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RESUMO 

Os avanços científicos e tecnológicos que vêm modificando cada vez mais os corpos, os 

saberes e as relações humanas são consequências do processo de individualização do 

homem, intensificado no decorrer dos séculos. Apesar de não ser novidade a presença 

da ciência e tecnologia como temática literária – desde quando criou Mary Shelley o 

monstro de Frankstein, considerado o primeiro personagem da ficção científica 

narrativa –, o escritor espanhol Juan José Millás, em suas crônicas publicadas no jornal 

e também em livro, propõe-se a (sobr)escrever (Julio Ramos), como uma espécie de 

divulgador científico, sobre o fenômeno pós-humano (Le Breton, Santaella) presente 

nas notícias e nos artigos lidos nas outras partes do jornal. No entanto, como ficcionista, 

não deixa de lado a criatividade, entrando no que chamamos de literatura fantástica 

contemporânea ou o fantástico da literatura em suas discussões sobre o fenômeno em 

questão, neste gênero fronteiriço entre a realidade e a ficção, entre o jornal e a literatura 

que é a crônica. Além do mais, nas crônicas de Cuerpo y prótesis, podemos pensar que 

os vocábulos que compõem o título do livro, cuerpo y prótesis, são metáforas da relação 

do autor com a escrita tecnológica do eu (Foucault), já que confessa Millás, senti-la, por 

vezes, como uma prótese sua, e, por outras, como ele próprio sendo uma prolongação 

artificial dela. Esta investigação se centra, assim, na análise da presença do fenômeno 

pós-humano nas crônicas selecionadas e, também, no aparecimento do monstro como 

metáfora do mal-estar do contexto histórico-social de produção destes textos 

cronísticos. Além disso, nota-se que uma certa tradição barroca reaparece nas obras 

manifestada no uso excessivo, isto é, distorcido da linguagem, nos estranhamentos, na 

cisão homem/corpo e no sentimento de (des)concerto do homem para com a vida e a 

ciência. Tomamos como noções críticas centrais o gênero crônica e o pós-humano (Julio 

Ramos, Andres-Suárez, Moisés, Le Breton, Santaella). 
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RESUMEN 

Los avances científicos y tecnológicos que vienen cambiando cada vez más los cuerpos, 

los saberes y las relaciones humanas son consecuencias del proceso de individualización 

del hombre intensificado a lo largo de los siglos. Aunque no es novedad la presencia de 

la ciencia y tecnología como temática literaria desde cuando creó Mary Shelley al 

monstruo de Frankstein, considerado el primer personaje de la ciencia ficción, el 

escritor español Juan José Millás, en sus crónicas publicadas en el periódico y también 

en libro, se propone a (sobr)escribir (Julio Ramos), como una especie de divulgador 

científico, sobre el fenómeno posthumano (Le Breton, Santaella) presente en las noticias 

y en los artículos leídos en las otras partes del periódico. Sin embargo, como ficcionista, 

no deja de lado la creatividad, entrando en lo que llamamos de literatura fantástica 

contemporánea o el fantástico de la literatura en sus discusiones sobre el fenómeno en 

juego, en este género fronterizo entre la realidad y la ficción, entre el periódico y la 

literatura que es la crónica. Además, en las crónicas de Cuerpo y prótesis, podemos 

pensar que los vocablos que componen el título del libro cuerpo y prótesis, son 

metáforas de la relación del autor con la escrita tecnológica del yo (Foucault), ya que 

revela Millás, sentirla, a veces, como una prótesis suya y otras como él propio siendo 

una prolongación artificial de ella. De esta forma, se centra esta investigación en el 

análisis de la presencia del fenómeno posthumano en las crónicas seleccionadas y 

también en el aparecimiento del monstruo como metáfora del malestar del contexto 

histórico-social de producción de estos textos cronísticos. Más allá de eso, se nota que 

reaparece, en las obras, una cierta tradición barroca manifestada en el uso excesivo, es 

decir, distorsionado del lenguaje, en los extrañamientos, en la escisión hombre/cuerpo y 

en el sentimiento de (des)concierto del hombre para con la vida y la ciencia. Tenemos 

como nociones críticas centrales el género crónica y el posthumano (Julio Ramos, 

Andres-Suárez, Moisés, Le Breton, Santaella). 

 

Palabras-clave: Género; Crónica; Posthumano; Juan José Millás; Literatura española 
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INTRODUÇÃO 

A crônica é um dos gêneros que mais vem despertando atenção na atualidade. 

O hibridismo que apresenta e a vitalidade na época atual justificam o seu estudo. Hoje, 

entre o jornal e a literatura, a crônica se define por ser um comentário/uma reflexão, por 

parte do autor que a escreve, dos acontecimentos da sociedade, dos temas atuais. 

Entretanto, nem sempre foi desse modo. Como qualquer outro gênero, a crônica passou 

por modificações até chegar ao estado em que se encontra e, diferente do que talvez 

possa parecer, é bem mais antiga do que imaginamos. 

Apesar de sua origem incerta, a crônica surge no início da era cristã como um 

relato de acontecimentos históricos, um registro de eventos importantes. Como um 

gênero da literatura histórica, escribas e monges se apropriaram da crônica para escrever 

sobre acontecimentos notórios referentes à nobreza e para engrandecer o cristianismo. 

Segundo Luiz Fernandes e Anderson Reis (2006), a maior parte das fontes sobre as 

escritas das primeiras crônicas estaria no Chronicon Pascale, o primeiro texto dessa 

forma de contar histórias, escrito entre III e VII d.C. 

Nos séculos XV e XVI, período de formação dos países da Península Ibérica e 

início da expansão marítima, a crônica se populariza e se torna um dos principais 

gêneros utilizados pelos exploradores para narrar e descrever as novas terras. Nas 

“Crônicas das Índias”, como assim ficaram conhecidos os textos dos navegadores e 

religiosos que vieram colonizar a América, incorporam-se – mais claramente que nas 

crônicas do início da era cristã –, as formas típicas do relato de ficção nas narrações e 

descrições desses renascentistas, que relacionavam elementos históricos com a criação 

de mundos imaginários e alternativos, o que nos mostra que a ficção está presente na 

crônica desde as suas origens. 

Em 1799, a crônica aparece pela primeira vez no jornal. Com o 

desenvolvimento da imprensa, no século XIX, o gênero ganha os periódicos por meio 

dos “folhetins”, o rodapé dos jornais. A crônica que surge no Journal de Débats, um 

jornal francês que se publicava em Paris, segundo Moisés (1997), foi tornando-se 

independente do folhetim, que com o tempo foi encurtando, encolhendo de tamanho e 

levando o gênero a conquistar o seu espaço. Nesse meio, a crônica se fixou e fez do 

jornal o seu principal suporte de publicação. No entanto, a grande difusão do gênero fez 

com que conquistasse também o livro, levando a crônica a viver na época atual o seu 

auge. 
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Sendo assim, o objetivo desta dissertação é investigar como o escritor espanhol 

Juan José Millás escreve e reflete sobre os avanços científicos e tecnológicos nas suas 

crônicas. Um dos grandes temas da sociedade atual é a maneira como a revolução 

científico-tecnológica modificou e vem modificando os corpos, os saberes e as relações 

humanas. O corpo modificado pela ciência e tecnologia, o que em Antropologia se 

conhece como pós-humano (Le Breton e Santaella), é o assunto principal do último 

capítulo do livro de crônicas Cuerpo y prótesis (2009), de Juan José Millás, e também 

de muitas crônicas publicadas no jornal El país, veículo onde escreve uma coluna.  

Juan José Millás, para quem não o conhece, além de cronista, é também 

escritor de romances e contos. Considerado pela crítica como um dos mais 

representativos autores da literatura espanhola contemporânea, Millás nasceu em 

Valência, no ano de 1946, após a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. 

Por meio de suas produções, conquistou diversos prêmios literários e teve a sua obra 

narrativa traduzida para 23 idiomas. Por esses motivos e outros que conheceremos 

adiante, justifica-se a escolha de analisar algumas crônicas desse escritor que muito tem 

contribuindo para a literatura de seu país. 

No capítulo I, – A crônica –, realizamos um panorama histórico do gênero desde 

o início da era cristã até a sua publicação em livro. Vemos que, apesar de muitas 

conceitualizações, consideramos a crônica um gênero híbrido, logo fronteiriço entre o 

jornal e a literatura, entre a realidade e a ficção. Notamos a existência de diferentes tipos 

de crônicas e defendemos que já não faz sentido a consideração do gênero como menor. 

No capítulo II, – Juan José Millás: vida e obra –, apresentamos os dados 

biográficos do cronista. Entretanto, destacamos que não se trata de uma apresentação 

tradicional e comum, pois buscamos revelar o escritor por suas publicações, isto é, por 

suas produções artísticas e também por sua interação dentro do grupo de escritores que 

tem revigorado o colunismo espanhol, levando para o jornal, por meio da crônica, a 

ficção, a escrita engenhosa, bem elaborada. Observamos, nesse capítulo, que as 

fronteiras entre o jornal e a literatura não são tão claras como aprendemos. 

No capítulo seguinte, – Estudos do corpo e do fenômeno pós-humano –, 

abordamos, especialmente, o conceito de pós-humano. Por meio das pesquisas dos 

especialistas David Le Breton e Lucia Santaella, realizamos um estudo sobre o corpo 

nas sociedades tradicionais e contemporâneas, mas pesquisamos também outras fontes 

representativas como a Antropologia bíblica e o carnaval medieval. Constatamos que a 
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concepção atual de corpo é fruto de muitas modificações e que ainda há povos que se 

reconhecem no mundo por meio do corpo.  

Já no capítulo IV, – Análise do pós-humano nas crônicas de Juan José Millás –, 

o último desta dissertação, analisamos como escreve o cronista sobre os avanços 

científicos e tecnológicos nas doze crônicas selecionadas. Desta seleção, nove textos são 

pertencentes ao último capítulo Extremidades, do livro de crônicas Cuerpo y prótesis, e 

três foram retirados diretamente do jornal El país. Com a análise dessas crônicas, vemos 

que a reflexão do pós-humano, a subjetividade do autor, a recriação do conceptismo 

espanhol e outras características fazem das produções de Juan José Millás umas das 

mais interessantes da literatura espanhola contemporânea. 
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1. A CRÔNICA 

O objetivo do capítulo I, A crônica, é realizar uma análise reflexiva sobre o 

gênero por acreditarmos que, para entender a maneira como a crônica se manifesta hoje, 

é preciso voltar ao passado, às origens, e escavar o quanto for necessário para desvendar 

os mistérios e obter conhecimento. Até chegar ao momento atual, com a sua publicação 

não só em jornal, mas também em livro, a crônica passou por modificações 

significativas, sendo, até mesmo, no início da era cristã, um gênero da literatura 

histórica. 

Nunca foi fácil entender a crônica, a dificuldade não é atual. A hibridez do 

gênero, uma de suas maiores características, acompanha-o desde quando era um relato 

de acontecimentos importantes relacionados à nobreza. A invenção e a fabulação 

sempre fizeram parte de sua história, que, somadas às características que recebeu após a 

sua vinculação com o jornal, levaram e têm levado muitos críticos a realizarem 

diferentes conceitualizações, como é possível observar neste capítulo. O resultado de 

tantas modificações é a sua pluralidade, que nos faz notar que a crônica não se 

manifesta de uma só maneira, sendo necessário falar, inclusive, em tipologia do gênero. 

No entanto, apesar de todas essas informações que justificam o seu estudo, há 

quem diga que o gênero é “menor” e que por isso não deve fazer parte do grupo dos 

chamados “gêneros maiores”. Por quê? Buscaremos entender o motivo desta 

consideração que teve como consequência o esquecimento pelo qual a crônica passou 

por parte da crítica literária. Este capítulo contribui significativamente para a 

compreensão do gênero crônica e, por conseguinte, para as produções do escritor Juan 

José Millás, visto que não seria possível realizar qualquer análise dos seus textos 

cronísticos sem ao menos conhecer o gênero. 

  

1.1. DA CRÔNICA HISTÓRICA À CRÔNICA 

CONTEMPORÂNEA 

 

A palavra crônica é derivada do latim Chronica e do grego Krónos (tempo). 

Segundo Arrigucci, a crônica, que tece a continuidade do gesto humano na tela do 

tempo, é uma forma do tempo e da memória, um meio de representação temporal dos 

eventos passados, um registro da vida escoada (1987, p.51). Para Santana, “essa estreita 
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relação entre os termos crônica e tempo não pode ser negligenciada quando 

pretendemos demonstrar que a crônica atual é o produto evoluído de um gênero outrora 

já experimentado” (2006, p. 17), o que demonstraremos nos parágrafos seguintes. 

Muitos não sabem, mas a crônica, gênero por muito tempo esquecido pela 

crítica literária, é bem mais antiga que o romance, gênero que vem gozando, nos últimos 

séculos, de prestigio e glória. Resistente e mutante, a crônica surge no início da era 

cristã – apesar de sua origem incerta –, como um relato de acontecimentos históricos, 

um registro de eventos importantes, sem preocupação com os aprofundamentos ou a 

interpretação das causas. 

Os críticos Luiz Fernandes e Anderson Reis, no artigo A crônica colonial como 

gênero de documento histórico, publicado pela revista Ideias, chamam atenção para a 

origem do gênero. Segundo os estudiosos, a maior parte das fontes sobre as escritas das 

primeiras crônicas estaria no Chronicon Pascale 1: “O gênero das crônicas tem origem 

incerta, mas a maior parte das fontes sobre o assunto aponta o Chronicon Pascale, 

escrito entre III e VII d.C., como o primeiro texto dessa forma de contar Histórias.” 

(FERNANDES; REIS, 2006, p. 26). Ainda de acordo com os críticos, os monges, na 

Idade Média, consagram o modelo de uma crônica como gênero de literatura histórica 

cristã entre os séculos IX e XIV, com a finalidade de engrandecer o próprio cristianismo 

(FERNANDES; REIS, 2006, p. 26). 

Para Massaud Moisés, em A criação literária (1997), em tal acepção, a crônica 

atinge o seu ápice depois do século XII graças a Froissart, na França, Geoffrey of 

Monmouth, na Inglaterra, Fernão Lopes, em Portugal, e Afonso X, na Espanha. Neste 

momento, segundo o pesquisador, o gênero se aproxima estreitamente da historiografia, 

sem deixar de ostentar traços de ficção literária (MOISÉS, 1997, p. 101). Sob este 

enfoque, em concordância com os críticos já citados, o espanhol Juan Gil González em 

La crônica periodística. Evolución, desarollo y nueva perspectiva: viaje desde la 

historia al periodismo interpretativo descobriu, em suas investigações nos dicionários 

de Corominas e da Real Academia Espanhola, que, até 1275, utilizou-se o termo 

                                                           
1Chronicon Pascale (“Crônica Pascoal”), também chamada de Chronicum Alexandrium, 

Constantinopolitanum e FastiSiculi, é o nome convencional de uma crônica do mundo universal 

bizantino. Seu nome deriva do sistema cronológico cristão, baseado no ciclo pascoal.  
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crônica como história na Primera Crónica General 2 e que até hoje este matiz histórico 

segue nas definições do gênero 

  

Com o mesmo matiz histórico, Corominas documenta que foi até 1275 a data 

em que se utiliza este termo com o referido caráter histórico na Primera 

Crónica General. A influência deste matiz histórico permaneceu na 

atualidade e se nos acercamos ao Diccionario de la Academia, observamos 

que sua primeira acepção é “historia na qual se observa a ordem do tempo.” 

(GIL GONZÁLEZ, 2004, p. 27, tradução nossa)3 

  

Até o século XIV, imperou-se este entendimento de crônica como história, que 

além de ser produzida com a finalidade de engrandecer o cristianismo por parte dos 

monges, também era a forma de escrita utilizada pelos escribas para relatar os 

acontecimentos da nobreza, como o nascimento de um príncipe, um matrimônio real ou 

uma guerra, como exemplos. No final do século XV e durante o XVI, o gênero começa 

a se popularizar, momento em que se formam países na Península Ibérica, e, 

posteriormente, inicia-se a expansão marítima.  

Segundo Augustin Redondo, na obra Historia de la Literatura Española, Tomo 

II: El siglo XVI (1994), dirigida por Jean Canavaggio, na época do imperador do Sacro 

Império Romano-Germânico Carlos V (1500-1558), em questão de produção, a crônica 

viveu um auge. Como nos apresenta Redondo no capítulo Historias y ficciones, “a 

importância da Espanha Imperial vai acompanhada por um aumento dos cronistas 

oficiais da coroa de Castilha: de dois no começo do reinado, passam a quatro em torno 

de 1550.” (REDONDO, 1994, p. 82, tradução nossa)4. 

