imaginação nos chamados romances históricos, não 

será também naqueles que não são propriamente históricos, mas que acabam, em 

dado momento de suas ações, se valendo da matéria histórica para se 

desenvolverem, pensando criticamente a realidade. Em alguns casos, essas 

narrativas surgem fraturando os paradigmas históricos, dando voz àqueles que 

foram excluídos, silenciados e mantidos à margem da História. Seguindo esse 

paradigma estético, a escritora Nélida Piñon buscaria fazer de sua ficção também 
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uma expressão de engajamento, revelando nela as suas convicções ideológicas e 

denunciando, pelas ações e pelo posicionamento crítico dos seus personagens, os 

casos de exploração que ainda hoje fazem parte da história desse continente: 

 

Camilo era indulgente com as dúvidas, falsas advertências. Mas, incisivo 
quanto à realidade colombiana./ -Uma minoria de oitenta famílias 
sustenta toda a economia do país. Toma as decisões e, quando as toma, 
é sempre em seu favor, nunca em favor do povo. Recusar este estado de 
coisas, é ser comunista? (PIÑON, 1997, p. 154).  
 

 
 Na reinterpretação que realiza da conquista da América, o romance 

Fundador alude às tragédias sofridas pelo povo conquistado; estimula o 

desenvolvimento de um pensamento reflexivo acerca das histórias de 

explorações, que continuam sendo a marca principal das relações entre quem 

detém o poder e quem está assujeitado a ele; ao mesmo tempo em que coloca em 

discussão a consagração de uma fundação referencial, substituindo-a por infinitas 

singularidades construídas na encruzilhada de uma infinidade de fatores de 

subjetividade, os quais dão origem a um jogo paródico que fissura o discurso da 

História oficial.  
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4.2.1 NAÇÃO E NARRAÇÃO  

 

Considerando a importância da relação já apontada entre Literatura e 

História para se construir uma representação da identificação latino-americana, 

gostaríamos de lançar uma pertinente indagação semelhante à da autora em face 

da própria Nação ao se desenrolar a cena da escritura: 

 

Neste continente a sorte da escritura parece selada por forças de 
desígnios emblemáticos, simbólicos, que vão acentuando, através dos 
séculos, os seus signos de identidade. Por todas as nossas terras 
emergem textos cuja soberania e poder narrativo consolidam o próprio 
conceito de América. O que é a América, no horizonte de nossas 
intrigas? O que é a América para nosso destino de mortais? (PIÑON, 
2002 p. 17).  
 

 
 Certamente não se pode responder à pergunta formulada pela escritora 

com uma única afirmativa. Mas, se quiséssemos dar uma resposta a essa 

proposição avaliando a obra da própria Piñon, seria pertinente dizermos que, em 

seu fazer literário, a escritora brasileira cria representações da territorialidade 

americana, questionando e, em muitos casos, cancelando as linhas dos mapas 

elaborados com uma ingenuidade histórica para, em seu lugar, entregar-se à 

independência do imaginário e escrever o seu próprio conceito de América. Nesse 

caso, a rostidade6 latino-americana não se deixa identificar por uma única 

referenciação, por um modelo de espacialidade estriada, mas, ao contrário, 

delineia-se pelas rotas da imaginação, obedecendo à experimentação verbal e ao 

exercício poético. 

Essa é, obviamente, uma observação genérica a respeito de como a 

América é cartografada pela obra da escritora e não serve aqui como resposta 

definitiva à interpelação que ela mesma elabora. Todavia, antes de enunciar a sua 

questão, Piñon revela-nos o lugar onde é possível encontrar a resposta à 

interrogação que pouco depois ela formula: o discurso narrativo é que consolida 

uma identidade nacional, é ele que tece uma identificação americana. Então, para 

                                                 
6 O conceito de rostidade advém das reflexões filosóficas de Deleuze e Guattari (1996) e já foi 
anteriormente esclarecido.  
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se saber “O que é a América, no horizonte de nossas intrigas?” ou “O que é a 

América para nosso destino de mortais?”, é preciso atentar para a relação 

inextricável entre nação e narração. Esse vínculo é bastante estreito, sobretudo na 

América Latina, onde, conforme vimos, a construção de uma literatura 

considerada nacional está frequentemente associada à fundação da própria 

Nação.  

Desse modo, a indagação que Piñon elabora sobre a América é recorrente 

na produção de escritores e intelectuais brasileiros, pois, como se observa em 

toda América Latina, no Brasil também se constatou de maneira acentuada a 

relação da literatura com a identidade nacional. No caso específico da literatura 

brasileira, essa aproximação se define como objetivo mesmo a partir do 

Romantismo, que alia ao projeto de independência política o de independência 

cultural, visando criar uma literatura local.  

A relação entre Nação e narração se propaga na literatura brasileira para 

além do período romântico e aparece como traço distintivo do nosso Modernismo, 

em que a busca de uma identidade nacional continuará motivando uma produção 

estética que focaliza, sobretudo, a questão da brasilidade. Um dos fatores que 

desencadeiam essa proximidade entre política e literatura diz respeito ao fato de 

que, no século XIX, tanto no Brasil como em quase todos os países da América 

Hispânica, os escritores eram geralmente sujeitos que ocupavam cargos públicos 

e se mostravam preocupados em fazer de suas criações literárias um romance 

nacional.   

A respeito da familiaridade com esse tipo de narrativa entre os latino-

americanos, Sommer (2004, p. 18) nota que: 

 

O conceito de romance nacional quase não precisa ser explicado na 
América Latina; é freqüentemente um livro de leitura obrigatória no 
ensino médio como fonte de história local e de orgulho literário – [...]. Por 
vezes incluídos em antologias didáticas e encenados em peças teatrais, 
filmes e séries de televisão, os romances nacionais são em geral tão 
facilmente identificáveis quanto os hinos nacionais.  

 

As produções literárias que tematizam a representação do nacional 

baseiam-se, geralmente, num modelo único de identificação, justamente aquele 
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que surge pela fala mítica, como observa Glissant (2005). De acordo com o crítico 

antilhano, o mito opera no sentido de criar uma identidade que se estabelece 

numa relação de gênese/filiação, o que determina a exclusão do outro, fazendo 

prevalecer uma identificação de composição uniforme. Nesse sentido, buscava-se 

uma unidade de natureza linguística, étnica, cultural e histórica capaz de 

consolidar o território nacional. No cumprimento dessa tarefa, a figura do Estado 

torna-se fundamental, operando no sentido de reparar, por meio do discurso 

pedagógico, nos termos mencionados por Bhabha (1998), as fissuras da Nação, a 

fim de torná-la uma comunidade homogênea: 

 

O pedagógico funda sua autoridade narrativa em uma tradição do povo, 
descrita por Poulantzas como um momento de vir a ser designado por si 
próprio, encapsulados numa sucessão de momentos históricos que 
representa uma eternidade produzida por auto-geração. (BHABHA, 
1998, p. 209).  

  

Nos termos desse discurso, a Nação se instaura em um estágio de 

equilíbrio, ao mesmo tempo em que o povo é representado numa continuidade 

histórica, em um espaço e tempo homogêneos. Anderson (2005) enfatiza a 

importância da linguagem para a constituição das “comunidades imaginadas”. 

Assim, elas se definiriam na e pela língua, responsável pela criação e veiculação 

das imagens sobre a Nação. Para legitimar uma visão homogeneizadora e, ao 

mesmo tempo, harmônica do território nacional, o discurso linguístico operaria, 

também, com estruturas fictícias, visando apagar as diferenças ou encobri-las e 

recalcando as fraturas que impediriam uma coesão que, de fato, nunca existiu. Na 

literatura, esse discurso se projeta, sobretudo, no Romantismo, em que narrar a 

Nação passa a ser parte dos projetos de escritura no âmbito do Indianismo e de 

outras práticas realistas e sociais, retomadas parodicamente pelos modernistas. 

Se, durante o século XIX, se estabeleceu na América Latina uma profunda 

relação entre literatura e política, entre Nação e narração, entre os intelectuais e 

os assuntos do Estado, pelo fato principal de esses escritores almejarem uma 

liderança política, na segunda metade do século XX, em que se situa a produção 

literária de Nélida Piñon, pôde se observar um retorno à literatura dos assuntos 
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políticos, sem que se constatasse a ambição por parte desses escritores em 

ocuparem cargos políticos.  

Nesse retorno à literatura de uma determinada vertente política, não se 

trata mais de escrever romances nacionais, mas de problematizar, como faz 

Piñon, essa nacionalidade por meio da ficção. Como verificou Sommer (2004, p. 