Dois destes cronistas oficiais, de acordo com Redondo, eram Juan Ginés de 

Sepúlveda e Florián de Ocampo. Estes cronistas, além de escreverem sobre a geografia, 

a economia, a origem dos habitantes da península, a história das cidades e outros povos, 

                                                           
2 A Primera Crónica General da Espanha é um livro de caráter histórico escrito em língua castelhana por 

iniciativa de Afonso X de Leão e Castela, de cognome o Sábio, quem também participou ativamente na 

redação da obra. 

 
3 Con el mismo matiz histórico, Corominas documenta que fue hacia 1275 la fecha en la que se utiliza 

este término con dicho carácter histórico en la Primera Crónica General. La influencia de este matiz 

histórico ha permanecido en la actualidad y si nos acercamos al Diccionario de la Academia, observamos 

que su primera acepción es “historia en la que se observa el orden del tiempo.” (GIL GONZÁLEZ, 2004, 

p. 27) 

4 La importancia de la España imperial va acompañada por un aumento de los cronistas oficiales de la 

corona de Castilla: de dos al comienzo del reinado, pasan a cuatro en torno a 1550. (REDONDO, 

1994, p. 82) 
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também escreviam para exaltar o soberano Carlos V e as ações dos outros reis 

castelhanos 

 

Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), um dos colegas de Antonio de 

Guevara, estudou direito no colégio dos Espanhóis de Bolonia e presenciou o 

Saque de Roma em 1527. Sua crônica de Carlos V quis ser um compêndio 

das ações de um grande monarca que viveu em uma grande época. Apesar 

das informações serem frequentemente de segunda mão, interessa-se por 

tudo, como verdadeiro humanista: em particular pela geografia, a economia, 

a história das cidades e de outros povos, pelos temas militares, etc., sem 

deixar de exaltar ao soberano. Porém, a importância do recente encontro das 

Índias está pouco destacada em sua crônica. 

Florián de Ocampo, envolvido na revolução das Comunidades, trabalhou, 

sobretudo, na Crónica general de España de Afonso X, que revisou e 

continuou. Insiste na origem mítica dos habitantes da Península, fundamento 

de sua superioridade, e exalta a ação dos soberanos castelhanos, sem hesitar 

em recorrer a diferentes superstições que fazem seu texto pouco confiável. 

Ocupou-se também da historia contemporânea em suas biografias de homens 

ilustres de seu tempo, inspiradas nas de Hernando de Pulgar. (REDONDO, 

1994, pp. 82-83, tradução nossa)5 

 

 

 

Como se pode notar na citação acima, nem todos os cronistas que viveram o 

período do descobrimento do Novo Mundo se propuseram a escrever sobre o assunto, e 

muitos deles, assim como Juan Ginés de Sepúlveda e Florián de Ocampo, faziam uso de 

fontes não confiáveis para escreveram as crônicas. 

O objetivo central das chamadas “Crônicas das Índias” era informar à Coroa as 

descobertas do Novo Mundo. Hernández Fernández comenta que esses textos passam a 

ser, na verdade, escritas nas quais convergem ideias pessoais, mitos do medievo, o 

germe do pensamento renascentista e as ideologias pessoais dos seus autores, que 

realizavam descrições detalhadas e minuciosas da geografia e do modo de vida dos 

índios americanos e das colônias (2008, p. 215). Além do mais, as crônicas do Novo 

Mundo contam também com as produções dos “vencidos”, ou seja, com os textos 

                                                           
5 Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), uno de los colegas de Antonio de Guevara, estudió derecho en el 

colegio de los Españoles de Bolonia y presenció el saqueo de Roma en 1527. Su crónica de Carlos V 

quiso ser un compendio de las acciones de un gran monarca que vivió en una gran época. Aunque las 

informaciones son frecuentemente de segunda mano, se interesa por todo, como verdadero humanista: en 

particular por la geografía, la economía, la historia de las ciudades y de otros pueblos, por los temas 

militares, etc., sin dejar de exaltar al soberano. Sin embargo, la importancia del reciente descubrimiento 

de las Indias está poco destacada en su crónica. 

Florián de Ocampo, involucrado en la revolución de las Comunidades, trabajó sobre todo en la Crónica 

general de España de Afonso X, que revisó y continuó. Insiste en el origen mítico de los habitantes de la 

Península, fundamento de su superioridad, y exalta la acción de los soberanos castellanos, sin vacilar en 

recurrir a diferentes supercherías que hacen su texto poco fiable. Se ocupó también de historia 

contemporánea en sus biografías de hombres ilustres de su tiempo, inspiradas en las de Hernando del 

Pulgar. (REDONDO, 1994, p. 82-83). 
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produzidos por cronistas índios e mestiços, como o conhecido Inca Garcilaso de la 

Vega, que, segundo Hernández Fernández, “apropriando-se da arma cultural do 

conquistador, dão testemunhos de si mesmo e do que sobreviveu de suas culturas, do 

que significou o apocalipse da conquista espanhola.” (2008, p. 215, tradução nossa)6.  

Deste modo, engana-se quem crê que os cronistas das índias, ou seja, 

exploradores do Novo Mundo, como Pero Vaz de Caminha, Cristóbal Colón, Hernán 

Cortés, Bartolomé de las Casas e Bernadino de Sahagún, para citar alguns, faziam uso 

apenas da verdade para escrever sobre as novas terras e os novos povos.  Segundo Gil 

González, as formas típicas do relato de ficção passam a ser utilizadas mais claramente 

nas crônicas, nas narrações e nas descrições destes renascentistas que relacionavam 

elementos históricos com a criação de mundos imaginários e alternativos 

 

Logo começaram a utilizar no gênero crônica formas típicas do relato de 

ficção. [...] as crônicas dedicadas a difundir as viagens dos aventureiros 

renascentistas, as conquistas heróicas de cidades, os descobrimentos do Novo 

Mundo... Introduzem narrações, descrições, criação de mundos imaginários e 

alternativos, diálogos, retratos de personagens, comparações... mais próprios 

da ficção literária que da rigorosidade histórica. (GIL GONZÁLEZ, 2004, p. 

28, tradução nossa)7 

 

Vale ressaltar que não estamos estabelecendo aqui o momento no qual a 

crônica se torna literária ou assume o seu caráter ambíguo, como um gênero de 

fronteira, mas desejamos chamar atenção para o aparecimento da ficção na crônica. 

Como nos mostra Gil González em seu artigo, a literatura medieval espanhola, por 

exemplo, é constituída por muitas crônicas nas quais se apresentam o fabuloso e o 

inventivo: Crónica Del condestable Miguel Lucas de Iranzo, Crónica Del famoso 

cavallero Cid Ruy Díaz Campeador, Crónica Serracina, de Pedro Del Corral, entre 

outras. Deste modo, o gênero já se apresenta como literário desde quando era entendido 

apenas como histórico, o que nos faz pensar também que está na essência do cronista ser 

muito mais que a testemunha dos acontecimentos, mas também o poeta do cotidiano.  

                                                           
6 Apropiándose del arma cultural del conquistador, dan testimonios de sí mismo y de lo que sobrevivió de 

sus culturas luego de lo que significó el apocalipsis de la conquista española. (HERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ, 2008, p. 215) 

 
7 Pronto se empezaron a utilizar en el género crónica formas típicas del relato de ficción. […] las crónicas  

dedicadas a difundir los viajes de los aventureros renacentistas, las formas heroicas de ciudades, los 

descubrimientos del Nuevo Mundo… introducen narraciones, descripciones, creación de mundos 

imaginarios y alternativos, diálogos, retratos de personajes, comparaciones… más propios de la ficción 

literaria que de la rigurosidad histórica. (GIL GONZÁLEZ, 2004, p. 28) 
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Em 1799, a crônica aparece no jornal. Com o desenvolvimento da imprensa, no 

século XIX, o gênero ganha os periódicos por meio dos “folhetins”, que eram o rodapé 

dos jornais. Segundo Moisés, o gênero surge no Journal de Débats, um jornal francês 

que se publicava em Paris  

  

É em 1799 que o seu aparecimento ocorre mercê dos feuilletons dado à 

estampa por Julien-Louis Geoffroy no Journal de Débats, que se publicava 

em Paris. Fazendo a crítica diária da atividade dramática, esse professor de 

retórica na verdade cultivava uma forma ainda embrionária de crônica, 

evidente no fato de reunir os artigos em seis volumes, sob o título de Cours 

de Litterature Dramatique. (1819-1820) (MOISÉS, 1997, p. 102) 

 

Já na metade do século XIX, a crônica se apresenta mais próxima de como a 

conhecemos atualmente. A jornalista e escritora Susana Rotker ressalta, em seu livro La 

invención de la crónica (2005), a presença de uma das principais características da 

crônica contemporânea na chronique jornalística francesa: as variedades. De acordo 

com a venezuelana, a crônica é considerada, nesse momento, como o lugar das 

variedades, dos acontecimentos curiosos, uma narrativa que não possuía uma relevância 

suficiente para aparecer nas seções “sérias do jornal” (ROTKER, 2005, p. 123). De fato, 

a liberdade do cronista de escrever o que quiser, até mesmo sobre a falta de inspiração 

no momento de criação de uma crônica, é umas das especificidades do gênero que hoje 

tem o seu espaço cada vez mais difundido nos jornais e revistas. 

Com a sua entrada no jornal, a crônica vive um grande momento. Aos poucos, 

o gênero foi se tornando independente do folhetim que, segundo Antônio Candido 

(2003), foi encurtando, encolhendo de tamanho e levando a crônica a conquistar o seu 

espaço, vivendo na época atual o seu auge: “Aos poucos o ‘folhetim’ foi encurtando e 

ganhando certa gratuidade, certo ar de quem está escrevendo à toa, sem dar muita 

importância. Depois, entrou francamente pelo tom ligeiro e encolheu de tamanho, até 

chegar ao que é hoje” (CANDIDO, 2003). 

No período da guerra civil espanhola, por exemplo, segundo o estudioso 

Figueres Artigues, a crônica foi um dos gêneros mais lidos durante o conflito.  De 

acordo com o crítico, em seu artigo Periodismo de guerra: las crónicas de la guerra 

civil española, publicado em 2005, pela ânsia popular de informação perante a evolução 

do conflito, “as crônicas da guerra constituíram uma das seções mais lidas dos jornais 



21 
 

nos anos bélicos [...]” (FIGUERES ARTIGUES, 2005, p. 280, tradução nossa)8. É 

importante destacar ainda que os cronistas que escreviam sobre a guerra não tinham 

como objetivo escrever história, mas sim narrar os acontecimentos do dia a dia. De 

acordo com Figueres Artigues, não conhecemos o que aconteceu e nem por que 

aconteceu com as crônicas da guerra; o que conhecemos, na verdade, são os detalhes e 

os aspectos concretos, isto é, como se sentia aquela população em luta, em revolução, as 

transformações cotidianas com a literatura do eu (FIGUERES ARTIGUES, 2005, p. 

281). 

No Brasil, o gênero ganha força sendo assinado por muitos nomes importantes 

da literatura brasileira, sendo alguns deles Machado de Assis, Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade, Rachel de Queiroz, Vinicius de Moraes e Rubem Braga. Este 

último entrou para a história literária, segundo Afrânio Coutinho, exclusivamente como 

cronista (1997, p. 132) e é considerado por Massaud Moisés o mestre do gênero (1997, 

p. 111). Inclusive, é importante salientar que existe uma discussão no país, de acordo 

com Jorge de Sá, se a carta de Pero Vaz de Caminha inaugura ou não o processo 

literário brasileiro, já que, para o crítico, constitui a certidão de nascimento do Brasil 

por assinalar o momento em que, pela primeira vez, a paisagem brasileira desperta o 

entusiasmo de um cronista, oferecendo-lhe matéria prima para o seu texto (1992, p. 5). 

Nos tempos atuais, apesar da sua grande difusão, que leva até mesmo críticos 

literários, como García Garlindo e Cuartero, a consagrarem a crônica como o gênero 

jornalístico que melhor representa o fenômeno do jornalismo literário (GARCÍA 

GALINDO; CUARTERO, 2016), o gênero ainda sofre problemas de conceitualização e 

categorização. Sendo a crônica contemporânea um gênero fronteiriço entre o jornalismo 

e a literatura, a realidade e a ficção, como mostra Oliveira (2016), tem-se a definido e 

categorizado de diversas maneiras, o que veremos com mais precisão adiante. No 

entanto, ficamos, por enquanto, com a definição de Chillón, por acreditarmos ser uma 

das mais apropriadas para o complexo gênero 

 

A crônica contemporânea conserva boa parte das características que 

historicamente caracterizaram o gênero. O jornalista informa um 

acontecimento da realidade o narrando e, ao mesmo tempo, comentando-o 

com discrição. Dado que não está submetido a preceitos compositivos, o 

cronista ordena os acontecimentos sem travas nem pautas – partindo, por 

exemplo, de uma anedota ou bem de uma digressão pessoal – e escreve tão 

livremente como sabe, aplicando uma vontade de estilo que transcende a 

                                                           
8 Las crónicas de la guerra civil constituyeron una de las secciones más leídas de los periódicos en los 

años bélicos […] (FIGUERES ARTIGUES, 2005, p. 280) 
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mera relação informativa de dados e testemunhos. Pode-se dizer que o estilo 

da crônica conjuga agilidade e eficácia jornalísticas com elaboração literária, 

e que esta liberdade expressiva é possível em boa parte graças ao nexo de 

familiaridade que o cronista estabelece com o leitor – dada a periodicidade 

com que escreve e a especialização temática que cultiva. (CHILLÓN, 1999, 

p. 121, tradução nossa)9 

  

Essa especialidade do gênero, como uma narrativa fronteiriça e de liberdade 

expressiva, leva-o a viver o seu auge na contemporaneidade com a sua publicação 

também em livro. A crônica, que já alcançava um grande número de leitores no jornal e 

na revista, recebe um novo status com a sua entrada nesse novo suporte, fazendo com 

que a vejam de um modo diferente, já que nunca existiram tantos estudiosos e críticos 

debruçados sobre o gênero em busca de entendê-lo. 

É importante destacar ainda que nem todas as crônicas são transpostas ao livro. 

De acordo com Sá, trazendo como referência Rubem Braga, o cronista procura, ao 

organizar um livro, selecionar principalmente seus melhores textos, atribuindo-lhes uma 

sequência cronológica e temática. O autor elimina as crônicas que envelheceram por 

ficarem excessivamente ligadas a um acontecimento datado e situado, agrupando. na 

coletânea, aquelas que conservam o seu poder de provocar a nossa reflexão (1992, pp. 

18-19). 

 

1.2. UM GÊNERO HÍBRIDO 

 

Basicamente, é possível definir a crônica como um relato de acontecimentos de 

um determinado tempo. Neste gênero, comenta-se sobre algo que aconteceu num 

passado-presente, de forma breve, em prosa, dentro de uma extensão especificada de 

antemão pelo jornal por meio do qual a narrativa chega ao público. No entanto, as 

discussões entre os críticos mostram que conceitualizar o gênero não é tão simples, 

visto que a complexidade da crônica se dá desde a sua definição – o que veremos mais 

detalhadamente nos parágrafos que seguem – até o estilo de escrita dos cronistas.  

                                                           
9 La crónica contemporánea conserva buena parte de los rasgos que históricamente han caracterizado el 

género. El periodista informa de un hecho de actualidad narrándolo y, a la vez, comentándolo a 

discreción. Dado que no está sometido a preceptos compositivos, el cronista ordena los hechos sin trabas 

ni pautas – partiendo por ejemplo de una anécdota o bien de una digresión personal – y escribe tan 

libremente como sabe, aplicando una voluntad de estilo que trasciende la mera relación informativa de 

datos y testimonios. Se puede decir que el estilo de la crónica conjuga agilidad y eficacia periodísticas 

con elaboración literaria, y que esta libertad expresiva es posible en buena parte gracias al nexo de 

familiaridad que el cronista establece con el lector – dada la periodicidad con que escribe y la 

especialización temática que cultiva. (CHILLÓN, 1999, p. 121) 
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Com isso, em relação a uma definição mais aprofundada do gênero, a 

classificação da crônica como um gênero fronteiriço, isto é, situado na fronteira da 

ficção e não ficção, logo, do jornalismo e da literatura, ou como mais um gênero 

jornalístico, é o que tem promovido discussões e análises distintas entre os críticos.  

Baseado nas crônicas hispano-americanas do fim do século, Ángel Rama, em 

seu livro Rubén Dario y el modernismo (1985), realiza uma análise do gênero e o define 

como uma modalidade intermediária entre a mera informação e o estilo doutrinário ou 

editorial: notas amenas, comentários das atualidades, crônicas sociais, crítica de 

espetáculos teatrais e circenses; eventualmente comentário de livros, perfis de 

personagens celebres ou artistas e descrições de viagens de conformidade com a recém 

descoberta paixão pelo vasto mundo (1985, p. 68). Já o crítico Aníbal González, em La 

crônica modernista hispanoamericana (1983), diferente de Rama, chama atenção para o 

caráter jornalístico da crônica e defende ser o gênero uma espécie de reportagem, já que 

narra o presente em função do devir. Para González, “a crônica se ocupa de eventos, de 

acontecimentos que quebram a rotina do acontecer cotidiano”, “comunica notícias, ou 

seja, novidades” (1983, pp. 72-73). 

Apesar das definições de Rama e González não estarem equivocadas, visto que 

a crônica apresenta essa heterogeneidade e o caráter jornalístico apontados pelos 

pesquisadores, elas não são tão avançadas quanto às conceitualizações de críticos como 

Julio Ramos e Jorge de Sá, já que não levam em consideração o caráter literário do 

gênero. De acordo com o especialista em Literatura e Cultura Latino-Americana Julio 

Ramos, a crônica é um exercício de sobreescritura, isto é, uma reformulação de um 

texto já escrito, uma escrita sobre outro texto (uma notícia). Para Ramos, a crônica é 

uma forma jornalística ao mesmo tempo em que literária, lugar discursivo heterogêneo, 

que pressupõe um sujeito literário, uma autoridade, uma “visão” altamente especificada 

(2009, p. 204).  

A definição proposta por Julio Ramos para a crônica, como um exercício 

de sobreecritura, é compartilhada, de igual modo, pela pesquisadora em Literatura 

Espanhola Irene Andres-Suárez. Andres-Suárez, em seu artigo 

Columna de opinión, microrrelato y articuento: Relaciones transgenéricas (2005), em 

que desenvolve uma discussão sobre a crônica usando o termo coluna de opinião. 

Segundo a estudiosa, “não é raro encontrar nelas [nas colunas] uma reformulação da 

notícia que contam” (ANDRES-SUÁREZ 2005, p. 25), como assim 

comenta Julio Ramos. É importante destacar que podemos considerar crônica e coluna 
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de opinião como o mesmo gênero, pelas características apresentadas pela própria autora 

para a sua conceitualização, mesmo dizendo a estudiosa que a coluna de opinião tem 

uma maior pretensão literária que a crônica  

    

A coluna é um microtexto, uma composição breve em prosa, que surge de 

uma notícia (ou de mais de uma) ou de uma ideia e expressa opiniões 

pessoais do escritor (o mesmo que o editorial, apesar deste refletir 

obrigatoriamente o ponto de vista da empresa, do jornal, não importa quem o 

escreva), dentro de uma extensão especificada de antemão, e normalmente 

com maior pretensão << literária >> que a notícia ou a crônica das que 

procede. (ANDRES-SUÁREZ, 2005, p. 25, tradução nossa)10 
   

Os estudiosos, geralmente, fazem uma distinção entre as colunas analíticas 

com ambição de objetividade – mais habituais no jornalismo anglo-saxão que 

no latino – e as pessoais, ou subjetivas, chamadas comumente colunas de 

opinião que são as que aqui nos interessam por constituir um gênero 

intermediário entre o Jornalismo e a Literatura, cultivado por escritores 

reconhecidos. (ANDRES-SUÁREZ, 2005, p. 25, tradução nossa)11 

  
Deste modo, como visto na citação acima, a coluna de opinião é um gênero 

intermediário entre o jornalismo e a literatura, para Andres-Suárez, assim como é a 

crônica para Ramos. Além do mais, a coluna e a crônica apresentam uma mesma forma, 

mesma estrutura e mesma função, o que nos leva a considerar que os dois termos fazem 

referência ao mesmo gênero.  

O próprio cronista Juan José Millás buscou definir as suas produções de uma 

maneira diferente da qual conhecemos. Millás nomeia os seus textos como articuentos, 

um híbrido, uma mescla entre o artigo e o conto, entre o jornalismo e a literatura. 

Entretanto, apesar de o escritor nomear as suas produções desta forma, consideramo-las, 

nesta dissertação, como crônicas, por se tratarem de textos não muito longos, publicados 

em jornais, que comentam entre a realidade e a ficção sobre os diversos temas da 

sociedade, por meio de uma escrita subjetiva, própria de Millás, pela qual recria a 

estética conceptista do barroco. 

                                                           
10 La columna es un microtexto, una composición breve en prosa, que arranca de una noticia (o de más de 

una) o de una idea y expresa opiniones personales del escritor (lo mismo que el editorial, aunque éste 

refleja obligatoriamente el punto de vista de la empresa, del periódico, no importa quién lo escriba), 

dentro de una extensión especificada de antemano, y normalmente con mayor pretensión << literaria >> 

que la noticia o la crónica de las que procede. (ANDRES-SUÁREZ, 2005, p. 25) 

11 Los estudiosos suelen hacer una distinción entre las columnas analíticas con ambición de objetividad – 

más habituales en el periodismo anglosajón que en el latino – y las personales, o subjetivas, llamadas 

comúnmente columnas de opinión que son las que aquí nos interesan por constituir un género intermedio 

entre el Periodismo y la Literatura, cultivado por escritores reconocidos.  (ANDRES-SUÁREZ, 2005, p. 

25) 
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É importante ressaltar que, apesar de considerarmos as definições de Rama e 

González como menos apropriadas que as de Ramos e Andres-Suárez, elas têm razão de 

existir. Não mentia Pinto (2014) quando disse que a crônica é um gênero de difícil 

conceitualização por abarcar características de outras modalidades discursivas. Deste 

modo, notamos que há crônicas que se assemelham muito às notícias, como há crônicas 

que parecem ser mais um miniconto, um texto ficcional. As modificações pelas quais 

passou o gênero durante os séculos transformaram a crônica num grande híbrido, 

levando muitos estudiosos a criarem tipologias da crônica. 

A crônica, de acordo com o crítico Afrânio Coutinho, em A literatura no Brasil 

(1997), é um fenômeno de hibridismo. Esta hibridização levou alguns pesquisadores do 

gênero a notarem na crônica o compartilhamento de elementos de outros gêneros como 

a notícia, o conto, a poesia e o ensaio. Deste modo, debruçados sobre a crônica a fim de 

compreendê-la, estudiosos como Massaud Moisés, Afrânio Coutinho e Irene Andres-

Suárez realizaram tipologias do gênero levando em conta as produções de seus países. 

Analisando a produção de crônicas no Brasil, Moisés e Coutinho divergem em 

relação aos tipos de crônica produzidos na literatura brasileira. Segundo Moisés, 

podemos falar em dois tipos de crônica quando o caráter literário assume a primazia: a 

crônica-poema e a crônica-conto (1997, p. 108). Para o estudioso, que não comenta 

sobre a crônica mais informativa, isto é, mais noticiosa, “a crônica deriva para o conto 

ou a poesia conforme se acentue o aspecto narrativo ou o contemplativo” (1997, p. 108). 

A crônica-ensaio ou metafísica, que para Coutinho existe e é constituída de reflexões de 

cunho mais ou menos filosóficas ou meditações sobre acontecimentos ou sobre os 

homens, tendo como principais escritores Machado de Assis e Carlos Drummond de 

Andrade (1997, p. 133), não tem razão de existir para Moisés. 

De acordo com Moisés, a crônica ensaística é uma impossibilidade. O crítico 

considera o debate de ideias como uma prosa doutrinária em forma de artigo de jornal, 

como poderia ser de revista ou de capítulo de livro, mas não de crônica (1997, p. 108). 

Para Moisés, os textos que agem desta forma são, na verdade, pseudocrônicas que se 

utilizam de pobreza metafórica, soluções unívocas, diretas, traduzindo mais o combate 

ideológico que o desenvolvimento subjetivo de um acontecimento. Além disso, segundo 

o crítico, prevalece, nesses textos, a ideia sobre a sensação e a emoção, inscrevendo-se 

ainda mais no terreno da prosa didática que no da literatura. Defendendo ainda com 

mais intensidade a sua proposta, Moisés comenta que 
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a crônica e o ensaio caracterizam-se pela subjetividade, envolvem idêntico 

movimento do “eu”, mas enquanto o ensaio guarda sempre uma intenção, 

ainda que sob o disfarce da informalidade, a crônica, ou repele a 

intencionalidade ou deixa de ser crônica. (1997, p. 109) 

 

 

No entanto, apesar de não concordarem com relação à existência de uma 

crônica ensaística, os pesquisadores compartilham do mesmo pensamento ao discutirem 

a produção de crônicas mais próximas da poesia e do conto. A crônica-poema, para 

Moisés – ou poema-em-prosa, para Coutinho –, explora a temática do “eu”, resultando 

de o “eu” ser o assunto e o narrador ao mesmo tempo. O seu conteúdo é lírico, um 

extrasavamento da alma do artista ante o espetáculo da vida, das paisagens ou de 

episódios para ele carregados de significado, sendo muito cultuada, por exemplo, por 

Rubem Braga 

 

Eu vinha como um homem que vem e que vai, e já teve noites de tormenta e 

madrugadas de seda, e dias vividos com todos os nervos e com toda a alma, e 

charnecas de tédio atravessadas com a longa paciência dos pobres – eu vinha 

como um homem que faz parte da sua cidade, e é menos um homem que um 

transeunte, e me sentia como aquele que se vê nos cartões-postais, de longe, 

dobrando a esquina. (BRAGA, 2009, p.262) 

 

Já a crônica-conto ou narrativa tem como eixo, segundo os críticos, uma estória 

ou episódio que põe ênfase no acontecimento que provocou a atenção do escritor e não 

no “eu” como é realizado na crônica-poema. No entanto, rígido nesta concepção de tipo 

de crônica, Moisés defende que há textos que perdem o equilíbrio tornando-se contos e 

que não merecem o mesmo destino passageiro que a crônica de jornal 

 

Precisamente nesse aspecto se localiza a dificuldade essencial do cronista, 

uma vez que o equilíbrio interno tende a romper-se, à sua revelia, em favor 

de um dos extremos. Quando a ruptura se manifesta em conto, obviamente o 

produto extrapola dos confins da crônica. E, se, por vezes, o escritor reúne 

sob a rubrica de “crônicas” textos que merecem a classificação de “contos”, 

noutras coloca lado a lado umas e outros, no mesmo livro, não sem 

reconhecer a distinção fundamental: é o caso de Legião Estrangeira (1961), 

de Clarice Lispector, e O Homem Nu (1960) e A Companheira de Viagem 

(1965), de Fernando Sabino. Como quer que seja, a escrita atenta e rigorosa 

detectará nos escritos desses e outros cronistas as narrativas que, 

transbordando por acaso o plano do cotidiano, acabam por se tornar conto e, 

por isso mesmo, merecer um destino menos passageiro que a crônica de 

jornal. (1997, p. 115) 

 

  

Além das crônicas apontadas, Coutinho defende a existência de outros tipos de 

crônica, como a crônica-comentário e a crônica-informação. A primeira, de acordo com 
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o estudioso, é um comentário dos acontecimentos; já a segunda, a crônica-informação, 

está mais próxima do sentido etimológico e é a que divulga fatos, tecendo sobre eles 

comentários ligeiros (1997, p. 133). E, apesar de se aproximar bastante da crônica-

comentário, é menos pessoal, segundo Coutinho. 

         Apesar de considerarmos válidas e importantes as discussões propostas pelos 

críticos, basearemo-nos na proposta da pesquisadora em literatura espanhola Irene 

Andres-Suárez, por acreditarmos estar mais de acordo com as produções do escritor Juan 

José Millás e por ter feito de corpus de pesquisa, para os seus estudos, as crônicas 

espanholas nas quais estão inseridas as produções de Millás, junto a de outros cronistas 

como Félix de Azúa, Julio Llamazares, Rosa Montero e Manuel Vicent, ficcionistas que 

fazem parte deste movimento que tem levado ao jornal, por meio de textos cronísticos, a 

literatura. Sendo assim, a estudiosa argentina categoriza a crônica da seguinte forma 

 

1) Coluna-notícia. A maior parte delas [das crônicas/coluna de opinião] entra 

dentro desta categoria, já que se trata de microtextos realizados à luz da 

notícia e da atualidade.  

2) Coluna-ensaio, mais acentuadamente argumentativa; nela os autores 

refletem, a partir de uma atitude ética e estética, sobre os mais variados 

temas: históricos, políticos, filosóficos, literários, científicos, etc.  

3) Coluna-microconto, articula de acordo com os parâmetros do miniconto ou 

mais próximos a ele;  

4) Coluna-poema em prosa. Verdadeiras efusões líricas. 

(ANDRES-SUÁREZ, 2005, p. 26, tradução nossa)12 

  

 

Dessa forma, a estudiosa estabelece a existência de quatro tipos de crônicas: 

crônica-notícia, crônica-ensaio, crônica-microconto e crônica poema-em-prosa. Como 

comentamos antes, consideraremos coluna e crônica os mesmos gêneros, já que a 

definição de Andres-Suárez, para o que chama de coluna, está de acordo com as 

definições de Ramos e Chillón para a crônica. Vale destacar que a tipologia criada por 

Andres-Suárez não é muito diferente da categorização criada por Coutinho, pois, assim 

como a pesquisadora espanhola, o crítico brasileiro também estabelece a existência da 

crônica-ensaio, divergindo de Moisés. Cabe ressaltar também que, nesta dissertação, 

                                                           
12

 1) Columna-noticia. La mayor parte de ellas entra dentro de esta categoría, ya que se trata de 

microtextos realizados al hilo de la noticia y de la actualidad.  

2) Columna-ensayo, más acentuadamente argumentativa; en ella los autores reflexionan, desde una 

actitud ética y estética, sobre los más variados temas: históricos, políticos, filosóficos, literarios, 

científicos, etc.  

3) Columna-microrrelato, articula según los parámetros del minicuento o muy próximas a él.  

4) Columna-poema en prosa, Verdaderas efusiones líricas. (ANDRES-SUÁREZ, 2005, p. 26) 
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trabalharemos mais com as crônicas ficcionais, – o que Andres-Suárez chama de 

crônica-microconto –, com o objetivo de analisar como Juan José Millás ficcionaliza, 

não apenas no livro, mas também no jornal, o fenômeno do pós-humano, o corpo 

modificado pela ciência e tecnologia.  

Assim como todos os gêneros, a crônica possui as suas especificidades. Uma 

dessas é a brevidade: a crônica contemporânea, no geral, caracteriza-se por ser um texto 

curto, de meia coluna de jornal ou de página de revista. No livro, não diferente do que 

ocorre nos suportes mencionados antes, essa brevidade também se mantém. Inclusive, 

vale destacar que, para Sá, é dessa economia – que obriga o cronista a explorar da 

maneira mais econômica possível o pequeno espaço disponível – que nasce a riqueza 

estrutural do gênero (1992, p. 8). 

Além da brevidade, outra marca importante da crônica, considerada inclusive 

por Moisés como a mais relevante, é a subjetividade. De acordo com o crítico brasileiro, 

“o foco narrativo situa-se na primeira pessoa do singular; mesmo quando o ‘não eu’ 

avulta por encerrar um acontecimento de monta, o ‘eu’ está presente de forma direta ou 

na transmissão do acontecimento segundo sua visão pessoal” (1997, p. 116). O que está 

dizendo o estudioso, nesse fragmento, é que seja assumindo a enunciação por meio da 

primeira pessoa do singular, seja assumindo-a por meio de outras pessoas do discurso, a 

crônica estará sempre apresentando a visão pessoal do cronista que a escreve, isto é, “a 

impessoalidade é não só desconhecida como rejeitada pelos cronistas” (MOISÉS, 1997, 

p. 116). 