19), os intelectuais da geração de Jorge Luis Borges e Pablo Neruda escrevem a 

partir de uma perspectiva nativista ou reformista com intenções de provocar 

mudanças sobre as relações de raça ou política econômica. Vislumbra-se aqui um 

dos papéis do escritor latino-americano, que se alia aos atos humanos e às suas 

urgências coletivas para criar uma literatura que não se esquiva dos assuntos 

políticos, como destaca a própria Piñon (2002, p. 22): 

 

Na América, é mister o escritor combinar a arte literária com a apologia 
da consciência e dos direitos individuais e coletivos. Não se espera do 
escritor apenas uma rubrica fundamental do estético. Dele se requer a 
contundência da palavra, um feito em si gerador de uma política de 
resistência, de combate ao mundo das trevas, do obscurantismo, das 
injustiças do nosso tempo.  

 

Isso ocorre, entre outras coisas, pelo fato de os escritores contemporâneos, 

diferentemente dos românticos, terem a oportunidade de reescreverem ou des-

escreverem a História oficial e a própria Literatura de fundação, mostrando o 

fracasso dessas narrativas. Em certa medida, é justamente isso o que acontece 

na terceira temporalidade do romance Fundador e é por isso que o crítico o 

apresenta ao público como um livro que reinterpreta a conquista da América. Na 

terceira temporalidade desse texto, a construção de um espaço nacional se 

identifica com a imagem do rizoma, rompendo uma ideia de nação que, até certo 

tempo, só poderia ser considerada pelo seu oposto: um espaço homogêneo. Por 

se constituir efetuando uma quebra com as relações hierárquicas, buscando linhas 

de desterritorialização, que não operam sob a vigilância do poder estatal, o 

pensamento rizomático torna-se contrário ao modelo estriado. Ele realiza um 

descentramento que, trazido para o âmbito dos estudos literários, justamente 

aquele que nos interessa analisar nesse momento, permite desfazer as 

implicações míticas do discurso indianista e do discurso de fundação, forjadas 
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numa lógica simbólica ocidental, fazendo ver, na realidade, que o que faltava para 

o sucesso da narrativa da Nação era considerar o espaço latino-americano numa 

concepção híbrida das novas singularidades heterogêneas em sua gênese.   

Essa visão rizomática permite ainda cartografar as histórias das minorias, 

as narrativas de exílios de imigrantes e refugiados, como as de A República dos 

Sonhos e do próprio romance Fundador. Trata-se de uma ruptura com o já 

classificado, o nominado, o pré-estabelecido, tornando possível a construção de 

uma nova identificação para a América. Esse mesmo tipo de pensamento, o do 

modelo rizomático, possibilita pensar a história das nações tal qual sugere Bhabha 

(1998, p. 203), questionando a metáfora da coesão social – “muitos como um”- 

para em seu lugar escrever sob uma perspectiva a partir da qual os processos de 

deslocamentos ajudam a representar a Nação, evocando as suas margens.  
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5  A CARTOGRAFIA DO INFINITO: à guisa de conclusão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desconfio que escrevo para alargar o sentido da vida. 
(Nélida Piñon) 
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 Foucault (2006, p.57) situa o nascimento da literatura no fim do século 

XVIII, associando-o ao vazio que se instaura no cenário moderno com a ausência 

dos deuses. Para discorrer sobre essa gênese, o filósofo estabelece antes uma 

diferenciação entre Obra de Linguagem e Literatura. Essa distinção nasce de uma 

espécie de arqueologia da linguagem a partir da qual o estudioso identifica dois 

momentos decisivos na história da humanidade. O primeiro deles seria 

caracterizado pela presença dos deuses, os quais, na responsabilidade de enviar 

infortúnios aos homens, responderiam pelo manancial infinito da linguagem: 

 
Os deuses enviam os infortúnios aos mortais para que eles os narrem; 
mas os mortais os narram para que estes infortúnios jamais cheguem ao 
seu fim, e que seu término fique oculto no longínquo das palavras, lá 
onde elas enfim cessarão, elas que não querem se calar. O infortúnio, 
dom ruidoso dos deuses, marca o ponto onde começa a linguagem; mas 
o limite da morte abre diante da linguagem, ou melhor, nela, um espaço 
infinito; [...] A linguagem, sobre a linha da morte, se reflete: ela encontra 
nela um espelho; e para deter essa morte que vai detê-la não há senão 
um poder: o de fazer nascer em si mesma sua própria imagem num jogo 
de espelhos que não tem limites.  (FOUCAULT, 2006, p. 48).  

 

 Para Foucault, o ser da linguagem é a reduplicação, caracterizada pela 

superação da morte e pelo jogo de espelhamentos sem fim. Conforme observa 

Machado (2005), essa caracterização da linguagem, feita pelo filósofo francês, 

aparece pela primeira vez no Prefácio à Transgressão sobre Bataille e, neste 

primeiro momento relativo ao da Obra de Linguagem, é manifestada por uma 

palavra infinita, mas exterior à própria linguagem: palavra primitiva, soberana, a 

fala de Deus, visando fazer a ligação entre o absoluto da divindade e o finito do 

homem.  

 O segundo momento, ainda de acordo com Foucault (2006), se principia 

quando Holderlin compreende que só pode falar no vazio deixado pelo 

afastamento dos deuses. Nesse instante, o filósofo francês destaca que a 

linguagem só pode depender de si própria para manter a morte afastada, para 

distanciar-se dela infinitamente. É assim que nasce a literatura entendida como 

um fenômeno moderno: 

 

Talvez o que seja preciso chamar com todo rigor de “Literatura” tenha 
seu limiar de existência precisamente ali, nesse fim do século XVIII, 
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quando aparece uma linguagem que retoma e consome em sua 
fulguração outra linguagem diferente, fazendo nascer uma figura 
obscura mas dominadora na qual atuam a morte, o espelho e o duplo, o 
ondeando ao infinito das palavras. (FOUCAULT, 2006, p. 57). 
 

 
O ser da linguagem, aquilo que a caracteriza e a constitui, não se sustenta, 

como outrora, nas palavras dos deuses, não representa mais essa palavra. 

Doravante, a literatura, como acontecimento moderno, não recorre mais ao verbo 

divinal. A morte de Deus liberta a linguagem, tornando-a soberana, eternamente 

viva por uma reduplicação ao infinito que agora se realiza pela própria literatura, 

sem qualquer interferência externa. Com a ausência dos deuses, a linguagem 

basta-se a si mesma. Como não se vale mais dessa palavra advinda do exterior, é 

tecida com seus próprios recursos, retomando uma linguagem pretérita, mas não 

mais divinal, para afrontá-la, e a partir desse embate, fazer a libertação de novas 

palavras, muitas vezes realizando a profanação e a transgressão dos interditos, 

sendo, por essa feita, eternamente renovada para fazer emergir uma relação 

infinita entre as palavras e as coisas. Pode-ser dizer que, abandonada à própria 

sorte, a linguagem literária passa a falar de si própria, como se provocasse uma 

dobra, a fim de, posteriormente, se tornar estendida.  

 Propondo uma ontologia da literatura, Foucault analisa algumas das formas 

de reduplicação dessa linguagem. De Blanchot a Borges, passando por As mil e 

uma noites, aquela que talvez seja a mais conhecida das histórias em que é 

preciso falar ininterruptamente para não morrer, o filósofo observa como o 

discurso literário se utiliza de artifícios para trair a relação que a linguagem 

mantém com a morte. Essa relação começa a ser assinalada pelo filósofo em O 

Nascimento da Clínica, quando ele observa que a experiência médica e a literária 

constatam a emergência de uma finitude dominando a relação do homem com a 

morte. 

 No caso específico da experiência literária, pensando com Foucault, é 

possível falar em uma estética ao infinito, a qual tem por objetivo manter a morte 

afastada do ciclo da existência narrativa por meio de uma linguagem que não 

cessa de se desdobrar. Seria essa a estética utilizada, por exemplo, pela escritora 

Nélida Piñon na construção do romance Fundador. Verificamos, no decorrer deste 
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texto de tese, que a romancista brasileira escreve a sua narrativa duplicando ad 

infinitum tempo, espaços, personagens e elementos simbólicos da sua prosa, 

originando um jogo de espelhamentos que aponta para o desaparecimento dos 

limites ou para uma prática transgressiva em que a experiência da linguagem está 

sempre em excesso, como se tomada por uma espécie de poder vital, o qual a faz 

operar contra as forças mortíferas das diversas formas de fechamento. Assim, tal 

como ocorre com as obras analisadas por Foucault, o texto de Piñon, ao 

multiplicar-se num efeito de mise in abyme, vai de encontro à relação que a 

linguagem conserva com a morte, com o seu fim.  

Vejamos, então, de maneira detalhada, como a estética do espelhamento 

utilizada em Fundador se apresenta como um mecanismo de resistência à morte. 