É importante ressaltar que esta subjetividade intrínseca ao gênero não faz da 

crônica uma espécie de autobiografismo. A assunção da enunciação realizada, 

geralmente, pela primeira pessoa, não faz da crônica um gênero de discurso 

autobiográfico, visto que o objetivo do cronista não é escrever sobre a história de sua 

vida, mas comentar sobre os acontecimentos do cotidiano apresentando a sua opinião 

com estilo. A ficcionalização do “eu”, na crônica, não está de acordo com o conceito de 

autobiografia proposto por Lejeune, em seu livro Le pacte autobiographique, no qual 

define como obra literária “romance, poema, tratado filosófico etc, cujo autor teve a 

intenção, secreta ou confessa, de contar sua vida, de expor seus pensamentos ou de 

expressar seus sentimentos” (2008, p. 53), e, tampouco, com o conceito de autoficção 

criado por Doubrovsky, em Fils (1977), como resposta à autobiografia de Lejeune, e 

desenvolvido por muitos críticos, sendo um deles Manuel Alberca em El pacto ambíguo 
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A autoficção supõe a capacidade de inventar uma história a partir da vida e 

das fantasias de uma mesma pessoa e aproveitar das dos outros para construir 

uma aventura própria. Por tanto, a autoficção não é um romance 

autobiográfico, mas uma proposta fictícia e/ou autobiográfica mais 

transparente e mais ambígua que o seu parente maior. A autoficção se 

apresenta como um romance, mas como um romance que simula ou aparenta 

ser uma história autobiográfica com tanta transparência e claridade que o 

leitor pode suspeitar de que se trate de um pseudo-romance ou uma pseudo-

autobiografia [...] (ALBERCA, 2007, p. 128, tradução nossa)13 
 

 

Poeta ou ficcionista do cotidiano, artesão ilhado no meio da indústria da 

informação, o cronista é o porta-voz da sociedade. Para Arrigucci, o cronista, por sua 

subjetividade, é quase sempre o personagem principal de suas histórias. Ele é, segundo 

o crítico, antes de tudo, um estado de ânimo por ter o ar pensativo, ruminante e lírico, 

encaracolado em si mesmo. É um contemplativo que parece manter, diante da vida ao 

redor, uma atitude tolerante de passividade receptiva. É ainda o indivíduo recluso na 

solidão da grande metrópole que nutre uma curiosidade intensa por tudo aquilo que não 

é o Eu (ARRIGUCCI, 1987, p. 35).  O cronista, ainda segundo o estudioso, é um lírico 

de passagem; se expressa de súbito, ao se deparar com o catalisador da emoção poética, 

tendo os olhos treinados no jornal para o flagrante do cotidiano, afeitos à experiência do 

choque inesperado em qualquer esquina. Olhos preparados, em meio à vida 

fragmentária, aleatória e fugaz dos tempos modernos, para a caça de instantâneos 

(ARRIGUCCI, 1987, pp. 35-36). 

 A crônica, sustentada no tempo presente, reflete o espírito da época, e isso é 

possível notar também na linguagem. Geralmente, emprega-se no gênero a linguagem 

da atualidade, o que significa dizer, segundo Coutinho, que “o estilo do cronista deve 

tender para as formas simples, e, sobretudo, para o tom comunicativo, de conversa, de 

bate-papo” (1997, p. 134). Entretanto, esta simplicidade e espontaneidade convivem 

muitas vezes com o que chama Moisés de “artesanal metafórico que identifica as obras 

literárias” (1997, p. 117), isto é, com o compartilhamento de recursos literários como as 

figuras de linguagem, a ironia e o humor. 

Sá defende que, em todos os cronistas, há um certo lirismo. De acordo com o 

crítico, é através do seu estado de alma que o cronista observa o que se passa nas ruas, 

                                                           
13 La autoficción supone la capacidad de inventar una historia a partir de la vida y las fantasías de uno 

mismo y aprovechar las de otros para construir una aventura propia. Por tanto, la autoficción no es una 

novela autobiográfica más, sino una propuesta ficticia y/o autobiográfica más transparente y más ambigua 

que su pariente mayor. La autoficción se presenta como una novela, pero una novela que simula o 

aparenta ser una historia autobiográfica con tanta transparencia y claridad que el lector puede sospechar 

que se trata de una pseudo-novela o una pseudo-autobiografia […] (ALBERCA, 2007, p. 18) 
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além de comentar também que os textos crônicos aparentemente leves revelam, quase 

sempre, o acontecimento captado sob a forma de uma reflexão, mesmo quando se trata 

de alguma coisa efetivamente ligada só ao escritor (1992, p. 57). De fato, como se 

observa não apenas nas narrativas de Juan José Millás, mas também de muitos outros 

cronistas como Rubem Braga, Vinicius de Moraes, Manuel Vicent, Rosa Montero e 

Félix de Azúa (alguns desses já citados antes), o estilo registra a referencialidade da 

prosa jornalística, porém sem deixar de explorar o poder criativo e os recursos 

oferecidos pela literatura para fazer dos acontecimentos do cotidiano, muitas vezes 

vistos como banais, motivo de reflexões, de criações literárias. 

  

1.3. GÊNERO MENOR? A CRÔNICA E A BUSCA PELA 

ETERNIDADE 

  

Nos parágrafos anteriores, vimos que a crônica sempre foi um gênero literário, 

pois, até quando era entendida como história, já se inventava e fabulava. Apesar da 

importância do gênero como uma narrativa que nasce no início da era cristã, passa por 

modificações ganhando os jornais e chega à era atual, onde vive o seu auge com a sua 

publicação em livro, a crônica, por algum tempo, foi considerada por muitos críticos 

literários como um “gênero menor”. 

Afrânio Coutinho, no início do capítulo Ensaio e crônica, do sexto volume do 

livro A literatura no Brasil (1997), exclui a crônica do grupo que chama de gêneros de 

natureza estritamente literária, aos quais a poética contemporânea reduz a compreensão 

e o estudo da literatura. Segundo o crítico, os gêneros pertencentes a esse grupo são “o 

gênero narrativo, epopeia, romance, novela, conto; o gênero lírico e o gênero 

dramático” (COUTINHO, 1997, p. 117). A crônica não faz parte desse grupo porque ela 

pertence, de acordo com Coutinho, ao grupo em que há uma explanação direta dos 

pontos de vista do autor, dirigindo-se em seu próprio nome ao leitor ou ouvinte, sendo 

pertencentes a este grupo também o ensaio, o discurso, a carta, o apólogo, a máxima, o 

diálogo, as memórias; gêneros que o estudioso chama de “ensaísticos” (COUTINHO, 

1997, p. 117). Deste modo, notamos um afastamento da crônica dos chamados “gêneros 

maiores”. 

Para muitos críticos, segundo Coutinho, a crônica é um “gênero menor” pelo 

seu tempo de durabilidade. A efemeridade do jornal, veículo que nos apresentou a 
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crônica tal como a conhecemos hoje, faz com que os críticos recusem ver neste gênero 

durabilidade e permanência. Este caráter passageiro pertencente ao gênero permanece 

até, de acordo com estes críticos, como, por exemplo, Tristão de Athayde, no livro, que 

seria incapaz de atribuir à crônica a durabilidade pela qual parece lutar14. Para Coutinho, 

no entanto, a crônica até tem durabilidade, até permanece, mas apenas quando apresenta 

qualidade literária, libertando-se da sua condição circunstancial e da frivolidade: 

“aceite-se ou não a permanência da crônica, é certo que ela somente será considerada 

gênero literário quando apresentar qualidade literária, libertando-se de sua condição 

circunstancial pelo estilo e pela individualidade do autor” (COUTINHO, 1997, p. 123).  

 

A crônica que não haja pagado excessivo tributo à frivolidade ou não seja 

uma simples reportagem, estará sempre a salvo, como obra de pensamento ou 

de arte, embora não saia nunca das folhas de um periódico. (COUTINHO, 

1997, p. 135) 

  

Sob o mesmo enfoque, Massaud Moisés, ainda em seu livro A criação 

literária, comenta também sobre a durabilidade do gênero. Entretanto, diferente da 

maioria dos críticos mencionados por Coutinho, Moisés acredita que “a crônica somente 

ganhou a consideração dos críticos e historiadores da literatura no instante em que, 

ultrapassando as barreiras do seu veículo original, conheceu a forma de livro” 

(MOISÉS, 1997, p. 106). No mesmo raciocínio de Coutinho, o pesquisador também vê 

a permanência do gênero no que ele tem de literário e não de circunstancial e frívolo. 

 

A crônica apenas resulta em peça duradoura quando se estabeleceu a fortuita 

afinidade entre o acontecimento e o mundo íntimo do escritor. Tal crônica, é claro, 

tanto se impõe em jornal como em livro, mas neste como peça isolada. (MOISÉS, 

1997, p. 107) 

 

 

No entanto, Moisés não parecendo seguro na crença de que a crônica pode 

permanecer, pode ter durabilidade como os “gêneros maiores”, volta a discutir nas 

páginas seguintes sobre a durabilidade do gênero defendendo que a crônica é de criação 

breve, naturalmente limitada, incapaz de romper sua vinculação com o jornal (MOISÉS, 

1997, p. 109) e resistente apenas quando deixa de ser crônica (MOISÉS, 1997, p. 120). 

Moisés, por meio de uma metáfora, também considera a crônica como um “gênero 

                                                           
14 Leia: Tristão de Athayde, Estudos, 5ª série, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1933. 
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menor”, um gênero que não deve estar no mesmo grupo que os chamados “gêneros de 

natureza estritamente literária” sinalizado por Coutinho 

 

Quem opta por exprimir-se através da crônica sabe, – ou acaba sabendo –, 

que deve circunscrever sua óptica, e ipso fato sua linguagem, na minúscula 

parcela da realidade que lhe é dado surpreender. Voos, sim, mas voos dentro 

de estreita gaiola, voos sem transcendência, embora desejando-a, voos de 

imanência, voos rasantes. (MOISÉS, 1997, p. 108) 

 

Sem durabilidade, mas permanente apenas quando se torna outro gênero; 

ilimitada, mas ainda capaz de voar mesmo que seja rasante; incapaz de romper sua 

vinculação com o jornal e estritamente não literária, a crônica contemporânea é posta, 

por estes críticos, numa espécie de não-lugar. Por meio das reflexões de Guedes e 

Mourão, notamos que a crônica, por romper a ordem e a harmonia, apresentando-se 

como um gênero híbrido e fronteiriço, é vista por estes críticos como um monstro 

O monstro reflete sempre uma determinada ordenação do mundo, seja este 

natural ou cultural. Eles são a ruptura da ordem em que cristalizam valores 

sociais e formas de conhecimento. Produz sentimentos e reações 

contraditórias: medo, temor, asco, mas também prazer e lubricidade. Parte às 

vezes de uma cultura demonológica, outras vezes representação do exótico, 

do desconhecido, do estranho. Ou se manifesta de forma lúdica (lusus 

naturae), carnavalesca, ou transporta consigo o estigma da admonição (Deus 

Irae). O monstro não é só o negativo de formas variadas, mas também de 

graus diferentes de civilidade. Ambíguo, portanto (Mourão). O recurso à 

Antiguidade tem aqui alguma pertinência. A definição aristotélica de monstro 

(teras): "Aliás aquele que não se parece com os pais é já, de certa maneira, 

um monstro porque, neste caso, a natureza se afastou do tipo genérico" 

(Aristóteles). (GUEDES; MOURÃO, 2003) 

 

Como nos mostra Guedes e Mourão na citação acima, a crônica exótica e 

estranha, lúdica e carnavalesca, ambígua e nada séria (irônica, prazerosa), tem todas as 

características que fazem dela um monstro, um gênero inferior para muitos críticos. No 

entanto, será que não estariam nessas características o que a crônica tem de específico e 

instigante? Será que tudo isso faz mesmo da crônica algo menor? Para Arrigucci, a 

crônica é um fato moderno que se submete aos choques da novidade, ao consumo 

imediato, às inquietações de um desejo sempre insatisfeito, à rápida transformação e à 

fugacidade da vida moderna (ARRIGUCCI, 1987, p. 53). Arriguci, não negando 

totalmente o que Moisés diz, traz-nos, de certo modo, uma visão diferente do gênero ao 

destacar o seu valor e importância  

À primeira vista, como parte de um veículo como o jornal, ela parece 

destinada à pura contingência, mas acaba travando com esta um arriscado 
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duelo, de que, às vezes, por mérito literário intrínseco, sai vitoriosa. Não raro 

ela adquire assim, entre nós, a espessura de texto literário, tornando-se, pela 

elaboração da linguagem, pela complexidade interna, pela penetração 

psicológica e social, pela forca poética ou pelo humor, uma forma de 

conhecimento de meandros sutis de nossa realidade e de nossa história. 

Então, a uma só vez, ela parece penetrar agudamente na substância íntima de 

seu tempo e esquivar-se da corrosão dos anos, como se nela se pudesse 

sempre renovar, aos olhos de um leitor atual, um teor de verdade íntima, 

humana e histórica, impresso na massa passageira dos fatos esfarelando-se na 

direção do passado. (ARRIGUCCI, 1987, p. 53) 

 

 

Deste modo, diferente de Móises, Arrigucci chama atenção para a elaboração 

da linguagem e a complexidade interna da crônica quando literária. Para o investigador, 

o gênero possui força poética e/ou humorística e se revela aos leitores como uma forma 

de conhecimento da realidade e da história. Assim como Arrigucci, Portella (1979) 

também nos apresenta uma consideração diferente de Coutinho e Moisés. O crítico 

defende que a crônica é acusada injustamente de ser um desdobramento marginal do 

fazer literário. Além do mais, o estudioso põe no cronista a culpa de o gênero nem 

sempre ser o que ele chama de “fazer literário” 

 

A estrutura da crônica é uma desestrutura: a ambiguidade é a sua lei. A 

crônica tanto pode ser um conto, como um poema em prosa, um pequeno 

ensaio, como as três coisas simultaneamente. Os gêneros literários não se 

excluem: incluem-se. O que interessa é que a crônica, acusada injustamente 

como um desdobramento marginal ou periférico do fazer literário, é o próprio 

fazer literário. E quando não o é, não é por causa dela, a crônica, mas por 

culpa dele, o cronista. Aquele que se apega à notícia, que não é capaz de 

construir uma existência além do cotidiano, este se perde no dia a dia e tem 

apenas a vida efêmera do jornal. Os outros, esses transcendem e 

permanecem. (PORTELLA, 1974, p. 53) 

 

Jorge de Sá, crítico e professor brasileiro, também defende, na sinopse do seu 

livro A crônica (1992), que o gênero é considerado equivocadamente menor pela crítica 

literária. Se o livro não é capaz de dar à crônica a eternidade como faz com outros 

gêneros literários, para Sá, a mudança do gênero do jornal para o livro provoca um novo 

direcionamento. Segundo o crítico, há uma diferença entre o público do jornal e o 

público do livro, e mesmo que o público seja o mesmo, a atitude diante do texto muda 

de acordo com o suporte ao qual está vinculado 

  

A mudança de suporte provoca um novo direcionamento: o público do jornal 

é mais apressado e mais envolvido com as várias matérias focalizadas pelo 

periódico; o público do livro é mais seletivo, mais reflexivo até pela 

possibilidade de escolher um momento mais solitário para ler o autor de sua 

preferência. Em muitos casos, o público chega a ser basicamente igual, uma 
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vez que o mesmo leitor que frui a vida através das reportagens também a 

fruirá através das páginas literárias: a atitude diante do texto é que muda. 

(SÁ, 1992, p. 85)   

 

Com esta mudança de suporte, que gera no leitor uma mudança de atitude, de 

acordo com Sá, a crônica, nas palavras do estudioso, sai lucrando. Mas de que modo? 

Afirma o crítico que as possibilidades de leitura crítica se tornam mais amplas, a riqueza 

do texto, agora liberto de certas referencialidades, atua com maior liberdade sobre o 

leitor que passa a ver novas possibilidades interpretativas a partir de cada releitura (SÁ, 

1992, p. 86). Moisés, mesmo considerando a crônica como um gênero de voos rasantes, 

também sinaliza, como foi visto antes, a atenção que a crônica recebe dos críticos após a 

sua publicação em livro. Sendo assim, Sá defende a ampliação da magicidade do gênero 

no livro, permitindo ao leitor dialogar com o cronista de forma bem mais intensa. Além 

disso, o crítico comenta que, no livro, o estudo da obra se torna mais realizável, 

permitindo que o estudioso descubra as características de cada escritor (SÁ, 1992, p. 

86). O autor de A crônica nos apresenta ainda uma metodologia de análise, ou melhor, 

um roteiro básico de leitura crítica, – que não apresentaremos aqui, mas que pode ser 

encontrado em sua obra –, estabelecido em função da publicação da crônica em livro. 

A afirmação de Sá sobre o fato de a crítica literária considerar 

equivocadamente a crônica como um gênero menor nos faz refletir um pouco sobre a 

relação da crônica com a crítica literária. Vimos anteriormente que a crônica passa a ser 

vista pela crítica literária apenas quando passa do jornal ao livro, o que não lhe garante 

deixar de ser considerada menor pela maioria dos críticos. No entanto, notamos também 

com Arrigucci – e principalmente Sá – que a crônica tem as suas especificidades e 

concordamos com o autor de A crônica que o gênero publicado em livro ganha um novo 

direcionamento. Salientamos que não estamos dizendo que o livro dá à crônica a 

eternidade que ela tanto parece almejar, pois isto só o tempo poderá dizer, mas 

questionamos a consideração da crônica, por alguns críticos, como um gênero menor, 

numa época em que nunca se leu, nunca se escreveu e se estudou tanto esse gênero. 