Narrado em três temporalidades distintas, o romance se fundamenta num jogo 

entre identidade, diferença e repetição. O tempo que se multiplica durante o 

desenrolar do enredo sustenta a linguagem da narrativa ao infinito: do arcaico 

para o medievo e deste para o moderno, numa mutação sem fim, a qual se realiza 

pelo eterno retorno de um tempo sobre outro e da linguagem sobre ela mesma. 

Essa articulação temporal se pode representar, como percebeu Aguiar (2007), 

pela imagem da trança, uma vez que cada um dos tempos não esgota a instância 

do narrado para se deixar suceder pelo seguinte, mas, ao contrário, o romance é 

elaborado obedecendo a uma intercalação temporal infinita que visa afastar o  fim 

da narrativa. 

 Em cada uma dessas temporalidades, os personagens e os símbolos se 

desdobram, instaurando uma repetição e nesta uma diferença. O cartógrafo e o 

descobridor, personagens basilares do texto, aparecem e reaparecem em cada 

um dos momentos narrados. Teodorico de Antióquia, o fazedor de mapas do 

tempo arcaico, transforma-se em Stamponato, na Idade Média, e, quando o 

cartógrafo vai à América, torna-se Ptolomeu, o hierofante dos tempos modernos. 

Da mesma maneira se processa a multiplicação do personagem descobridor: de 

Fundador para Johanus e deste para Joe Smith, cada tempo instituindo um 

personagem heróico como reflexo do outro. Assinalemos o que diz Aguiar sobre 

esse processo: 
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Nesta produção nelidiana, o tempo de Fundador reflete o tempo de 
Johanus que reflete o tempo de Joe, que reflete o tempo de Fundador e 
Johanus, ad infinitum. Para que isto aconteça, o desenvolvimento da 
trama intercala-se em tempos, passando, aparentemente, de forma 
indiscriminada, de um para outro. Deste modo, o fio de Ariadne tece, no 
labiríntico tapete narracional, o tempo moderno de Joseph. Mal 
começamos a entrar em contato com a trama, o fio passa a ter, por 
função, alinhavar o enredo de Fundador, que suspenso na urdidura, dá 
passagem à costura do tempo de Johanus. E assim, de Joe para 
Fundador; de Fundador para Johanus; de Johanus para Joe; de Joe 
para Fundador; de Fundador para Johanus; de Johanus para Joe; de 
Joe para Johanus; de Johanus para Fundador; de Fundador para 
Johanus; de Johanus para Fundador; de Fundador para Johanus; de 
Johanus para Joe, os fios vão-se, pois costurando, ponto atrás, ponto à 
frente, nos bastidores do tear narrativo.  (AGUIAR, 2007).  

 
 
 O leitor nelidiano é conduzido, ao longo do texto, de um capítulo para o 

outro e até no mesmo capítulo, por temporalidades que se erguem como repetição 

da anterior. Todavia, é preciso destacar que essa passagem de um tempo para 

outro não ocorre de maneira linear. Como salienta a crítica, a contextura narrativa 

se desenvolve em formato labiríntico. Isso implica dizer que, no processo de 

construção do enredo, há movimentos, suspensões, pontos de articulação e 

desarticulação, “Punctuns”, no sentido manifestado por Barthes (1984, p. 69), em 

A Câmara Clara: “Com muita freqüência, o punctum é um ‘detalhe’, ou seja um 

objeto parcial”. Na interpretação do semiologista, o punctun é aquilo que chama a 

atenção do leitor, algo que o punge e que, no enredo de Fundador, poderá ser 

determinante para que o ledor da obra a compreenda.  

Nesse texto, o jogo de espelhamentos originado pelo deslimite da 

linguagem não serve apenas para refletir subjetividades, criar um espaço narrativo 

homólogo ao antecedente. A construção labiríntica, que se estabelece na narrativa 

por meio de um desdobramento dos mesmos elementos, visa prolongar a 

permanência do leitor na urdidura romanesca, evitando que ele encontre a saída e 

que, ao fazê-lo, a linguagem se desvaneça. Em outras palavras, é possível 

afirmar, recorrendo a Foucault (2006), que a reduplicação que aparece como 

fundamento do romance Fundador surge de uma necessidade de prolongar a sua 

linguagem, não a deixando morrer.  

Foucault observa que, com a saída de cena dos deuses, a linguagem 

literária só pode representar a si mesma, dizer o que já fora dito. Assim, no desejo 
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de recuar a morte, o narrador nelidiano repete, reduplica num tempo o que já fora 

referido em outro, fazendo o retorno do texto sobre si mesmo: de uma instância 

narrativa para outra, do arcaico para o medievo e deste para o moderno. Pode-se 

dizer que, buscando romper os limites da morte, a linguagem literária reaviva num 

tempo seguinte os rastros das identidades perdidas numa ocasião anterior. 

Levando-se em consideração esse recurso, é possível dizer que o trabalho do 

narrador nelidiano é um trabalho de linguagem, de expor linguagens e de se expor 

à linguagem. Afirma Machado (2005, p. 79): “Antes da linguagem só existe 

linguagem; escrever é repetir palavras já ditas, o já dito da linguagem; escrever é 

um jogo da linguagem com a linguagem”. A linguagem opera em Fundador tal qual 

em Raymond Roussel, descrita pelo filósofo francês como sendo “estendida como 

uma toalha de mesa”, buscando a direção do impossível1.  

No romance de Piñon, além do desdobramento dos personagens 

masculinos, ocorre também o retorno sobre si mesmo dos personagens femininos. 

Dessa maneira, em cada um dos ciclos narrados irrompe a figura de Monja, 

considerada por Aguiar (2007) a presença organizadora da tríade que sustenta a 

narrativa. No caso da presença feminina, o efeito de espelhamento ocorre 

inclusive pela repetição do nome, o qual vai sendo atribuído de maneira infinita às 

inúmeras mulheres que habitam em tempos diferentes a cidade de Fundador: 

“Asseguravam os mais velhos que inúmeras Monjas existiram, desde os tempos 

da fundação da cidade, todas dedicadas ao mesmo ofício”. (PIÑON, 1997, p. 86).  

Monja, a religiosa que Fundador toma como esposa na temporalidade 

arcaica, reaparece como a efígie por quem Johanus se sente atraído na 

temporalidade medieva, ao mesmo tempo em que se faz, novamente, presença 

real e enigma, servindo de máscara para outra jovem mulher também chamada 

Monja nesse segundo período da narrativa. É ela quem recebe Johanus quando 

ele conquista a cidade, fazendo-lhe companhia durante as visitas do herói ao 

lugar:  

 

                                                 
1 A referência pode ser encontrada no texto Por Que se Reedita a Obra de Raymond Russel? Um 
Precursor da Nossa Literatura Moderna. Cf. (FOUCAULT, 2006).  
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Sempre que visitara a cidade, ela o acompanhou. Com rápidas 
explicações, confiando na apreensão de Johanus. Nada o escravizou 
senão a capela. A que regressavam tantas vezes. Certificando-se 
Johanus de que simplesmente obedecera ao roteiro que lhe traçara a 
outra Monja após espalhar os símbolos da sua passagem. Para que 
reconhecendo ele o seguisse e viesse a amar. Perseguira a mulher 
amparado pela exaltação, e havia acertado. Conseguira mesmo trazer à 
vida duas Monjas, quem sabe três, todas encarnadas numa única. 
(PIÑON, 1997, p. 182).   
 

Na temporalidade contemporânea, o corpo-simulacro da mulher reaparece 

na presença da mãe de Joseph Smith. Mesmo que não receba explicitamente 

essa denominação, será ela quem encarnará a imagem especular da mulher 

cenobita, constituindo-se como a Monja do tempo moderno. Dessa forma, ao lado 

do cartógrafo e do descobridor, Monja ajuda a compor uma estrutura ternária, que 

pode ser percebida como sustentáculo do texto. Essa referência numérica, que 

aparece durante toda a narrativa como uma espécie de simbologia, já havia 

chamado a atenção da crítica, como se pode observar nos comentários de Aguiar 

(1999): 

 

Esta instigante viagem pelas terras narrativas de Fundador, além da 
circulatura labiríntica, introduziu-nos, também, nas malhas de uma 
estruturação tríptica. Vejamos: a ficção se desenvolve em três tempos: 
arcaico, medievo e moderno; há três espaços marcadamente percorridos 
pelos personagens em cada tempo por onde eles tramitam; a história de 
cada tempo ficcional se assenta sobre três vetores, sustentando, cada 
um, um personagem; cada personagem fundamental de um vetor, 
espelha-se em outro personagem de cada um dos outros dois tempos 
indicativos na narrativa, fragmentando-se, assim, em três; a 
multiplicação de três por três nos deu, como resultado, os nove homens 
que fundaram, com Fundador, sua raça; os nove homens são 
redenominados por Fundador com nove nomes: três de heróis cristãos, 
três de heróis gregos, três de heróis judeus; os elementos simbólicos 
que atravessam o tecido ficcional são três: livro, mapa e espada; para 
encerrar a narrativa, Ptolomeu começa a fechar a primeira das três 
portas da livraria.  