Nessas perspectivas, não estando de acordo com alguns argumentos 

apresentados por alguns críticos mencionados antes, por acreditar que as especificidades 

do gênero não são levadas em consideração, interessa-nos refletir um pouco sobre a 

crítica literária com o auxílio de Leyla Perrone-Moisés, que, em seu livro Mutações da 

literatura no século XXI, dedica um capítulo inteiro para a discussão sobre a crítica 

literária. Nesse texto, a autora reflete sobre o papel e a posição da crítica literária hoje e 
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nos diz que o progresso dos meios audiovisuais e a ascensão da cultura de massa fez 

com que a crítica literária perdesse espaço, apesar de ainda existir. Segundo Perrone-

Moisés, a crítica literária contemporânea pode ser classificada em três grandes 

categorias: a crítica universitária, que se manifesta na forma de artigos longos, destinada 

a leitores especializados; a crítica jornalística praticada nos meios de comunicação 

imediata, impressa ou eletrônica, que se manifesta em textos curtos e informativos; e a 

crítica exclusivamente eletrônica dos blogs, que exprime opiniões sobre as obras 

publicadas, e, que, de acordo com a estudiosa, seria a de menor valor por ser individual 

e anárquica, além de carente de fundamentos sólidos (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 

61). 

De acordo com Perrone-Moisés, os escritores sempre se queixaram dos críticos 

literários por diferentes motivos, e, atualmente, um deles é o “elitismo”. A autora 

comenta que os criadores atuais se queixam de a crítica literária, sobretudo a 

universitária, ser “exigente, fechada aos novos gêneros mais populares, destinados ao 

entretenimento, à autoajuda ou à simples expressão individual” (PERRONE-MOISÉS, 

2016, p. 62). Agora, pensando especificamente na crônica, não estaria então a crítica 

literária considerando o gênero menor por ser popular e, consequentemente, de massa? 

Para Perrone-Moisés, a distinção entre alta literatura e literatura de entretenimento é 

ociosa. A crítica defende que toda leitura de ficção ou de poesia é, entre outras coisas, 

entretenimento, mas afirma também que há entretenimentos de vários níveis. Sob esta 

ótica, será que merece a crônica ser considerada ainda um entretenimento de nível 

menor? Ou será por elitismo que a maioria dos críticos recusa ver na crônica valor 

literário como veem em outros gêneros? 

Além do mais, não devemos nos esquecer, como já nos mostrou Antoine 

Compagnon, em seu livro O demônio da teoria (2003), que a tentativa de definir a 

literatura e, em consequência, de classificar os gêneros, é bem mais antiga do que a 

criação da própria teoria literária. Na Antiguidade clássica, os filósofos refletiam e 

analisavam a literatura a fim de compreender as produções poéticas da época. É com 

Platão, em A República, que surge esta prática de classificação, ao defender que apenas 

a poesia épica (gênero épico) era útil para a educação dos jovens gregos, já que honrava 

os deuses e os grandes homens, o que não acontecia, por exemplo, com a tragédia e a 

comédia, consideradas impuras e inúteis.  

Com Aristóteles, que apresentou ainda mais que Platão um estudo 

sistematizado das manifestações literárias da época, não foi diferente. Para o filósofo, 
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segundo Compagnon, a arte poética compreendia, essencialmente, o gênero épico e o 

gênero dramático, com exclusão do gênero lírico, que não era fictício nem imitativo – 

uma vez que, nele, o poeta se expressava na primeira pessoa – vindo a ser, 

consequentemente, e por muito tempo, julgado um gênero menor (COMPAGNON, 

2003, p. 32). Aqui, notamos a influência das ideias de Aristóteles na classificação de 

gênero proposta por Coutinho, que leva em consideração a enunciação em primeira 

pessoa, mais especificamente os gêneros por meio dos quais o autor se dirige em seu 

próprio nome ao leitor ou ao ouvinte, para delimitar o que é alta literatura e o que não é. 

O que chama atenção é que, segundo Compagnon, no século XIX, o sistema 

tradicional de gêneros poéticos perpetuado desde Aristóteles entra em declínio. Com o 

deslocamento capital que ocorreu ao longo do século XIX, os dois grandes gêneros, a 

narração e o drama, abandonavam cada vez mais o verso para adotar a prosa 

(COMPAGNON, 2003, p. 32). Ironicamente, de acordo com o crítico, o gênero que 

Aristóteles excluía da poética, a poesia lírica, tornou-se sinônimo de toda a poesia, e, 

naquele momento, passaram a ser reconhecidos como literatura os gêneros romance, 

teatro e poesia.  

Compagnon, após sua indagação sobre a definição de literatura, chega à 

conclusão, no primeiro capítulo de seu livro, de que uma definição de literatura é 

sempre uma preferência, um preconceito, como assim também nos mostrou Perrone-

Moisés. A análise realizada não apenas das reflexões dos filósofos, mas também da 

teoria literária, faz o autor pensar que uma avaliação está inevitavelmente incluída em 

toda definição de literatura e, consequentemente, em todo estudo literário 

 

A literariedade, como toda definição de literatura, compromete-se, na 

realidade, com uma preferência extra-literária. Uma avaliação (um valor, uma 

norma) está inevitavelmente incluída em toda definição de literatura e, 

consequentemente, em todo estudo literário. Os formalistas russos preferiam, 

evidentemente, os textos aos quais melhor se adequava sua noção de 

literariedade, pois essa noção resultava de um raciocínio indutivo: eles 

estavam ligados à vanguarda da poesia futurista. Uma definição de literatura 

é sempre uma preferência (um preconceito) [...] (COMPAGNON, 2003, p. 

44) 

 

Diante da discussão proposta, será mesmo que tem feito a crônica voos sem 

transcendência, voos de imanência e voos rasantes, como assim escreveu Moisés? É fato 

que a crônica é um gênero fronteiriço entre o jornal e a literatura, entre a ficção e a 

realidade, e, que, em conseqüência, manifesta-se de diferentes formas, algumas vezes 

mais ficcionais, outras mais jornalísticas, quando não tenta o equilíbrio entre os dois 
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termos; no entanto, será mesmo que o gênero deve ser considerado inferior pelo 

hibridismo que apresenta? A partir do que foi discutido, concluímos que se faz preciso 

analisar melhor o gênero, levando em conta as especificidades que fazem da crônica 

única e notória na época atual. Defendemos, com o auxílio de Perrone-Moisés e 

Compagnon, que é preciso refletir sobre o gênero, sem preconceitos, sem elitismo, 

consciente de que toda a definição de literatura é sempre uma preferência. 
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2. JUAN JOSÉ MILLÁS: VIDA E OBRA  

No capítulo anterior, as discussões propostas nos levaram a conhecer a crônica 

desde as suas origens até as produções atuais. Refletimos sobre as suas características e 

conceitualizações, além de questionarmos o porquê de o gênero ter sido, por muito 

tempo, considerado menor pela crítica literária.  

Deste modo, diante do conhecimento obtido anteriormente, partimos no capítulo 

II para uma investigação sobre a relação do cronista com o jornal, meio no qual publica 

os seus textos, assim como outros escritores que, junto de Millás, revigoram o 

colunismo espanhol. Além do mais, interessa-nos, junto a isso, conhecer melhor o 

escritor que não atua apenas como cronista, mas também como ficcionista, sendo, 

inclusive, um dos mais premiados da literatura espanhola atual. 

 

2.1. AS FACETAS DE JUAN JOSÉ MILLÁS 

 

Juan José Millás ou Juanjo, como assim é chamado pelos mais íntimos, é um 

romancista e cronista espanhol. Considerado pela crítica como um dos maiores da 

literatura espanhola contemporânea, Millás nasceu em Valência, no ano de 1946. Em 

1952, mudou-se para Madri, onde viveu a maior parte de sua vida. Quando jovem, 

ingressou na faculdade de Filosofia e Letras, porém abandonou-a no terceiro ano. Após 

isso, passou a trabalhar no setor administrativo e, mais tarde, decidiu dedicar-se apenas 

à escrita. 

O filho do meio, o quarto, de uma família pobre e composta por nove filhos, é 

escritor de romances, crônicas e contos. Dentre as obras, as que tiveram mais êxito são: 

Cerbero son las sombras (Prêmio Sésamo, 1975), Papel mojado (1983), La soledad era 

esto (1990) e El mundo (Prêmio Planeta e Prêmio Nacional de Narrativa 2007), que 

junto a Visión del ahogado (1977), El jardín vacío (1981), Letra muerta (1983), El 

desorden de tu nombre (1986), La soledad era esto (Prêmio Nadal, 1990), Volver a casa 

(1990), Tonto, muerto, bastardo e invisible (1995), El orden alfabético (1998), No mires 

debajo de la cama (1999), Dos mujeres en Praga (Prêmio primavera de Novela, 2002), 

Laura y Julio (2006), Lo que sé de los hombrecillos (2010), Mujer Loca (2014) e Que 
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nadie duerma (2018) levaram o escritor a conquistar além de prêmios literários, dois 

títulos de doutor honoris causa e a ter sua obra narrativa traduzida para 23 idiomas.  

Buscando entender melhor a produção literária de Juan José Millás, o doutor 

em literatura espanhola Gie Koh, em sua tese de doutorado titulada El juego de la 

identidad en la obra narrativa de Juan José Millás, defende a ideia de que existem 

quatro etapas literárias na trajetória de Millás. Gie Koh leva em consideração, na 

primeira etapa, as obras publicadas entre 1975 e 1984, citadas no parágrafo anterior. 

Nessas obras, segundo o estudioso, “a base da técnica do autor era o realismo, e nelas se 

tratava geralmente a estreita e dramática vida nos subúrbios de Madri durante a ditadura 

de Franco” (GIE KOH, 2011, p. 7, tradução nossa)15. Neste momento, ainda de 

recuperação da narratividade com o fim da ditadura franquista, Millás emprega 

principalmente um estilo narrativo, sobretudo quando narra a pobreza e a marginalidade 

dos anos 1950 e 1960, durante seus anos infantis e de juventude. Em Papel mojado 

(1983), o autor, de acordo com Gie Koh, começa a preferir a narratividade, a empregar a 

técnica da metaficção, que vai lentamente depurando, e, além disso, aparece 

notavelmente o humor, o paradoxo e a ironia (recursos literários muito presentes na 

escrita do autor como veremos também nas crônicas selecionadas), abandonando pouco 

a pouco o ambiente turvo de pobreza e marginalidade. (GIE KOH, 2011, pp. 7-8). 

A segunda etapa delimitada por Gie Koh, com início em El desorden de tu 

nombre (1988) e término em Volver a casa (1990), que inclui ainda a obra La soledad 

era esto (1990), formando a trilogia da solidão, é a mais breve. Segundo o pesquisador, 

além da solidão, a identidade também é tema presente nesses romances que marcam 

uma época onde o autor alcança um grande sucesso e começa a obter a fama que 

acompanha o seu nome (GIE KOH, 2011, p. 8). Nesta trilogia, Gie Koh destaca 

novamente a técnica da metaficção e defende que Millás adota um estilo intimista 

empregando uma mudança no ponto de vista. 

Já a terceira etapa literária coincide com o começo do trabalho jornalístico de 

nosso autor. De acordo com Gie Koh, o trabalho dentro das esferas do jornalismo 

permite a Juan José Millás trabalhar apenas como escritor e, neste meio, o autor 

intensifica e aprofunda o tema da dualidade realidade/fantasia  

 

                                                           
15 La base de la técnica del autor era el realismo y en ellas se trataba generalmente la estrecha y dramática 

vida en los suburbios de Madrid durante la dictadura de Franco. (GIE KOH, 2011, p. 7) 
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Publica então romances como Tonto, muerto, bastardo e invisible (1995), El 

orden alfabético (1998) e No mires debajo de la cama (1999), junto a vários 

livros de contos, obra na qual abundam copiosamente aspectos fantásticos. 

Aqui também encontramos reforçado, de fato, o tema da identidade, que 

aparece ainda com mais diversidade, e se estabelece, além do mais, maior 

cumplicidade com o leitor. (GIE KOH, 2011, p. 9, tradução nossa)16 

  

A quarta etapa se inicia com a inauguração do novo milênio. Nesta época, Gie 

Koh sinaliza a publicação dos seguintes romances: Dos mujeres en Praga (2002), Laura 

y Julio (2006), El mundo (2007), y Lo que sé de los hombrecillos (2010). Além de o 

autor repetir alguns temas de obras anteriores, um novo aspecto se destaca, e surgem 

relatos com resquícios de romances de memória, apesar de ser com selo pessoal, 

segundo o pesquisador. 

Como cronista, tem Juan José Millás uma importante coluna no jornal mais 

importante da Espanha: El País. Neste meio, desde 1990, Millás publica as suas 

crônicas nomeadas pelo escritor como articuentos, nas quais reflete e critica, entre o 

real e o fictício, os assuntos do cotidiano, acontecimentos que ocorrem no país e no 

mundo e também as mudanças que os avanços científicos e tecnológicos têm causado 

nos corpos, nos saberes e nas relações humanas. De forma irreverente, humorística e 

irônica, o escritor apresenta sua visão crítica da realidade e do noticiário por meio de 

uma escrita subjetiva, tomada de elementos literários, recriando a estética conceptista 

barroca e reafirmando, assim, o caráter fronteiriço do gênero crônica, como se notará 

adiante. 

Para Millás, a sua entrada no jornal acontece tarde. Em uma entrevista cedida à 

revista on-line Jot Down, o cronista revela que a sua atuação como colunista se dá pela 

crença de que assinar seu nome na contracapa de um jornal era o que de muito grande 

poderia acontecer em sua vida. Segundo o escritor, lia jornal desde criança, conhecia o 

trabalho de colunistas como Manuel Alcántara e se imaginar escrevendo neste meio lhe 

supunha tanto pânico quanto prazer 

                                                           
16  Publica entonces novelas como Tonto, muerto, bastardo e invisible (1995), El orden alfabético (1998) 

y No mires debajo de la cama (1999), junto con varios libros de cuentos, obra en la cual abundan 

copiosamente aspectos fantásticos. Aquí también encontramos reforzado el tema de la identidad, de 

hecho, aparece con más diversidad aún, y se establece además mayor complicidad con el lector. (GIE 

KOH, 2011, p. 9) 
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Chego tarde na imprensa e a partir do romance, ao contrário que muitos. 

Chego tarde porque me infundia respeito demais, já que pensava que assinar 

a contracapa de um jornal é chegar ao mais que se podia na vida. Havia sido 

leitor de jornais desde pequeno. Em casa, estavam assinados ao Ya e lia a 

colunistas como Manuel Alcántara. Imaginar que escreveria na imprensa me 

supunha o mesmo pânico que prazer. Por isso demorei tanto. Mas comecei a 

escrever e passei a fazer um tipo de coluna diferente, ia mais às coisas da 

ordem do cotidiano. E funcionou. Era um espaço no qual eu experimentava 

muito, curiosamente. Digo curiosamente porque parece que o jornal não seria 

o melhor meio para experimentar. Porém, sempre me permitiram, nunca me 

disseram nada. (DE LA CALLE, 2012, tradução nossa)17 

 

Para o cronista, o jornalismo não é um gênero menor que a literatura. De acordo 

com Millás, não existe fronteira entre os dois gêneros, e um bom exemplo disso está na 

tradição americana, na qual o jornalismo e a literatura nascem juntos. O Novo 

Jornalismo do século XX sustentado por Tom Wolfe, Norman Mailer, Gay Talese, 

Hunter Thompson, entre outros, subverteu a lógica do jornalismo tradicional, 

conservador, por unir a rigidez dos fatos do jornalismo à liberdade da literatura. 

Segundo Rotker, o Novo Jornalismo, que teve seu auge entre as décadas de 1960 e 

1970, tinha como objetivo investigar até o fundo, utilizar recursos narrativos para 

chamar atenção e fazer vívida a notícia, dedicar extensões enormes a uma informação 

que podia parecer menor, mas que interessava ao homem da rua (ROTKER, 2005, p. 

126). 