 
 
 Numa leitura de natureza simbólica, o número três representa o 

crescimento, o desenvolvimento e a expansão, sendo considerado pela 

numerologia e por diversas correntes religiosas como o primeiro número perfeito. 

Relacionando essa interpretação numerológica à estrutura do texto, afirmaríamos 

que a composição ternária de Fundador estaria associada a um desejo de 
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reprodução, de propagação da linguagem ao infinito, fazendo dela um murmúrio 

contínuo. Por outro lado, haveria também o desejo de repetir uma estrutura 

consagrada como arquétipo e que se representa pelo três: “O três é um número 

fundamental universalmente. Exprime uma ordem intelectual, em Deus, no cosmo 

ou no homem”. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009, p.899). Esse número serve 

para designar também os níveis da vida humana: material, racional e espiritual, os 

quais são representados no romance pelos personagens do herói, do cartógrafo e 

da Monja, respectivamente.  

 Perguntemo-nos a respeito do jogo de espelhamentos que aparece no 

romance Fundador e que o faz, como observa Foucault a respeito da literatura 

contemporânea (2006, p. 114), operar na profundeza dos simulacros: há algum 

elemento ou até mesmo um determinado personagem em torno do qual o 

simulacro especular se fundamenta? No caso de uma resposta positiva, 

lançaríamos outra indagação, também ela pertinente para elucidar essa 

construção em alternância: como esse elemento determinante intervém e de que 

maneira ele amarra a trama romanesca? Tentando responder a essas questões, é 

preciso afirmar inicialmente que, na narrativa de Piñon, os simulacros são, 

sobretudo, seres humanos, não obstante outros elementos apareçam como 

semelhantes-simulados. 

Posteriormente, é necessário dizer que, embora dê nome ao romance, não 

é o fundador ou o herói quem nos parece ser o personagem que, no sentido de 

desvendar a natureza da trama em simulacro, aparece como fundamental na 

narrativa nelidiana, mas o cartógrafo. Isso por que a existência desse sujeito está 

intimamente associada à da própria narrativa, havendo mesmo uma equivalência 

entre o prolongamento da sua vida e a da linguagem literária, a prática do seu 

ofício de fazedor de mapas e a do escritor, sendo possível talvez pensarmos num 

efeito de espelhamento entre personagem e escritora. 

Sigamos por partes, visando desenvolver as questões supracitadas. 

Quando a ação romanesca se principia, pela temporalidade moderna, 

encontramos o cartógrafo em terras americanas e usando o nome de Ptolomeu. O 

leitor, que acaba de introduzir-se nas primeiras linhas da trama romanesca, não 
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sabe ainda que, nesse ponto, já se inicia o descortinamento das máscaras, o 

retirar dos véus, a revelação da imortalidade do cartógrafo, que por associação 

será também a da linguagem narrativa. Logo nos primeiros instantes da história, 

não sem um misto de surpresa e medo, Ptolomeu lança ao amigo a indagação 

que norteará a nossa reflexão: “-A quem devo a imortalidade, Joe Smith?” (PIÑON 

1997, p. 11). Essa questão, importante para as nossas reflexões, volta a ser 

repetida na sequência do texto, quando novamente o mesmo personagem 

constata a sua essência imorrredoira: “- Deus simplesmente me esqueceu, referia-

se Ptolomeu à estranha imortalidade, mas Joe distraía-se. [...] Temia os mortos e 

perguntava: quem me assegurou a imortalidade?”(PIÑON, 1997, p. 212).  

Entendemos que a imortalidade do cartógrafo, constatada por ele próprio, a 

sua existência ad infinitum,é assegurada pela natureza indelével da própria 

narrativa. Enquanto a linguagem do romance se priva de qualquer repouso 

possível, o cartógrafo, como personagem basilar, é obrigado a fazer o mesmo, 

forçado a retardar a morte, afastá-la do seu convívio, mesmo quando ela lhe 

apareçe como uma imitação, assim é que Ptolomeu “Quase não dormia. Fechar 

os olhos reproduzia a morte. E afastava os atos que a imitassem em seu corpo”. 

(PIÑON, 1997, p. 79).  

Lembremos que, na mitologia grega, o sono está relacionado à morte e um 

e outro são representados, respectivamente, pelos irmãos gêmeos Hipnos e 

Tânatos. Em várias culturas, o significado de cada uma dessas palavras é 

homólogo ao da outra. Assim, dormir e morrer podem ter o mesmo sentido. Na 

literatura indiana, conforme relata Eliade (2007, p. 105), a imagem do sono está 

associada a uma condição meramente humana, enquanto o despertar, a vigília, é 

usado, contrariamente, para exprimir a abolição dessa condição. Nesse sentido é 

que, visando demonstrar a imortalidade do cartógrafo, a sua natureza sobre-

humana, a narrativa nelidiana o descreve como um sujeito desperto, que se 

mantém permanentemente acordado, como se necessário fosse viver em 

excesso, sem descanso. Dessa mesma natureza é a linguagem do romance que, 

acompanhando o ritmo do cartógrafo, não pode mais repousar e tem de passar de 

um tempo para outro numa intercalação ininterrupta. Como o cartógrafo, ela deve 
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permanecer em vigília prolongada. A sua natureza pede a multiplicação, ela está, 

como esclarece Foucault (2006, p. 57), “[...] destinada a se prolongar ao infinito 

sem adquirir jamais o peso que a imobilizaria”.  

Desse modo, o destino do cartógrafo e o da linguagem literária em 

Fundador convergem para o mesmo ponto, buscam a mesma direção do infinito. 

Esse caráter imorredouro do personagem vai sendo ratificado ao longo do texto, 

em passagens que aludem às características físicas de Ptolomeu ou em outras 

em que se ressalta a sua habilidade em fazer negócio com a morte:  

 

Parecia ultrapassar cem anos, embora nele sobressaísse um vigor 
jovem, transitando em seu corpo maravilhas e graças, o rosto renovado 
pelos sucessivos entalhes. [...] A cadeira balançava. Para frente e para 
trás. Ele indicou o corpo, a nau das longas viagens. Escondendo a 
emoção. Joe reprovaria as evidências de um sentimento intolerável. – 
Qualquer dia eu morro. – Qual nada, velho. É capaz de negociar com a 
morte. Morrendo quando quiser. (PIÑON, 1997, p. 11).  

 

 Observamos que, ainda que pareça ultrapassar um século de existência, 

sobressai no personagem cartógrafo a juventude, a renovação, como se, ao 

distanciar-se da morte, fugisse do peso que possivelmente o caracterizaria como 

vetusto. O corpo, “nau das longas viagens”, parece, na verdade, ter transgredido 

os limites impostos à sua manutenção como ser finito. Nele passeiam maravilhas 

e graças, como se fosse mesmo um corpo narrativo, também ele imortal, também 

ele “para frente e para trás”, querendo ir ao mais longe possível, mesmo que, para 

isso, seja preciso ao cartógrafo e à linguagem narrativa fazer negócio com a 

morte. Afinal, parece ser essa uma habilidade que acompanha o inventor de 

mapas desde quando ele ainda era conhecido por Teodorico de Antióquia, em 

tempos arcaicos. Recordemos que, ao findar a primeira idade da narrativa, 

Antióquia é dado como morto em um incêndio de grande proporção, planejado por 

ele mesmo. Nessa ocasião, não foi possível aos seus contemporâneos achar o 

seu corpo, como se a natureza fantástica que o perseguiu durante toda a sua 

existência aparecesse agora para criar um clima de mistério em torno da sua 

morte:  
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Quando encontrei afinal o Mestre, vi sua velhice escapando dos olhos 
sabedores de que a natureza estava operando em cada coisa. Mas 
teriam seus olhos adivinhado que um incêndio no futuro consumiria sua 
casa, seu espantoso acervo? [...] Embora procurassem seus restos 
mortais, em seguida ao incêndio, para guardá-los como relíquia, o 
mesmo que se faz com os santos ao expirarem, cortam as falanges 
quase frescas com tesoura de jardim – nada encontraram senão um 
imenso espanto, inexplicável como a própria origem daquele fogo. 
(PIÑON, 1997, p. 94).  

 

 Antes de nos determos ao sumiço do corpo do cartógrafo, retornemos a 

Foucault (2006, p. 58) para observar que, em A Biblioteca de Babel, de Jorge Luis 

Borges, tudo o que podia ser dito já fora dito. A biblioteca reúne todas as 

linguagens, engloba todos os textos, aqueles concebidos e outros apenas 

imaginados. Entretanto, esclarece o filósofo, uma linguagem soberana recobre a 

da biblioteca: aquela que a narra e a faz nascer e que revela a sua natureza 

imortal justamente no momento em que o último dos bibliotecários oscila no poço 

do hexágono infinito. Por isso Foucault diz que essa linguagem é encostada na 

morte, mas é, ao mesmo tempo, contaminada por um desejo de proliferação.  

 Consideramos que da mesma natureza é a linguagem de Fundador. Há 

similaridades entre o cartógrafo nelidiano e o último dos bibliotecários do texto de 

Borges.  Quando o cartógrafo do texto de Piñon provoca o incêndio que consome 

a sua casa, o seu acervo de mapas, as suas relíquias, os seus livros, todos os 

seus pertences, é como se provocasse um feito semelhante àquele realizado pelo 

último dos bibliotecários. Ele encosta a sua vida e, consequentemente, a da 

linguagem literária na morte. As ações de lançar-se no abismo do hexágono e 

provocar um incêndio com poderes para consumir tudo, inclusive a própria vida, 

são atitudes análogas. Nesse instante das duas narrativas, é como se o narrador 

já houvesse dito tudo, restando-lhe apenas narrar o fim, contar como último feito a 

destruição do bibliotecário ou do cartógrafo e, como consequência, encerrar a 

narrativa, entregá-la à morte. 

Contudo, nesse mesmo instante, contra a parede negra da morte, se 

apresenta a figura do espelho ao infinito: Teodorico de Antióquia escapa da morte 

para reaparecer no tempo medievo como Stamponato, no moderno como 

Ptolomeu, e em tantos outros tempos com tantos outros nomes, conforme se 
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apercebe, muito depois, o personagem Johanus a respeito da verdadeira 

identidade do cartógrafo Stamponato: 

 
Pela assinatura, não duvidava: Teodorico de Antióquia, o senhor das 
ilhas, lidador de mágicos e duendes, que instalara em seus domínios 
vinhos e laboratórios surpreendentes, cercado de cortesãos multiplicava 
e desprezava forças incontroláveis, de cujos dedos surgiam continentes, 
e que nas noites proibidas Johanus inventou, enquanto estudava o mapa 
das terras de Sir Tristam – subitamente convertera-se em Stamponato, 
feio e desgraçado. Com poderes ainda, porque a natureza o distinguiu, 
mas arrastando-se pelas pedras, pois escolhera a humildade, a terra e 
as criaturas já não lhe mereciam outro tratamento. Embora o 
contemplassem com a imortalidade, uma vez que não perecera no 
incêndio. (PIÑON, 1997, p. 226).  

 

Em sua trajetória em direção ao longínquo, a linguagem narrativa de 

Fundador instaura o reino dos simulacros. Teodorico de Antióquia converte-se, de 

um tempo para outro, em Stamponato, ratificando a imortalidade do cartógrafo, 

que, na verdade, não perecera no fogo provocado por ele mesmo. Numa 

interpretação foucaultiana a respeito do simulacro, poderíamos pensar que a 

imagem de Stamponato quando este se apresenta como tal em seu primeiro 

encontro com o errante Johanus aparece dependente de uma verdade sempre em 

recuo, que só será recuperada no momento em que Johanus se apercebe da 

verdadeira identidade do velho que lhe doara o mapa. Nesse momento, ele  

recobra a verdade, decifra-a, trazendo à tona, pelo observar da assinatura 

impressa no manuscrito, a imagem de Teodorico de Antióquia. Dessa maneira é 

que a literatura, de acordo com Foucault (2006, p. 58), 

 
[...] encontra em si a possibilidade de se desdobrar, de se repetir, de 
nascer o sistema vertical dos espelhos, imagens de si mesma, das 
analogias. Uma linguagem que não repete nenhuma palavra, nenhuma 
Promessa, mas recua infinitamente a morte abrindo incessantemente um 
espaço onde ela é sempre o análogo de si mesma.  

 
 
 A respeito dos modos de construção do texto de Piñon, poderíamos falar 

em dobras do literário: a linguagem de Fundador se voltando sobre si, para em 

seguida operar uma desdobra ao infinito. Analisando A prosa de Acteão, Foucault 

afirma que Klossowski restabelece uma experiência há muito tempo esquecida: a 

relação da linguagem como simulacro. Para Foucault (2006, p. 123), o espaço do 
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simulacro é, sem contestação, o lugar contemporâneo, mas ainda latente, da 

literatura. Nesse espaço da simulação e da dissimulação, da vinda ao mesmo 

tempo do mesmo e do outro, da imitação e da cópia, é que podemos situar a 

linguagem de Fundador. 

Quando, de uma temporalidade para outra, a linguagem da narrativa é 

retomada, projetando-se sobre o que acaba de dizer, fazendo uma espécie de 

recuo para poder avançar, Piñon instaura em sua prosa um reino de simulacros, 

que pode ser evidenciado, sobretudo, na construção dos personagens do 

romance, os quais passam a existir no e pelo entrecruzamento do já representado, 

do já escrito, do já narrado numa temporalidade anterior, mas não apenas nela. 

Não podemos deixar de mencionar o gesto paródico utilizado pela escritora, a qual 

não retoma apenas o já dito e escrito por ela mesma num instante anterior, mas 

toda uma tradição literária com a qual o romance Fundador acaba dialogando. 

Partindo do mito bíblico e viajando por uma série de outros textos, a narrativa 

nelidiana realiza uma repetição parodística que assegura o movimento de 

abismação, o jogo de espelhamento que não ocorre apenas entre os personagens 

de Piñon, mas também entre estes e tantos outros da literatura universal.   

Referíamo-nos ao cartógrafo, mas não apenas ele se constitui como um 

personagem que vai sendo duplicado ao infinito. A figura do descobridor ou do 

fundador, que dá nome ao texto, também se desdobra num efeito de 

espelhamento que ressalta a maneira pela qual a linguagem narrativa opera na 

profundeza dos simulacros. Para comprovarmos o uso desse recurso, 

transcreveremos abaixo a cena em que, já nas primeiras linhas do texto literário, 

contemplando o rosto do companheiro Joe Smith, o cartógrafo se inquieta com a 

imagem em cópia que o semblante do amigo lhe oferece: 

 

Um rosto altivo e indiferente, sobre o qual Ptolomeu indagava-se então, 
sem jamais abdicar da mesma pergunta, ainda agora que Joe se fizera 
homem, com seu ar de senhor, demolidor de muralhas: - Já vi seu rosto 
em algum lugar. Em alguma raça vi o mesmo semblante que Joe copiou 
minuciosamente para ser como o conheci pela primeira vez, e as outras 
vezes em que apareceu, mas em que país, em que época? Esforçava-se 
Ptolomeu em centralizar na terra aquela natureza que o visitava 
selvagem. Restaurar na memória um rosto igual àquele surpreendido em 
outra criatura em tantos anos que mal relembrava. Imerso como estava 
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num profundo desfalecimento, em que lamentava não ter dedicado à 
criatura, de quem Joe teria imitado o rosto, uma atenção maior, ou tê-lo 
deixado partir sem seu socorro, não lhe propondo questões que o 
obrigassem a ficar. (PIÑON, 1997, p. 13,14). 
 

 Em que outro lugar e tempo terá visto aquele rosto?, pergunta a si mesmo 

o cartógrafo, compreendendo que a fisionomia de Joe lhe oferece uma imagem 

dependente de uma verdade em recuo. A face do amigo é um enigma que 

Ptolomeu busca desvendar, lembrando o passado e esforçando-se por encontrar 

na memória aquela presença, rosto construído como cópia, arquitetado como 

máscara, que se estrutura como imitação de outra. Como correlato da paisagem, 

para pensarmos com Deleuze e Guattari (1996), o rosto do personagem Joe Smith 

lembra ao cartógrafo uma natureza conhecida, já vista, mesmo que agora lhe 

custe restaurá-la, visitá-la como na primeira vez.  

Como um mapa, o rosto de Joe conduz Ptolomeu ao passado, estimula-o a 

fazer a arqueologia dos semblantes, visando encontrar na expressão do presente 

as ressonâncias e subjetividades do passado. Poder-se-ia pensar numa espécie 

de palimpsesto facial, no qual se acharia oculta a imagem do primeiro semblante, 

do primeiro rosto. Logo, a imagem de Joe/Joseph evocaria outras imagens, o seu 

rosto invocaria outras rostificações. Por isso que, ao longo da narrativa, ele 

continua a despertar no cartógrafo um sentimento de intimidade, incitando-o a 

fazer a descoberta das suas origens: 

 
-Já vi seu rosto muito antes, disse apenas. 
-É claro. Há muito que você vem me alimentando em sua loja. 
-Eu o conheci antes de alimentá-lo. 
-Desde menino ando por lá. Nem pai e mãe me prendem. Joe consultava 
as unhas. 
-Não tem importância. Ainda descobrirei de onde veio este rosto. Na 
velhice, nem sempre se conta com a memória, apressou Ptolomeu 
evitando outras confidências. (PIÑON, 1997, p. 145).  
 