Além do mais, pensando especificamente no jornalismo espanhol, Millás cita o 

nome de escritores de seu país que também realizaram um jornalismo diferenciado no 

século passado. Após o entrevistador lhe perguntar que exemplos destacaria na 

Espanha, Millás cita os nomes de Corpus Barga e Manuel Chaves Nogales, 

demonstrando que o que realiza hoje é fruto de algo que já vem se desenvolvendo há 

algum tempo 

 

Na Espanha, não nos resta mais que ler Corpus Barga. Corpus Barga em seu 

trabalho jornalístico tem algo que invejar a um escritor? Ou Manuel Chaves 

                                                           
17 Llego tarde a la prensa y desde la novela, al contrario que muchos. Llego tarde porque me infundía 

demasiado respeto ya que pensaba que a lo más que se podía llegar en la vida es a firmar en la 

contraportada de un periódico. Había sido lector de periódicos desde pequeño. En casa estaban suscritos 

al Ya y leía a columnistas como Manuel Alcántara. Imaginar que escribiría en la prensa me suponía el 

mismo pánico que placer. Por eso tardé tanto. Pero empecé a escribir y comencé a hacer un tipo de 

columna rara, iba más a cosas de orden cotidiano. Y funcionó. Era un espacio en el que yo experimentaba 

mucho, curiosamente. Digo curiosamente porque parece que el periódico no sería el medio mejor para 

experimentar. Sin embargo a mí me han dejado, nunca me han dicho nada.(DE LA CALLE, 2012) 
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Nogales e a biografia de...? De Belmonte, que, além disso, se publicou por 

encomendas em um jornal. E assim podia continuar citando casos. Por isso 

me parece estranho que muitos jornalistas não se considerem escritores. Você 

como ganha a vida? Escrevendo. (DE LA CALLE, 2012, tradução nossa)18 

 

Assim como muitos escritores, Millás se propõem a pensar a sua escrita e 

consequentemente o jornalismo e a literatura. Em uma de suas crônicas, que recebe 

como nome Escribir, publicada no jornal El País, nos anos 2000, responde à antiga 

pergunta de que para que serve a literatura. Realizando uma sobrescrita de uma notícia 

lida que apresentava uma nota encontrada no cadáver de um dos tripulantes do 

submarino russo Kursk, que afundou após um acidente tirando a vida de mais de 200 

pessoas, o cronista, no jornal, desprovido de limitações, reflete, nessa crônica que deve 

ser citada completamente, de forma sintética e certeira sobre a literatura 

 

“13.15. Todos los tripulantes de los compartimientos sexto, séptimo y octavo 

pasaron al noveno. Hay 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como 

consecuencia del accidente. Ninguno de nosotros puede subir a la superficie. 

Escribo a ciegas”. Estas palabras, escritas por un oficial del Kursk en un 

pedazo de papel, tienen la turbadora exactitud que pedimos a un texto 

literario. El autor está rodeado de bocas que exhalan un pánico que ni 

siquiera nombra. Él mismo debe de encontrarse al borde de la desesperación, 

pero no tiene tiempo ni papel para recrearse en la suerte. Ha de hacer, pues, 

una selección rigurosa de los materiales narrativos, y el resultado es esa obra 

maestra en la que, sin embargo, sólo cuenta aquello a lo que se puede asignar 

un número: la hora y la cantidad de hombres. En situaciones extremas, la 

literatura sale a presión, como por la grieta de una tubería reventada. El 

documento del oficial del Kursk es bueno porque es necesario. Mientras la 

muerte trepaba por sus piernas, ese hombre se entregó con fría vehemencia a 

la literatura. Y de qué modo.  

Naturalmente, lo que no dice ocupa más de lo que dice, pero lo 

ausente ha de aportarlo el lector, que es tan responsable de lo que lee como el 

escritor de lo que escribe. Sería absurdo comenzar una novela afirmando de 

un frutero que es bípedo. El lector tiene la obligación de saber que los 

fruteros son bípedos y que están dotados de cuatro extremidades con cinco 

dedos en cada una de ellas. Sin estos sobreentendidos primordiales, la 

escritura resultaría imposible”. “Lo curioso es que un billete con cuatro líneas 

aparecido en el bolsillo de un cadáver responda de súbito a la vieja pregunta 

de para qué sirve la literatura. Sirve para contarlo. Todos aquellos que aspiran 

a escribir deberían recitar el texto del Kursk como una oración. Ser escritor, 

al menos cierto tipo de escritor, significa vivir rodeado de pánico percibiendo 

a tu alrededor bultos que pasan de un compartimiento a otro con los 

calcetines mojados. Y tú eres uno de esos bultos: aquel que, por encima o por 

debajo del miedo, está poseído por la necesidad de contarlo, aunque las 

                                                           
18 En España no tenemos más que leer a Corpus Barga. ¿Corpus Barga en su trabajo periodístico tiene 

algo que envidiar a un escritor? ¿O Manuel Chaves Nogales y la biografía de…? De Belmonte, que 

además se publicó por entregas en un periódico. Y así podía seguir citando casos. Por eso me extraña que 

muchos periodistas no se consideren escritores. ¿Tú cómo te ganas la vida? Escribiendo. (DE LA 

CALLE, 2012). 
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posibilidades de que alguien lo lea sean muy escasas. Escribo a ciegas. 

(MILLÁS, 2000) 

 

Para Casals Carro, em seu artigo Juan José Millás: La realidad como ficción y la 

ficción como realidad (o cómo rebelarse contra los amos de lo real y del lenguaje) 

Análisis de Juan José Millás, columnista de El País, a literatura é um tema que 

preocupa, fascina e provoca emoções de todo tipo e forma no autor. Em sua análise de 

62 crônicas escritas por Millás durante um ano (2000-2001) e publicadas no jornal El 

País, a pesquisadora comenta que sete destas produções foram destinadas à literatura e 

que nelas se expressa o Juan José Millás mais emocionado, mais “tocado” pela realidade 

de sua paixão, o que a permite afirmar que essas crônicas dedicadas ao ofício de 

escrever e ao conceito de literatura são as mais ricas e pessoais do autor 

Juan José Millás é um escritor e essa atividade profissional e existencial 

aparece em suas colunas [crônicas] em uma multidão de referências. Não o 

oculta, apesar de ser verdade que tampouco presume isto. É simplesmente a 

sua realidade. Mas, no entanto, a literatura é um tema que o preocupa, 

fascina-o, provoca-o emoções de todo tipo e forma parte de sua vida 

indiscutivelmente. Millás dedicou em um ano sete colunas [crônicas] a 

escrever sobre literatura. Nelas se expressa o Millás mais emocionado, mais 

“tocado” pela realidade de sua paixão. Por isso, talvez possa se afirmar com 

certa segurança que estas colunas [crônicas] dedicadas ao ofício de escrever e 

ao conceito do literário são as mais ricas e pessoais do autor. Nelas recorre a 

todas as suas estratégias discursivas, exceto ao personagem da dona de casa. 

É nos artigos [crônicas] que podemos ver mais claramente o Juan José 

Millás, escritor. (CASALS CARRO, 2003, p. 110, tradução nossa)19 

 

Desde quando passou a atuar no jornal, Juan José Millás faz parte de um grupo 

de ficcionistas que tem levado à massa, por meio da crônica, o comentário pessoal sobre 

os acontecimentos da sociedade. Esses cronistas que têm revigorado o jornal espanhol 

atuam neste espaço não apenas como reconhecidos nomes da literatura, mas também 

como críticos contemporâneos que nos fazem refletir sobre os absurdos do cotidiano 

muitas vezes já naturalizados, como intelectuais que, por meio de seu engenhoso 

trabalho, proporcionam ao grande público qualidade de escrita e variedade de assunto. 

                                                           
19 Juan José Millás es un escritor y esa actividad profesional y existencial aparece en sus columnas en 

multitud de referencias. No lo oculta aunque es verdad que tampoco presume de ello. Es simplemente su 

realidad. Pero, sin embargo, la literatura es un tema que le preocupa, le fascina, le provoca emociones de 

todo tipo y forma parte de su vida indiscutiblemente. Millás ha dedicado en un año 7 columnas a escribir 

sobre la literatura. En ellas se expresa el Millás más emocionado, más “tocado” por la realidad de su 

pasión. Por eso, tal vez pueda afirmarse con cierta seguridad que estas columnas dedicadas al oficio de 

escribir y al concepto de lo literario son las más ricas y personales del autor. En ellas recurre a todas sus 

estrategias discursivas, excepto al personaje del ama de casa. Son los artículos en los que podemos ver 

más claramente a Juan José Millás, escritor. (CASALS CARRO, 2003, p. 110) 
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De acordo com Díaz Rojo, o colunismo espanhol tem vivido, nos últimos anos, uma 

época dourada. Segundo o estudioso, baseado nas investigações de Casals Carro, o 

jornalismo opinativo espanhol se caracteriza pelo 

1) crescimento quantitativo (maior espaço dedicado na imprensa); 2) 

desempenho de uma tripla função: explicar a realidade, promover debates e 

incrementar a presença das ideologias além do parlamento e dos partidos 

políticos; 3) atuação dos articulistas como ideólogos, tanto em sua função de 

executores da propaganda política quanto de críticos contra a manipulação 

propagandística do adversário; 4) desenvolvimento de seu papel como 

veículo cultural; 5) diminuição de sua função de treinamento e o aumento da 

importância dos fins sociais; 6) grande liberdade de forma e fundo, que faz o 

jornalismo de opinião escapar da preceptiva dos manuais; 7) maior 

perduração dos seus conteúdos nos debates públicos; e 8) escassez de 

racionalidade argumentativa com um predomínio do emocional. (DÍAZ 

ROJO, 2009, p. 208, tradução nossa)20 

 

Com o bom momento que vive o jornalismo opinativo, faz-se interessante 

conhecer, para compreender inclusive a atuação de Millás, a maneira como atuam 

outros cronistas espanhóis. Será que atuam da mesma forma? Será que escrevem sobre 

os mesmos temas? Em um artigo de minha autoria, intitulado Crônica: A complexa 

narrativa sobre a sociedade, analisamos as crônicas publicadas, no ano de 2015, dos 

cronistas Manuel Vicent, Julio Llamazares, Félix de Azúa e Rosa Montero, todos 

atuantes no jornal El País, assim como Millás, e notamos que há semelhanças e 

diferenças que valem ser destacadas a fim de compreendermos melhor o momento atual 

de produção de crônicas, no qual o escritor de O mundo se insere. Das crônicas lidas e 

analisadas, destacamos algumas que serão apresentadas nos parágrafos seguintes. 

O cronista Manuel Vicent, assim como Juan José Millás, trabalha a linguagem 

comentando a realidade de forma mais complexa. Encontra-se, em muitas escritas de 

Vicent, a presença da ficção e da poesia, como acontece em sua crônica La ceguera, na 

qual o autor realiza uma reflexão sobre a realidade por meio de uma reelaboração do 

mito da vida como sonho, ao apresentar um homem cego que enxergava nos sonhos 

(OLIVEIRA, 2016). Destacamos, no artigo. que “é importante ressaltar que este mito 

que identifica a cegueira com o verdadeiro conhecimento se encontra já em Homero e é 

                                                           
20 1) crecimiento cuantitativo (mayor espacio dedicado en la prensa); 2) desempeño de una triple función: 

explicar la realidad, promover debates y incrementar la presencia de las ideologías más allá del 

parlamento y los partidos políticos; 3) actuación de los articulistas como ideólogos, tanto en su rol de 

ejecutores de la propaganda política como de críticos contra la manipulación propagandística del 

adversario; 4) desarrollo de su papel como vehículo cultural; 5) disminución de su función de 

entretenimiento y el aumento de la importancia de los fines sociales; 6) gran libertad de forma y fondo, 

que hace que el periodismo de opinión escape a la preceptiva de los manuales; 7) mayor perduración 

de sus contenidos en los debates públicos; y 8) escasez de racionalidad argumentativa, con un predominio 

de lo emocional. (DÍAZ ROJO, 2009, p. 208) 
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retomado também por Borges” (OLIVEIRA, 2016, p. 141) e que, no barroco espanhol, 

“a vida como sonho”, apresenta-se com insistência em autores centrais como Calderón 

de la Barca e Quevedo. Ainda sobre esta crônica, vimos que Vicent, no final de La 

ceguera, traz ademais uma crítica à realidade ao dizer que acordar é um duro golpe. Em 

outra crônica, intitulada Mañana, as análises mostraram-nos que Vicent realiza uma 

descrição poética do amanhecer na Catalunha, comunidade autônoma da Espanha, no 

dia das eleições pela sua independência, romantizando o lugar com frases/versos como 

“sairá o sol na Catalunha às 7:42h e iluminará o topo de Canigó e de Montseny, 

elevações sagradas” e “o coração dos vales onde habitam os espíritos da tribo” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 141). 

Notamos também, com as nossas pesquisas, que há cronistas que, diferente de 

Millás e Vicent, preferem criticar e refletir sobre a sociedade sem tanta sofisticação, 

mais próximos da escrita jornalística, apesar de serem também ficcionistas. Um destes 

cronistas é Julio Llamazares que escreve de forma mais realista e objetiva, como é 

possível observar em sua crônica Refugiados, em que discute sobre a crise dos 

refugiados, e em La tradición, na qual comenta e crítica as festas tradicionais 

espanholas como A Tourada.  

Félix de Azúa, por sua vez, como demonstramos, é outro cronista que sinaliza 

preferência por temas políticos. O escritor, para realizar uma crítica ao presidente do 

país que lê apenas notícias esportivas e não se importa com o incentivo à leitura de 

livros, promove, na crônica Papel, antes de criticar o político, uma reflexão sobre o 

papel, objeto que dá título à crônica. Notamos, na escrita de Azúa, um trabalho 

engenhoso, mas que se afasta do realizado por Millás e Vicent, por estar mais próximo 

da escrita jornalística que literária, 

 

o cronista comenta sobre o papel desde a sua derivação como produto 

proveniente da celulosa até toda a importância e significações que este objeto 

veio recebendo ao longo do tempo e isto com o objetivo de criticar a 

representatividade do presidente. (OLIVEIRA, 2016, p. 144) 

 

Trouxemos também como exemplo, em nosso artigo publicado pela revista 

Cadernos Neolatinos, a crônica Atascado. Neste texto cronístico, Félix de Azúa volta a 

realizar uma crítica fazendo uso, neste momento, da metáfora para criticar a reação dos 

europeus frente à questão dos refugiados. Observamos que, para Azúa, “a sociedade 
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está acostumada com a normalidade, com a monotonia, isto é, com a rotina, e, quando 

acontece algo de novo, ela se espanta, acha ser um mal.” (OLIVEIRA, 2016, p. 144).  

Já Rosa Montero, como defendemos, tem preferência por temas mais pessoais e 

filosóficos, escrevendo crônicas que entrariam segundo a classificação de Andres-

Suárez na categoria de crônica-ensaio. No texto intitulado Corazones que piensan, a 

escritora realiza uma reflexão, em primeira pessoa, sobre a essência humana, isto é, 

sobre a existência humana enquanto corpo e alma, corpo e eu, assunto muito tratado 

também por Millás em algumas produções aqui selecionadas. Em nossas análises, 

chegamos à conclusão de que Montero traz como referência estudos históricos, 

religiosos e científicos para demonstrar o quanto sabemos pouco sobre nós, o quanto 

divergimos e o quanto nos equivocamos quando falamos deste assunto que nos 

acompanha desde muito tempo. Em outra crônica, Adúlteros pero leales, a escritora 

reflete sobre as consequências do adultério em uma relação e se diz convencida de que 

as relações extraconjugais fazem bem para a relação principal, defendendo que elas a 

renovam, dão mais vida e valor, além de pô-la em evidência (OLIVEIRA, 2016, p. 143). 

Além do mais, observamos que referências a notícias, programas televisivos, 

entrevistas e livros são correntes na escrita da escritora, assim como a apropriação de 

um estilo mais leve e simples de escrita, não tão complexo e dotado de recursos 

literários, como encontrado nas crônicas de Millás e Vicent. 

Vale comentar ainda, de acordo com o que vimos em Crônica: A complexa 

narrativa sobre a sociedade, que esses cronistas têm utilizado imagens para dialogar 

com a escrita. O uso do texto imagético, como parte da crônica, tem se tornado comum 

e parece ser uma tendência. Inclusive, destacamos que o jornal El País apresenta uma 

seção chamada La imagen, na qual se publicam apenas crônicas apoiadas por um texto 

imagético. Porém, defendemos no artigo que  

 

os cronistas não fazem uso da imagem apenas para comprovar a veracidade 

do que é comentado, pois, como se pode notar na crônica Un chaleco con 

silbato, Juan José Millás faz uso da imagem de um menino comum provando 

um colete salva-vidas para escrever sobre a transição da fantasia para a 

realidade, período pelo qual todos nós passamos. (2016, pp. 144-145) 

 

Desta forma, a crônica, como concluímos e também temos visto nesta 

dissertação, não nasce, neste caso, como a reelaboração de outro texto já escrito, isto é, 

como uma sobre-escrita conforme é feito geralmente. Tampouco visa comprovar algo 

como uma notícia. Todavia é criada como a escrita de uma imagem, um comentário 
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sobre um texto imagético ou tem a imagem apenas como um apoio, uma ilustração do 

que está escrito. 

 

 

3. ESTUDOS DO CORPO E DO FÊNOMENO PÓS-HUMANO 

 

Após conhecermos o gênero crônica, no capítulo I, e a vida e a obra de Juan José 

Millás no capítulo anterior, partimos agora para os estudos do corpo e do fenômeno pós-

humano. Neste capítulo, veremos que o cronista espanhol não escreve sobre o pós-

humano por acaso; discutiremos a cisão do homem com o seu corpo, as mudanças de 

concepções e buscaremos entender melhor o que é o fenômeno pós-humano. Com o 

apoio dessas discussões, analisaremos, no próximo capítulo, como o cronista escreve 

sobre os avanços científicos e tecnológicos que vêm modificando o nosso corpo, a nossa 

forma de viver e de nos relacionar com o outro. 

 

3.1. JUAN JOSÉ MILLÁS E OS AVANÇOS CIENTÍFICOS E 

TECNOLÓGICOS 

 

A relação de Juan José Millás com os avanços científicos tecnológicos é bem 

maior do que se imagina. Além de fazer da ciência e da tecnologia tema de suas 

crônicas, chama atenção também a forma como Millás entende a sua relação com a 

escrita. O cronista espanhol revela, no prefácio do livro Cuerpo y prótesis, sentir a 

escrita, às vezes, como uma prótese sua e outras vezes como ele próprio sendo uma 

prolongação artificial, uma mão mecânica dela. 

 

Precisamente, o título da seleção, Cuerpo y prótesis, coincide com o de um 

dos artigos [crônica] de que mais gosto, mas que serve para sinalizar também 

a minha relação com a escrita, que às vezes sinto como uma prótese minha e 

às vezes como um corpo do qual não seria eu somente uma prolongação 

artificial, uma mão mecânica [...] (MILLÁS, 2009a)21 

 

 

A maneira como Juan José Millás sente a escrita ou a forma como ele se sente 

diante dela não seria possível sem as mudanças das concepções do homem e do corpo 

                                                           
21 Precisamente, el título de la selección, Cuerpo y prótesis, coincide con el de uno de los artículos que 

más me gustan, pero sirve para señalar también mi relación con la escritura, que a veces siento como una 

prótesis de mí y a veces como un cuerpo del que yo no sería sino una prolongación artificial, una mano 

mecánica […] (MILLÁS, 2009a) 
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ocorridas durante os séculos. Para que o cronista sinta a escrita como uma prótese sua, 

ele precisa ter a consciência de que “eu” e corpo são ideias distintas, noções diferentes, 

com as quais pode agregar ao seu corpo que comanda, que possui, entes exteriores. 

A ciência e a tecnologia não vêm modificando apenas os saberes e a nossa forma 

de viver, mas também o nosso ser, a maneira como nos entendemos e nos vemos no 

mundo. Vivemos a era do pós-humano, na qual já não há distinções claras entre o 

humano e a tecnologia, entre o homem e a máquina. Somos o futuro do imaginário do 

passado, somos os ciborgs que um dia não passavam de ficção científica.  

A literatura como produção artística e técnica do homem não se encontra à parte 

desta revolução científica e tecnológica. A inserção da ciência e tecnologia na literatura 

não é atual, o que nos faz questionar o preconceito existente com a tecnologia quando 

relacionada à literatura. Walter Benjamin, em A obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica (2012), defende o poder proporcionado pela tecnologia de 

exponibilidade da arte; isto é, a partir da reprodutibilidade técnica e em massa, foi 

possível atingir uma parcela maior da população, criando uma integração entre os meios 

e a sociedade.  

Segundo Benjamin, a obra de arte sempre foi, por princípio, reprodutível, pois o 

que os homens fizeram sempre pôde ser imitado por homens (BENJAMIN, 2012, p. 

12). A reprodutibilidade técnica da arte, apesar de ser mais evidente hoje, inicia-se, de 

acordo com o crítico alemão, com a xilogravura, que, pela primeira vez, tornou a arte 

reprodutível, seguida de outras formas de reprodução como a estampa em cobre e a 

água-forte, a litografia no início do século XIX, e a imprensa, reprodução técnica da 

escrita. E, apesar de estar de acordo com aqueles que afirmam que a reprodutibilidade 

técnica causou uma deterioração da "aura" da obra de arte, tirando a sua unicidade, 

singularidade e autenticidade, Benjamin não se posiciona contra esta reprodutibilidade, 

entendendo que ela faz parte de um processo de transformação pelo qual a sociedade do 

século XX estava passando 

 

Pode-se resumir essas marcas distintivas com o conceito de aura e dizer: o 

que desaparece na época da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua 

aura. A técnica de reprodução, assim se pode formular de modo geral, 

destaca o reproduzido da esfera da tradição. Na medida em que multiplica a 

reprodução, coloca no lugar de sua ocorrência única sua ocorrência em 

massa. E, na medida em que permite à reprodução ir ao encontro daquele que 

a recebe em sua respectiva situação, atualiza o que é reproduzido. Esses dois 

processos conduzem a um violento abalo do que foi transmitido – um abalo 

da tradição, que consiste no reverso da atual crise e renovação da 



49 
 

humanidade. Estão em estreita conexão com os movimentos de massa de 

nossos dias. (BENJAMIN, 2012, p. 23) 

 

[...] a reprodutibilidade técnica da obra de arte emancipa esta, pela primeira 

vez na história universal, de sua existência parasitária no ritual. A obra de 

arte reproduzida torna-se cada vez mais a reprodução de uma obra de arte 

voltada para a reprodutibilidade. (BENJAMIN, 2012, p. 35) 

 

 

Assim como Benjamin, o filósofo e crítico literário britânico Terry Eagleton 

não se posiciona contra a relação tecnologia e literatura. Na conclusão do livro Teoria 

da literatura - Uma introdução (2006), intitulada como Crítica política, Eagleton se 

posiciona a favor da ampliação do campo de estudos da literatura. De acordo com o 

crítico, sempre ouvimos dizer que a literatura está vitalmente relacionada com as 

situações existenciais do homem, que ela é antes concreta do que abstrata, apresenta a 

vida em toda a sua rica variedade, e rejeita a investigação conceitual estéril, preferindo o 

sentimento e o gosto de se estar vivo (EAGLETON, 2006, p. 296). No entanto, ainda 

segundo Eagleton, paradoxalmente, a história da moderna teoria literária é a narrativa 

do afastamento das realidades sociais e históricas do homem e da aproximação de uma 

gama aparentemente interminável de alternativas como o poema em si, a sociedade 

orgânica, as verdades eternas, a imaginação, a estrutura da mente humana, o mito, a 

linguagem e assim por diante (EAGLETON, 2006, p. 296). 

Tais reflexões são importantes antes de adentrarmos nos estudos do pós-

humano e na análise do fenômeno presente nas crônicas de Juan José Millás. Sendo a 

ciência e a técnica processos sociais que devem ser compreendidos como parte da 

cultura dos povos modernos, assim como a religião, a arte, a literatura e a filosofia, 

segundo o que afirmam Gurgel e Mariano (2008, p. 60), não cabe o preconceito 

existente contra a ciência e a tecnologia como temática literária e campo de estudo – ou 

então, não estará de fato a literatura vitalmente relacionada com as situações 

existenciais do homem como visto em Eagleton no parágrafo anterior. 

Estando claro isto, partimos então para o estudo do pós-humano, temática de 

nossas crônicas, sem o qual não será possível compreender o intuito desta investigação. 

E para entendermos melhor sobre o assunto, tomaremos como noção crítica central os 

estudos do antropólogo e sociólogo francês David Le Breton, especialista nos estudos 

sobre o corpo, e também da professora e pesquisadora Lucia Santaella, que, desde 

algum tempo, vem produzindo importantes reflexões sobre os temas do ciberespaço, 

cibercultura e ciberarte. 
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Num estudo que consiste numa abordagem antropológica e sociológica do 

mundo moderno que toma o corpo como fio condutor, Le Breton afirma que a 

existência do homem é corporal. Segundo o antropólogo, na introdução de seu livro 

Antropologia do corpo (2016), “sem o corpo que lhe dá um rosto, o homem não 

existiria” (LE BRETON, 2016, p. 7). Nesta citação que marca as primeiras linhas de 

introdução dos seus estudos, Le Breton está nos apresentando uma concepção 

contemporânea do homem e do corpo que abre espaço para pensarmos com ele como as 

sociedades do passado se analisavam; como os homens de séculos anteriores se viam no 

mundo. Partiremos então, a partir de agora, para um estudo do corpo, que não pretende 

ser exaustivo, mas que busca a realização de um panorama capaz de nos fazer entender 

a nossa relação atual com o corpo e a ciência e tecnologia. 

 

3.2. O CORPO NAS SOCIEDADES TRADICIONAIS 

 

Segundo Le Breton, o corpo é uma construção simbólica, não uma realidade em 

si. Ele nunca é um dado indiscutível, mas o efeito de uma construção social e cultural. 

De acordo com o antropólogo, o corpo, segundo o modelo da posse, isto é, entendido 

correntemente como posse do homem nas sociedades ocidentais, encontra sua 

formulação na anatomofisiologia, ou seja, no saber biomédico (LE BRETON, 2016, p. 

16). Para o sociólogo francês, “esta representação de corpo nasceu da emergência e do 

desenvolvimento do individualismo no seio das sociedades ocidentais a partir do 

Renascimento” (LE BRETON, 2016, p. 16). Entretanto, como veremos nos parágrafos 

seguintes, o corpo nem sempre foi concebido desta maneira. 

Baseado no relato de Maurice Leenhardt, Le Breton nos traz o conhecimento de 

como os canaques, habitantes da Melanésia, entendem e vêem-se no mundo. A 

Melanésia é uma região da Oceania, situada no extremo oeste do Oceano Pacífico e ao 

nordeste da Austrália, que inclui os territórios das ilhas Molucas, Nova Guiné, ilhas 

Salomão, Vanuatu, Nova Caledónia e Fiji. Segundo Le Breton, levando em conta suas 

leituras de Leenhardt, os canaques, nativos melanésios da Nova Caledônia, identificam 

o corpo com o reino vegetal. O corpo, no entendimento deste povo, é uma parcela não 

destacada do universo que o banha, e a sua existência está entrelaçada às arvores, aos 

frutos e às plantas 
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Kara designa, ao mesmo tempo, a pele do homem e a casca da árvore. A 

unidade da carne e dos músculos (pie) remete à polpa ou ao caroço dos 

frutos. A parte dura do corpo, a ossatura, é nomeada com o mesmo termo que 

o coração da madeira. Essa palavra designa igualmente os cacos de coral 

lançados sobre as praias. São as conchinhas terrestres ou marinhas que 

servem para identificar os ossos envolventes, tais como o crânio. Os nomes 

das diversas vísceras vertem igualmente do seio de um vocabulário vegetal. 

Os rins e as outras glândulas do interior do corpo trazem o nome de um fruto 

cuja aparência seja próxima à sua. Os pulmões, cujo envoltório lembra a 

forma da árvore totêmica dos canaques, Kuni, são identificados sob esse 

nome. Quanto aos intestinos, são assimilados aos emaranhados de cipós que 

adensam a floresta. (LE BRETON, 2016, p. 19) 

 

 

Como podemos ver no fragmento acima, o corpo aparece, de acordo com Le 

Breton, como outra forma vegetal, ou o vegetal como uma extensão natural do corpo. 

Notamos, diante das pesquisas de Leenhardt trazidas pelo antropólogo e sociólogo 

francês, que não existe fronteira discernível entre corpo e reino vegetal. A ligação com o 

vegetal, segundo Le Breton, “não é uma metáfora, mas uma identidade de substância” 

(LE BRETON, 2016, p. 19). Inclusive, o antropólogo francês esclarece que a expressão 

“concepções melanesianas do corpo” é uma maneira de falar, visto que estas 

concepções jamais autonomizam o corpo como uma realidade à parte. Le Breton deixa 

claro também que, somente por meio de nossos conceitos ocidentais, é que podemos 

realizar essa divisão entre o corpo e o reino vegetal, correndo o risco ainda de uma 

confusão e de uma redução etnocêntrica das diferenças. 

Outro conhecimento que deve ser ressaltado é sobre a figura da árvore na 

cosmogonia canaque. A árvore, para estes melanésios, “simboliza a pertença ao grupo, 

enraizando o homem à terra de seus ancestrais e atribuindo-lhe, no seio da natureza, um 

lugar singular, fundido entre as inúmeras árvores que povoam a floresta” (LE 

BRETON, 2016, p. 20). Isto significa dizer que, na cosmogonia deste povo, todo 

homem sabe de qual árvore da floresta provém cada um de seus ancestrais. Além do 

mais, a morte, para o povo canaque, não significa o aniquilamento do corpo. Ela marca 

o acesso a outra forma de existência, na qual o defunto pode tomar um lugar de animal, 

de uma árvore ou de um espírito. (LE BETON, 2016, p. 20).  

O corpo como fator de individuação, como elemento isolável do homem, ao qual 

empresta seu rosto, como assim o entendemos na época atual, não é pensável nas 

sociedades tradicionais, de composição holística22, comunitária. Nessas sociedades, o 

                                                           
22 Uma sociedade de composição holística não possui uma visão dualista, fragmentadora e mecanicista 

que despoja o homem de sua unidade, mas, pelo contrário, valoriza a totalidade social e subordina o 

indivíduo a ela. Nesta concepção, a sociedade é uma totalidade natural e o indivíduo não existe fora dela. 
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corpo não é objeto de uma cisão, e o homem está misturado ao cosmos, à natureza, à 

comunidade (LE BRETON, 2016, p. 26).  Le Breton traz o exemplo da língua Euskara, 

língua basca, com cinco mil anos de idade e uma das mais antigas línguas indo-

europeias, de acordo com o estudioso. Nesta língua, a correspondência entre o corpo 

humano e o cosmo é facilmente testemunhada 

 

Cinco categorias que correspondem aos elementos naturais dos antigos 

bascos, cinco divindades igualmente atestadas pela antropologia e pela 

história do povo basco, ordenam os componentes da pessoa humana: a terra, 

a água, o ar, a madeira e o fogo. Os cinco princípios da cosmogonia fornecem 

as cinco raízes lexicais que engendra todo um vocabulário anatômico que 

inscreve nas veias da língua a correspondência entre o corpo humano e o 

cosmo. (LE BRETON, 2011, p. 27) 

 

Outro exemplo fornecido pelo antropólogo e sociólogo é a “concepção de corpo” 

nas sociedades rurais africanas. Nestas sociedades, segundo as pesquisas do estudioso 

francês, “a pessoa não está limitada pelos contornos de seu corpo, fechada em si” (LE 

BRETON, 2016, p. 30), como nas sociedades ocidentais contemporâneas nas quais o 

homem é separado do cosmos, dos outros e de si mesmo. A pele e a espessura da carne 

do homem africano tradicional não delineiam a fronteira de sua individualidade. Estas 

sociedades, segundo Le Breton, de estrutura holística, não consideram o homem um 

indivíduo, mas um nó de relações, fundido em uma comunidade de destino, em que o 

seu relevo pessoal não é o índice de uma individualidade, mas uma diferença favorável 

às complementaridades necessárias à vida coletiva (LE BRETON, 2016, p. 30). Sendo 

assim, o homem tradicional africano, assim como os canaques, está imerso no seio do 

cosmos e de sua comunidade, participando da linhagem de seus ancestrais e de seu 

universo ecológico. (LE BRETON, 2016, p. 30). 

Analisando também a antropologia bíblica, Le Breton notou que esta também 

ignora a noção de um corpo isolado do homem. No universo bíblico, de acordo com o 

pesquisador, “o homem é um corpo, e seu corpo não é outra coisa senão ele mesmo” 

(LE BRETON, 2016, p. 28). O homem, nesta antropologia, é concebido como uma 

criatura de Deus, ao mesmo título que o conjunto do mundo. Baseado nas pesquisas do 

filósofo, helenista e hebreu Claude Tresmontant, Le Breton revela que o hebraico é uma 

língua concreta que só nomeia aquilo que existe, o que significa dizer que esta língua 

não tem palavra para significar a matéria, e tampouco o corpo, uma vez que esses 

conceitos não visam realidades empíricas, contrariamente ao que nossos velhos hábitos 

dualistas e cartesianos nos levam a crer. (LE BRETON, 2016, p. 28). 
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Le Breton, para contextualizar ainda mais esta concepção diferente de homem e 

corpo, traz como exemplo uma festa popular medieval: o carnaval. Antes de tudo, para 

entendermos o funcionamento desta festa popular, presente ainda como expressividade 

em muitos países, o estudioso nos recomenda abandonar as nossas referências 

contemporâneas. Neste sentindo, segundo Le Breton, “nos regozijos do carnaval, por 

exemplo, os corpos se misturam indistintamente. Participam de um mesmo estado da 

comunidade levado à sua incandescência” (LE BRETON, 2016, p. 36).  