Para desvendar o enigma fisionômico, o cartógrafo se valerá de uma 

linguagem que lhe é peculiar. Tomado por uma espécie de vertigem, será ele o 

responsável pela decifração do enigma, pela revelação do efeito de espelhamento 

que ocorre em torno dos personagens do romance Fundador. Criando uma 

representação que se manifesta como uma duplicação especular, o que o escritor 
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francês André Gide denomina por mise en abyme, Ptolomeu cartografa aquele 

que seria o rosto de Johanus, reconhecendo, em seguida, no mesmo desenho, 

como numa visão em profundidade, a face de Fundador: 

 

Esforçou-se em levantar. Alcançou papel e bico de pena. Trabalhava 
devagar, inseguro dos resultados. Recorria ao desenho para descobrir a 
verdade. Criando peles, traços humanos, em alguns forçando 
instintivamente o envelhecimento em busca da fidelidade. Exigindo tão 
somente dois rostos, há muito atingidos pelo seu próprio remorso. Em 
ambos concentrava-se, um grande esforço de memória. Ptolomeu perdia-
se. Via imagens selvagens e rápidas. A montanha após o incêndio. 
Quando se arrastara imitando animais raros. Tudo para esquecer. Para 
construir recordações. Lembrava-se de quando ele chegou querendo 
partir em seguida. Perguntara-lhe então: - Qual é o seu nome? / - 
Johanus. [...] Até que esqueceu Johanus, como se o tivesse sepultado, 
só agora recolhendo com pinça os estilhaços da memória. O desenho 
trazia-lhe de volta o rosto louro e gentil do segundo homem. Tendo lhe 
dado roteiro e o direito de libertar-se de suas orientações, acaso 
Jerusalém fizera-se sua paisagem? Ptolomeu reconheceu o cetro da 
paixão naquele rosto, duro, resistente como roca, os pássaros bicando a 
pedra, testando ferocidade, os cabelos caídos pela testa, transbordantes. 
Nenhum outro rosto conheceu tão atrevido. Uma face que seria sua, não 
tivesse se escondido entre os mapas, tamanha incerteza as terras de sua 
invenção produziam. Considerando-o responsável pela equação da terra, 
quando pediu seu nome: -Fundador./ - Nome de batismo?/ -Nome que eu 
merecia. [...] Os dois rostos se correspondiam. [...] Tão parecidos 
Johanus e Fundador, como se o mesmo sangue lhes atravessasse o 
corpo, visando a pele, onde põe parecença e autoridade para exclamar: 
te regalo um rosto semelhante ao de um outro homem, a cujo sangue 
deve-se raça formosa, sangue honrando nariz, boca, olhos, os pertences 
de um homem que tendo partido para morrer, antes abandonou em um 
novo homem seu próprio retrato, que por sua vez se copiou de um 
ancestral. (PIÑON, 1997, p. 168, 169). 
 
    

A cartografia facial construída por Ptolomeu realiza o encaixe dos 

semblantes. Num primeiro momento, vislumbra-se o rosto de Johanus, o viajor 

errante para quem Stamponato, no tempo medievo, entrega o mapa de Jerusalém, 

e en abyme o rosto de Fundador, a quem Teodorico de Antióquia, na 

temporalidade arcaica, presenteia com a espada de Sir Tristan. Dessa maneira, a 

composição de Ptolomeu funde em uma só e mesma imagem os rostos dos dois 

personagens heróicos, como se a face do fundador aparecesse como uma 

incrustação na face do viajor. Essa representação especular será ainda mais 

reveladora do reino dos simulacros, que se configura no romance quando o 
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cartógrafo mostra a Joe Smith o desenho que acabara de compor e ele acaba se 

reconhecendo na imagem produzida pelo amigo: 

 

Joe surgiu sem pedir licença. Não se afastara da loja todo aquele tempo./ 
- Já está andando?/ Ptolomeu mostrou-lhe o trabalho. Joe disse distraído: 
- Sou eu, em épocas diferentes. Bom desenho Ptolomeu. O velho 
comparou Joe com os retratos. È você de novo. Então, eu sempre estive 
certo. [...] Ptolomeu agarrava-se aos retratos. Um mal-estar fortalecendo 
sua decisão de tudo tentar. Uma vez que dispunha de três rostos, e um 
sangue comum a todos. (PIÑON, 1997, p. 170).  
 
 

O cartógrafo elucida, por meio do seu desenho, as relações de similitude 

que se formam em torno dos três personagens-heróis. Numa reduplicação que 

parece querer operar como a própria linguagem narrativa, perfazendo também o 

caminho do infinito, os retratos se multiplicam na mesma imagem, executando 

uma reduplicação interior. Desse modo, não apenas os semblantes de Johanus e 

Fundador mas também o de Joe Smith aparecem refletidos na pintura de 

Ptolomeu, como se ela se fizesse em um espaço de espelhos, se revestisse de 

uma natureza mágica, fantástica, projetando os rostos através dos tempos.  São 

rostos que se correspondem, que se veem retomados uns nos outros, que se 

projetam uns nos outros, seguindo o formato da própria linguagem romanesca: 

“[...]a estrutura de espelho é dada aqui explicitamente: em seu próprio centro, a 

obra apresenta uma psique [...] na qual ela reaparece como em miniatura e 

precedendo a si mesma”. (Foucault, 2006, p. 51).   

Levando-se em consideração que a linguagem narrativa de Fundador se 

constrói como um gesto paródico, nesse mesmo desenho produzido por Ptolomeu, 

poderíamos reconhecer, além dos personagens nelidianos, talvez uma série de 

outros rostos, os semblantes de inúmeros outros heróis. Nesse sentido, essa 

representação fisionômica seria construída pelo cartógrafo com a “liberdade do 

fundo não-mediatizado, essa descoberta de um fundo por trás de todo outro fundo, 

essa relação do sem-fundo com o não fundado”. (DELEUZE apud FERRAZ, 2001, 

p. 164). Essa cartografia facial seria da mesma natureza daquela que se pode 

encontrar na caverna nietzschiana. Enquanto a caverna de Platão busca a direção 

ascendente, a luminosidade da verdade, a caverna nietzschiana é arquitetada 
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num movimento de mise en abyme, como se por trás de cada caverna aparecesse 

outra ainda mais profunda, originando, assim, um movimento de abismação que 

acolhe a multiplicidade.  Ferraz (2001, p. 164) lembra uma famosa foto de Deleuze 

em que se pode reconhecer o mesmo recurso que, acreditamos, encontra-se 

presente do desenho criado por Ptolomeu. Nessa fotografia, a imagem do 

pensador francês é recuada ao infinito pelo jogo de espelhos que se cria entre 

seus simulacros:  

 

Idêntico movimento de “abismação” encontra-se em uma conhecida foto 
de Deleuze em que seus simulacros se infinitizam em um jogo de 
espelhos apto a esquivar qualquer tentativa de se alcançar o “fundo”, “a 
coisa ela mesma”, o “próprio”, a identidade, entendida como um núcleo 
duro, imóvel, imutável. No fundo, nada mais existe senão outros fundos, 
fundos falsos, afundando-se a perspectiva em um movimento vertiginoso, 
em uma estonteante dança de máscaras.  
 

 

Deixando-se levar por esse movimento vertiginoso, que nunca encontra um 

fundo limite, mas sempre outros fundos, dos quais se origina a multiplicação de 

máscaras, o leitor da narrativa nelidiana poderia descobrir por trás da imagem de 

Joseph, Johanus e Fundador o semblante de outros heróis, dos quais esses 

personagens seriam igualmente simulacros. Alguns deles já apareceriam citados 

em nossa análise, como é o caso de Noé, o herói do dilúvio bíblico, referido 

quando fizemos alusão, no início desse texto, ao mito cosmogônico. Além dele, 

mostramos de que maneira o personagem da narrativa nelidiana apareceria como 

um semelhante-simulado de Abraão e Moisés e de toda uma tradição de 

personagens civilizadores.  

Enfatizando esse jogo de espelhamento ao infinito, a partir da cartografia 

dos semblantes criada por Ptolomeu, é possível verificar que Johanus não é 

apenas o mesmo e o outro de Fundador, mas de uma série de personagens 

errantes. A sua personalidade seria construída nos rastros dos heróis das 

narrativas cavaleirescas, do que resulta a sua comparação com o rei Arthur, mas 

não apenas com ele, destacamos como esse mesmo personagem evoca a figura 

de Teseu e como se escreve dentro dessa lógica de semelhança em consonância 

com uma série de outros heróis que buscam encontrar um tesouro perdido. Por 
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sua vez, Joseph/Joe retoma as imagens de Johanus, Fundador e de um conjunto 

de outros personagens modernos, alguns deles anônimos, mas que, mesmo sem 

receber uma denominação específica, possivelmente seriam vistos no fundo, por 

trás de outros fundos, afundando-se como num movimento de mise en abyme.   

Antes de concluirmos o nosso raciocínio, voltemos a Foucault (2006, p. 

112), retomando a passagem em que, para situar a prática literária de Klossowski, 

o filósofo cita uma parte do texto Um si funeste désir2, permitindo-se, a partir 

desse trecho, fazer toda uma releitura de Klossowski. Transcreveremos o texto na 

íntegra com o objetivo de observar como ele pode ser esclarecedor para a nossa 

leitura de Fundador:  

 

“Que diria você se um dia, se uma noite, um demônio se insinuasse na 
sua mais recôndita solidão e lhe dissesse: ‘esta vida tal como você a 
vive agora e tal como a tem vivido, você deverá vivê-la ainda uma vez e 
inúmeras vezes; e nela não haverá nada de novo, a não ser cada dor e 
cada prazer, cada pensamento e cada gemido e tudo o que há de 
indizivelmente pequeno e grande em sua vida deverá retornar para você 
e o tudo na mesma ordem e na mesma sucessão – aquela aranha 
igualmente, este instante e eu. A eterna ampulheta da existência não 
cessa de ser invertida de novo e você com ela, ó grão de poeira da 
poeira.’ Você não se jogaria sobre o solo rangendo os dentes, 
maldizendo o demônio que lhe fala dessa maneira? Ou bem lhe 
ocorreria viver um instante formidável em que você teria podido lhe 
responder: ‘você é um deus e jamais ouvi coisas mais divinas’.” 

 

 Suponhamos que os personagens do romance de Piñon tenham recebido a 

visita de um deus/demônio semelhante ao mencionado por Klossowski, o qual 

anunciara que o tempo das suas existências seria o mesmo daquele comunicado 

pela ampulheta, que não cessa de trabalhar, porque cada vez que a morte se 

aproxima, visando paralisar o tempo, a ampulheta é invertida e ele recomeça.  

Conjecturemos ainda que tenham ouvido desse mesmo deus que esse reiniciar, 

assinalado pelo relógio de areia, é uma exigência da própria linguagem narrativa.  

Pensando nessas suposições, quando Ptolomeu pergunta a si mesmo 

sobre a sua imortalidade, visando encontrar a quem devesse atribuí-la, porventura 

não estaria ele esperando uma resposta do tipo a deus ou ao diabo? E se o 

                                                 
2 De acordo com o próprio Foucault, trata-se de uma compilação essencial para o entendimento da 
obra de Nietzsche, uma vez que contém páginas nas quais o filósofo alemão é analisado em 
profundidade.  
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cartógrafo, conforme já o vimos, fosse uma espécie de deus, operando por meio 

de poderes que se vislumbram em seu ato criador? Não seria ele o responsável 

por fazer a narrativa desenvolver-se em um espaço de espelhos, construindo por 

meio dos seus mapas um reino de simulacros? 

 Levando em consideração essas indagações, talvez se pudesse afirmar 

que o cartógrafo nelidiano decreta a morte de Deus, passando a assumir o seu 

lugar, já que não aceita um mundo que não tenha sido por ele criado3:  

 

E não se pensasse que agia o Mestre assim por indiferença ou soberba. 
[...] Embora não o julgassem descortês, apenas adormecido na ciência 
cujas esplêndidas criações o nutriam, mal admitindo um mundo anterior à 
sua invenção. (PIÑON, 1997, p. 17).  

 

Nessa leitura, começam a se aprofundar as associações entre o 

personagem cartógrafo e a própria escritora. Se para o fazedor de mapas o 

mundo só existe enquanto uma invenção sua, é porque ele não depende mais de 

uma criação precedente, da mesma maneira que o escritor moderno não depende 

mais de uma linguagem exterior, da fala dos deuses, como havia assinalado 

Foucault. Ambos agora experienciam a ausência de Deus.  

 Considerando o decreto da morte de Deus, teremos a emergência de uma 

nova experiência. Deslocamo-nos, como escreve Foucault (2006, p. 30), do reino 

do limite do ilimitado para o reino do ilimitado do limite. No primeiro reino, o limite é 

determinado pelo que é infinito e exterior à linguagem: Deus. Essa palavra divina, 

vinda de fora, é que determina os limites da experiência da própria linguagem. No 

segundo reino, é a própria linguagem que, abandonada pela morte de Deus, 

escreve o seu limite como uma transgressão. Nesse caso, a fronteira delimitadora 

se faz e se desfaz no ato que a transgride, dando origem a um movimento 

ilimitado, que é o da própria transgressão dos limites. É obedecendo a esse 

movimento que trabalham o cartógrafo e a autora: ele querendo mapear o infinito 

e ela querendo escrever ao infinito. Observando essa associação, é possível 

                                                 
3 Esta leitura estaria em perfeita consonância com a ideia de que em Fundador o cartógrafo é um 
simulacrum dei, inaugurando ele próprio o seu mundo, o seu universo, por meio de suas 
cartografias mirabolantes.  
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explorar um novo jogo de espelhamentos, criado agora entre autor e personagem, 

criador e criatura.  

 Dissemos, em outra passagem, que Teodorico de Antióquia escreve os 

seus mapas como se, ao fazê-lo, contasse a história do lugar, criasse mundos 

como um explorador maravilhado em torno da própria criação. Partiremos desse 

método para aproximarmos mais a prática do cartógrafo da prática da própria 

escritora, sublinhando o surgimento de um novo efeito de espelhamento, 

estabelecido agora entre esses dois sujeitos. Para explicitarmos a relação entre as 

atividades do cartógrafo e da escritora, retomemos as reflexões relativas ao efeito 

de mise en abyme de Gide. De acordo com Souza (2005), a mise en abyme 

gideana se caracteriza pela representação do “escritor em ato”. Em outras 

palavras, por meio desse recurso, no qual se opera o jogo de espelhamentos, o 

autor se acharia encenado dentro da própria obra: 

 

Existe uma característica da mise em abyme gideana, que segue 
constantemente em todas as suas aparições e que reside no fato de que 
em suas obras as narrativas enquadradas apresentam sempre um 
escritor, encenam “o escritor em ato”. Em nossa análise, consideramos 
essa característica da mise em abyme gideana um índice sintomático e 
indicativo de que, para Gide, a escrita não se dirige apenas ao outro, ao 
leitor, mas visa também atingir, e de forma destacada, àquele que a 
produz. (SOUZA, 2005, p. 4).   

 

 No caso específico do romance nelidiano, essa representação em ato se 

concretizaria por meio de um dos seus personagens, visto que o desejo da 

escritora de prolongar a linguagem da sua narrativa ao infinito encontraria um 

correlato no exercício do cartógrafo, o qual reproduz as suas cartas geográficas 

tomado por um anseio semelhante ao da autora: consumir o infinito, estender o 

seu olhar até os limites do ilimitado, segundo se pode ler nas passagens do 

próprio texto: “O céu sempre mereceu sua mais ardente especulação. Consumia o 

infinito desajeitado, uma estranha feitoria de espaço livre”. (PIÑON, 1997, p. 53).  

 
E nenhum medo pela morte, evento que não se descreve ou divide, tem 
a imprecisão do mapa – mas de que o homem é seu mais perfeito 
princípio. Embora me tenham proporcionado até agora a mais longa 
existência destas regiões, ordem seguramente expedida por Deus, mas 
que não solicitei. Pois não explico esta espécie de eternidade, se jamais 
a planejei; quis apenas a terra atingindo limites imperdoáveis; pois 
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quando se habita a galáxia, se imagina mesmo se a morte não será uma 
simples estrela cristalina no meu corpo há décadas? (PIÑON, 1997,, p. 
1777).  

 
 
 As ações de “consumir o infinito” e “atingir limites imperdoáveis” acabam se 

constituindo como uma espécie de transgressão realizada pelo cartógrafo. 

Segundo Almeida (2008, p. 272), é no reino ilimitado do limite que a transgressão 

habita, e esse ilimitado se representa para o cartógrafo e por ele como um espaço 

livre e um território imperdoável que, por causa de um ato transgressor, ele é 

quem consegue atingir. Essa transgressão seria ainda o motivo pretendido pela 

prática literária da modernidade, a qual passa a ser um exercício do excesso, um 

ilimitado movimento de transgressão do limite, como se pode perceber no 

romance Fundador.  

Observe que, da mesma forma que ocorre com a linguagem narrativa do 

texto em estudo, o cartógrafo compõe a sua mapoteca como se a delineasse 

contra a morte. Nesse caso, o dito “escrever para não morrer” também é válido 

para ele, que inaugura territorialidades profanando o limite imposto pelo próprio 

vazio e ultrapassando barreiras por meio de um traçado que parece trair a relação 

com o seu fim, com os espaços fronteiriços. A produção de suas cartografias se 

desenrola no espaço livre, por territorialidades que vão muito além do seu olhar e 

que são cartografadas como se ele experimentasse uma sede de infinito, 

semelhante à da própria linguagem literária, sede que contagia escritora e 

personagem, criador e criatura.  

Pode-se dizer que, em Fundador, por se constituírem por uma natureza 

transgressora, linguagem literária e cartografias afirmam o ilimitado do universo no 

qual se lançam. Possuídos pela mesma sede de infinito, o cartógrafo e a escritora 

buscam para suas criações limites imperdoáveis, realizando uma espécie de 

marcha à estrela, conforme denominaria Maffesoli (2001, p.114), sem temerem o 

próprio fim. Assim, dizemos que, no contexto da narrativa, à existência infinda do 

cartógrafo se associam a da terra que ele cartografa e a do próprio texto literário. 

Dito de outra maneira, queremos afirmar que, ao fazer cartográfico de Antióquia, 

associa-se o fazer literário da própria escritora, pois ambos elaboram as suas 
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criações como um murmúrio ininterrupto, visando transpor os interditos. É a 

própria autora quem escreve a respeito de sua prática literária, afirmando: 

“Desconfio que escrevo para alargar o sentido da vida”. (PIÑON, 2008, p. 23), do 

mesmo modo que Teodorico, Stamponato e Ptolomeu escrevem para alargar a 

terra, o universo e a vida.  

A linguagem transgressiva, assimilada pelas cartografias de Antióquia e 

pela própria narrativa nelidiana, aproxima o discurso da geografia e da própria 

literatura do discurso da loucura. Foucault (1996) demonstra como a linguagem do 

louco é considerada transgressiva, ao ponto de transformar esse sujeito em uma 

das vítimas dos mecanismos de exclusão. A fala desse sujeito adquire o status de 

excluída justamente por transgredir as regras da linguagem cotidiana. Essa 

infração às regras se opera, muitas vezes, pela repetição, pela reduplicação, como 

também ocorre com o discurso literário. Assim como o discurso do louco, o 

literário subverte certas normas linguísticas, contestando os limites impostos pela 

própria linguagem. Nessa interpretação, o escritor encontraria o seu correlato na 

figura do sujeito desprovido de razão, no louco: 

 

O louco é um exemplo para o escritor no sentido de que aquele remete a 
uma figura eminentemente transgressiva que não possui nenhum 
passado. Se a verdade da obra literária está na atividade transgressiva 
da escrita, a loucura torna-se, então, modelo desta, caracterizando o seio 
de onde a obra pode brotar. É desse vazio transgressivo, representado 
pela loucura – essa ausência de obra–, que pode emergir a literatura, 
entendida como subversão. (ALMEIDA, 2008, p. 276).  

   

Essa aproximação entre a linguagem do louco e a do escritor reforça aquela 

que há pouco começamos a demonstrar, entre a escritora e o cartógrafo. Se o 

louco é quem serve de exemplo para o escritor, está explicada a analogia entre 

Antióquia e Piñon. Já mencionamos anteriormente, numa das primeiras partes 

deste trabalho, que a linguagem cartográfica de Antióquia estaria, numa 

concepção foucaultiana, fora da ordem do discurso pelo fato de associar-se à fala 

do louco. Observando-se o seu comportamento, o seu desejo de mapear o infinito 

e ao infinito, o cartógrafo nelidiano poderia ser considerado verdadeiramente um 
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louco, um sujeito que transgride os limites do círculo da fronteira, em que se 

situam os saberes geográficos da disciplina na qual atua.  

Nessa correlação entre loucura e literatura, cartógrafo e escritor, a 

linguagem das cartografias teria uma natureza semelhante à da própria narrativa: 

ambas embriagadas pelo propósito de transgredir os limites que as constituem 

como algo finito; ambas nômades, visto que não cessam seu trajeto, antes 

exprimem, elas próprias, um desejo de circulação. Escritor e cartógrafo querem ir 

o mais longe possível, atingir o impossível, expressar a ambição do excesso; 

escrevendo para não morrer, privando-se de qualquer repouso, destinados que 

estão a fazer a multiplicação da sua linguagem, seja ela a cartográfica ou a 

literária. Numa interpretação foucaultiana, é possível afirmar que: 

 

[...] essas linguagens, incessantemente puxadas para fora de si mesmas 
pelo inumerável, o indizível, o estremecimento, o estupor, o êxtase, o 
mutismo, a pura violência, o gesto sem palavra e que são calculadas, 
com a maior economia e maior precisão, para tal efeito [...], são muito 
curiosamente linguagens que se representam a si mesmas em uma 
cerimônia lenta, meticulosa e prolongada ao infinito. (FOUCAULT, 2006, 
p. 53).  

  

 Retomemos a ideia disseminada no início desta tese relativa a uma 

cartografia das tempestades. Parece ser essa a geografia da qual se reveste o 

romance, numa associação direta com os manuscritos do cartógrafo: uma 

linguagem que circula semelhantemente ao vento, do qual nos fala Maffesoli 

(2001, p. 84) e que transforma o espaço estriado em liso, zombando das barreiras. 

Trata-se de uma linguagem sobrecarregada do que o sociólogo francês denomina  

sabedoria demoníaca, expressando a todo instante o desejo de uma outra coisa, o 

impulso de um mais, uma inquietude, que se vislumbra no romance e nos 

manuscritos do cartógrafo por uma proliferação ao infinito.  

 Nesse sentido, o romance e as cartografias que nele se acham 

representadas se assemelham aos objetos de uma arte dionisíaca, uma vez que 

suas linguagens buscam o arrebatamento, a terrível pulsão, que os afasta dos 

domínios da arte apolínea, caracterizada pela medida, pelo limite, conforme 

observa Nietzsche (2005) a respeito da visão grega do mundo. A linguagem ao 
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infinito, da qual se constituem o romance e as criações do cartógrafo, exprime o 

desejo de ultrapassar esse comedimento, que seria próprio de uma cultura 

apolínea, fazendo introduzirem-se em seu lugar os valores que o filósofo alemão 

relaciona como pertencentes ao universo de Dioniso: 

 
Em um mundo construído dessa maneira e artificialmente protegido 
penetrou então o som extático da celebração de Dioniso, no qual a inteira 
desmedida da natureza se revelava ao mesmo tempo em prazer, em 
sofrimento e em conhecimento. Tudo o que até agora valia como limite, 
como determinação de medida, mostrou-se aqui como uma aparência 
superficial: a “desmedida” desvela-se como verdade. (NIETZSCHE, 2005, 
p. 23).  
 

Consideraremos essa imagem relativa à celebração dionisíaca para 

lançarmos uma última questão a respeito do romance Fundador e da relação 

existente entre o cartógrafo e o escritor: a própria narrativa não cria uma 

cartografia ao trazer para a escrita espacialidades e temporalidades de vários 

outros textos? Nesse caso, não estaria Piñon cartografando uma tradição cultural, 

literária? Responderíamos afirmativamente às duas questões, acrescentando que, 

numa similaridade com o ofício do personagem cartógrafo, a noção de fronteira 

apareceria no romance não para demarcar uma separação, mas como elemento 

que permite a aproximação entre o dentro e o fora, entre um discurso e outro, 

entre o texto moderno e toda uma tradição.  

Tratar-se-ia de um gesto paródico em que se observa não a definição de 

fronteiras, mas o seu apagamento, a sua ruína, o que nos leva a pensar numa 

celebração marcada pela desmedida. O movimento de abismação percebido na 

cartografia dos semblantes de Fundador, Johanus e Joseph é o mesmo que pode 

ser visto na composição do texto narrativo, como se pudéssemos escavá-lo e 

encontrar, para além das histórias desses três personagens, outras histórias. 

Nessa escavação, qualquer tentativa de reconhecer uma origem única e 

verdadeira seria vã, visto que, se ela existisse, recuaria indefinidamente.  

Esse movimento de abismação deve ser observado nos dois sentidos, pois, 

como não é possível chegar a uma origem, também não é possível que a narrativa 

apresente um final. Ela deve continuar lançando o leitor num movimento de 

infinitização porque ela mesma continua aberta.   
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