No carnaval, festa popular na qual os princípios mais sagrados são 

ridicularizados, o corpo grotesco dos regozijos carnavalescos se opõe de maneira radical 

ao corpo moderno.  Le Breton, quando fala em “corpo grotesco”, adverte que não se 

trata de um corpo separado, a fim de evitar equívocos. O corpo na sociedade medieval e 

nas tradições do carnaval, de acordo com o pesquisador, não é distinguido do homem, 

como ocorre com o corpo moderno. A cultura popular da Idade Média e também do 

Renascimento recusa o princípio de individuação do homem que chega ao seu auge na 

época atual.  

 

O corpo na sociedade medieval, e, a fortiori, nas tradições do carnaval, não é 

distinguido do homem, como o será, ao contrário, o corpo da Modernidade, 

considerado como fator de individuação. O que a cultura popular da Idade 

Média, e do Renascimento, recusa é justamente o princípio de individuação, a 

separação do cosmos, o alheamento do homem e de seu corpo. O recuo 

progressivo do riso e das tradições da praça pública marca o advento do 

corpo moderno como instância separada, como marca de distinção de um 

homem e relação a outro. (LE BRETON, 2016, pp. 37-38) 

 

Porém, enquanto que, na cultura popular da Idade Média e do Renascimento, o 

corpo não é distinguido do homem, nas camadas eruditas da sociedade não ocorre o 

mesmo. De acordo com Le Breton, no século XVI, debuta-se nessas camadas o corpo 

racional, isto é, “aquele que marca a fronteira de um indivíduo em relação a outro” (LE 

BRETON, 2016, p. 39). Esse corpo, que segundo o antropólogo prefigura nossas 

representações atuais, é um corpo isolado, separado dos outros, em posição de 

exterioridade com o mundo, fechado em si mesmo (LE BRETON, 2016, p. 39). Neste 

sentido, o estudioso reflete sobre a mudança de visão do corpo nas festas populares 

atuais defendendo que  

 

os órgãos e as funções carnavalescas serão pouco a pouco depreciados, 

tornados objetos de pudor, privatizados e que as festas serão mais ordenadas, 

fundadas mais sobre a separação do que sobre a confusão. (LE BRETON, 

2016, p. 39) 
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Esta discussão sobre as concepções de homem e corpo nas sociedades 

tradicionais e na Idade Média leva-nos a pensar nas escritas de si, consideradas uma das 

tradições mais antigas do ocidente, como nos mostra Diana Klinger, em seu livro 

Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada etnográfica (2016). 

Como será que escreviam sobre si os intelectuais da Idade Média? Será que na cultura 

filosófica de si o corpo é fator de individuação do homem? Como nos mostra Foucault, 

em seu artigo A escrita de si (2004), a escrita do eu é realizada desde a Antiguidade 

greco-romana e tinha como objetivo a formação de si, o cuidado com o corpo e com a 

mente, a escrita como aprendizagem para a vida. 

Neste texto, Foucault realiza uma análise dos hypomnemata e da 

correspondência (a carta), formas como a escrita de si se apresentava nos séculos I e II. 

Sobre os hypomnemata, Foucault nos diz que, no sentindo técnico,  

 

podiam ser livros de contabilidade, registros públicos, cadernetas individuais 

que serviam de lembrete. Sua utilização como livro de vida, guia de conduta 

parece ter se tornado comum a todo um público culto. Ali se anotavam 

citações, fragmentos de obras, exemplos e ações que foram testemunhadas ou 

cuja narrativa havia sido lida, reflexões ou pensamentos ouvidos ou que 

vieram à mente. Eles constituíam uma memória material das coisas lidas, 

ouvidas ou pensadas; assim, eram oferecidos como um tesouro acumulado 

para releitura e meditação posteriores. (FOUCAULT, 2004, p. 147) 

 

 

Além do mais, o crítico defende que os hypomnemata não devem ser entendidos 

como diários (2004, p.149), isto é, como uma narrativa de si mesmo, pois o papel deste 

é permitir a constituição de si a partir da coleta do discurso dos outros (2004, p. 157). 

Segundo Klinger, “o movimento que eles [os hypomnemata] procuram é o inverso: 

trata-se não de revelar o oculto, de dizer o não-dito, mas, pelo contrário, de dizer o já 

dito, com a finalidade da constituição de si.” (2016, p. 28) 

Em contrapartida, segundo Foucault, os primeiros desenvolvimentos históricos 

do relato de si podem ser encontrados pelo lado da correspondência. Analisando 

algumas cartas de Plínio, Foucault revela que tratavam da narrativa de si próprio como 

tema de ação (ou de deliberação para uma ação possível) relacionada a amigos e 

inimigos, a acontecimentos felizes e infelizes (2004, p. 157). De acordo com Foucault, 

 

 

a carta que se envia age, por meio do próprio gesto da escrita, sobre aquele 

que a envia, assim como, pela leitura e releitura, ela age sobre aquele que a 
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recebe. Nessa dupla função a correspondência está bem próxima dos 

hupomnêmata, e sua forma muitas vezes se assemelha a eles. (FOUCAULT, 

2004, p. 153). A carta que é enviada para ajudar seu correspondente - 

aconselhá-lo, exortá-lo, admoestá-lo, consolá-lo - constitui para aquele que 

escreve uma espécie de treino: um pouco como os soldados em tempos de 

paz se exercitam no manejo das armas, os conselhos que são dados aos outros 

na urgência de sua situação são uma forma de preparar a si próprio para uma 

eventualidade semelhante. (FOUCAULT, 2004, p. 154) 

 

Como se pode observar, diante dos estudos de Foucault, as escritas de si 

produzidas na Idade Média, especificamente nos séculos I e II, não eram escritas 

voltadas para a intimidade de quem as escreviam. Estas escritas, conforme Klinger nos 

relata, “mostram que para os gregos, o “cuidado de si” configura uma das grandes 

regras de conduta da vida social e pessoal, um dos fundamentos de viver” (2016, p. 29). 

Diferente do que ocorre hoje com a profusão das escritas de si em gêneros como a 

memória, o diário, a autobiografia e as ficções sobre o eu, desde o “retorno do autor” e o 

crescimento do exibicionismo da cultura midiática, os hypomnemata e a 

correspondência estavam de acordo com a concepção de homem da época que ignorava 

o reconhecimento de um eu individual. Baseada nos estudos de Costa Lima (1986), que 

defende a não existência da autobiografia na Antiguidade, Klinger comenta que tanto a 

ficção quanto a autobiografia se configuram nas coordenadas históricas em que o eu é 

visto como “indivíduo individualizado”, quando o eu adquire destaque, quando ele se 

faz uma figura de contraste quanto ao seu meio. (2016, p. 42). 

São Os Ensaios de Montaigne, segundo Klinger, que consagram o direito de o 

sujeito individual expressar sua experiência pessoalizada do mundo sem recorrer a 

modelos legitimados. De acordo com a pesquisadora, antes disso, na tradição cristã, o 

homem não podia contemplar sem angústia a própria imagem. O “conhece-te a ti 

mesmo”, pensamento dominante com a passagem da cultura pagã à cristã, passou a 

modelar, conforme nos diz Klinger, o pensamento do Ocidente, eclipsando o “cuida de 

ti mesmo”, princípio que fundamenta a arte de viver da Antiguidade (2016, p. 30). 

Deste modo, segundo a estudiosa, é na obra de Montaigne que se encontram traçados os 

contornos da literatura no sentido moderno, fundada no sujeito individual. Klinger 

acrescenta ainda que  

 

a relevância da escrita é tal que se conclui que os conceitos modernos de 

indivíduo e de literatura se pressupõem mutuamente: não existe a forma 

moderna de literatura antes de que se possa falar de indivíduo no sentindo 

moderno, mas também não existe este sem aquela. A concepção normal e 

mais extensa de literatura combina duas determinações de origem diversa; 
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uma do Renascimento, que a identifica com uma forma nobre de eloqüência, 

e a outra do Romantismo, segundo a qual se trata de comover pela força dos 

sentimentos que se confessavam. (2016, p. 30) 

 

 

Sob este enfoque, diante do que foi discutido nesta seção, vemos que ainda há 

sociedades que contrapõem a nossa visão dualista e fragmentada do homem, que se 

entendem como parte de uma totalidade.  O conceito de corpo e de “eu” são modernos e 

precisamos, como Le Breton nos mostrou, abandonar as nossas referências 

contemporâneas para tentar entendermos que os homens tradicionais não se veem e se 

sentem despojados de sua unidade, diferentes de nós, como discutiremos a seguir. 

 

3.3. A INVENÇÃO DO CORPO: AS FONTES DE UMA 

REPRESENTAÇÃO MORDERNA 

 

Segundo David Le Breton, especialista consagrado na área de estudos do corpo, 

o momento inaugural da ruptura concreta do homem com seu corpo acontece com o 

empreendimento iconoclasta dos primeiros anatomistas. Em seu livro Adeus ao corpo 

(2013), Le Breton comenta que “os anatomistas antes de Descartes e da filosofia 

mecanicista fundam um dualismo que é central na modernidade e não apenas na 

medicina, aquele que distingue por um lado, o homem, por outro, seu corpo” (2013, p. 

18). Para o antropólogo francês, a publicação do livro De Humani corporis fabrica, em 

1543, é um momento simbólico dessa mutação epistemológica que conduz, por diversas 

etapas, à medicina e à biologia contemporâneas. (2013, p. 18) 

Até o século XVI, de acordo com Le Breton, o conhecimento do interior 

invisível do corpo é fornecido pelos comentários feitos em torno da obra de Galeno. Na 

Idade Média, segundo os preceitos da Igreja, o cadáver não podia ser desmembrado, 

deteriorado, dividido, sem comprometer as condições de salvação do homem que ele 

encarna (LE BRETON, 2016, p. 59). No entanto, com Vesalius, Le Breton defende que 

uma antropologia de outra ordem se anuncia, inaugurando um rompimento, mesmo que 

ainda não consumado, com a anterior 

 

Com Vesalius, uma antropologia de outra ordem se anuncia, a qual inaugura 

um rompimento (não ainda completamente consumado) com aquela anterior, 

fazendo do homem (e, portanto, de seu corpo) uma parcela do cosmos. A 

anatomia vesaliana está um tanto quanto afastada daquela que caracteriza 

hoje as ciências biomédicas, mas não é isso, para nós, o essencial. A ruptura 
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epistemológica de Vesalius torna possível o pensamento moderno do corpo, 

ainda que ele seja apenas seu enunciador. (2011, p. 60) 

 

 

Em Antropologia do corpo, Le Breton nos conta que as primeiras dissecções 

oficiais aconteceram nas universidades italianas, no começo do século XIV. Estas 

dissecções tomavam por objeto o cadáver de condenados, sob o controle da igreja, que 

mede com rigor as autorizações conferidas. Já no século XVI, estas dissecções se 

generalizam e ultrapassam a sua intenção original, isto é, primária, transformando-se em 

espetáculo à curiosidade de um auditório heterogêneo (LE BRETON, 2016, p. 62). Isto 

significa dizer que estas dissecções se tornam públicas, proporcionando, como 

consequência, a criação de teatros anatômicos que contavam com a presença regular de 

quatrocentos a quinhentos espectadores nas sessões públicas de anatomia nos jardins do 

rei, segundo as pesquisas do especialista francês. 

A partir de Vesalius, Le Breton salienta que o homem cosmológico da época 

anterior não é mais do que a caricatura de si mesmo. Aquela inserção do corpo, vista 

nos parágrafos anteriores, como figura do universo não aparece mais do que negativo 

nas figuras de Vesalius. Para Vesalius, afirma Le Breton, “o microcosmo é tornado uma 

hipótese inútil: o corpo não é outra coisa senão o corpo” (2016, p. 68). Além do mais, o 

especialista destaca que “o homem de Vesalius anuncia o nascimento de um conceito 

moderno: aquele de corpo, mas que permanece, em certos aspectos, sob a dependência 

da concepção anterior de homem como microcosmo” (2016, p. 70), visto que  

 

Vesalius representa seus esfolados, ou seus esqueletos, sob uma forma 

humanizada, em atitude, e não inerte e desprovida dos sinais da vida. O corpo 

se apaga perante a presença humana, que transparece na estilização dos 

gestos do cadáver. Em Vesalius, e muitos outros, o corpo 

epistemologicamente dissociado do homem, tornado autônomo, é contradito 

pelo corpo figurado, esfolado, mas homem, antes de tudo. (2016, p. 67) 

 

Se o conceito de corpo, com Vesalius, apesar de já moderno, ainda se encontra 

ligado à concepção microcósmica de homem, com Descartes esta ligação se rompe 

diante de um novo entendimento de corpo associado à máquina. É o filósofo, físico e 

matemático francês que submete o corpo a uma metáfora mecânica, defendendo que o 

modelo do corpo é a máquina, que o corpo humano é uma mecânica discernível das 

outras apenas pela singularidade de suas engrenagens (LE BRETON, 2013, p. 18). 

Estamos no século XVII, período do mecanicismo, momento de nascimento do homem 

moderno, do homem cindido de si mesmo, como nos apresenta o antropólogo francês 
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Entre os séculos XVI e XVIII nasce o homem da Modernidade: um homem 

cindido de si mesmo (aqui sob os auspícios da divisão ontológica entre o 

corpo e o homem), cindido dos outros (o cogito não é o cogitamus) e cindido 

do cosmos (doravante o corpo não pleiteia mais do que por si mesmo; 

desenraizado do resto do universo, ele encontra seu fim em si mesmo, ele não 

é mais o eco de um cosmos humanizado). (2016, p. 70) 

 

 

De acordo com Le Breton, no século XVII, a Europa ocidental perde a sua base 

religiosa. O advento da filosofia mecanicista leva os filósofos e os eruditos a refletirem 

sobre a natureza de forma emancipada da autoridade da Igreja e das causas 

transcendentes. Le Breton defende que esta reflexão liberta da religião se situa num 

nível à altura do homem. As novas formas de conhecimento, isto é, as fórmulas 

matemáticas, o individualismo nascente, o avanço do capitalismo relativizam o lugar do 

Deus criador e libertam certos homens de sua fidelidade às tradições culturais e 

religiosas. (LE BRETON, 2016, p. 78). 

Segundo Le Breton, René Descartes, quem suscitou a filosofia cartesiana, é o 

homem do cogito e não do cogitare ou cogitamus; é o homem que se coloca claramente 

como um indivíduo. Descartes, como nos revela o antropólogo, foi um homem errante 

através da Europa, um homem que escolheu permanentemente o exílio, para não dizer o 

exílio interior, pela disciplina da dúvida metódica, e a quem seu próprio corpo não pode 

não aparecer como uma realidade ambígua (2016, p. 83). Descartes eterniza, segundo o 

estudioso, o sentimento de dualidade, faz dele um absoluto sob a forma do dualismo. Le 

Breton revela que o dualismo cartesiano não é o primeiro a operar uma cisão entre o 

espírito (ou alma) e o corpo, mas é de outra espécie, não fundada sobre um solo 

religioso. (2016, pp. 83-84). 

Para Le Breton, o dualismo cartesiano prolonga o dualismo vesaliano. O 

pesquisador defende a afirmação dizendo que em ambos se manifesta uma preocupação 

com o corpo descentrado do sujeito ao qual empresta sua consistência e seu rosto (2016, 

p. 85).  Além do mais, o estudioso comenta também que “o corpo é visto como um 

acessório da pessoa, que se processa no registro do ter, já não sendo indissociável da 

presença humana” (2016, p. 85). Em Adeus ao corpo, Le Breton nos diz que esta 

consideração mecanicista de corpo é “fadada a um futuro próspero no imaginário 

técnico ocidental dedicado a consertar ou a transfigurar essa pobre máquina”. (2013, p. 

18). 
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Descartes, para esclarecer melhor a metáfora do corpo humano como máquina, 

usa a imagem do relógio e das engrenagens. Segundo Le Breton, o corpo, em Descartes, 

“não é mais do que uma constelação de utensílios em interação, uma estrutura de 

engrenagens bem-ajustadas e sem surpresa.” (2016, p. 95). Sob este enfoque, no livro 

Descartes: Estudio introductorio de Cirilo Flórez Miguel (2011), apresenta-se a 

concepção de fisiologia, de Descartes, que adota a mecânica como um modelo 

explicativo. Na citação abaixo, extraída da obra, nota-se como o filósofo, físico e 

matemático francês acreditava veementemente na metáfora mecanicista  

 

E verdadeiramente se pode muito bem comparar os nervos da máquina que 

vos descrevo com as tubulações das máquinas dessas fontes; seus músculos e 

seus tendões, com outros diversos recursos e molas para movimentá-las; seus 

espíritos animais, com a água que os move, cujo coração é a fonte e as 

concavidades do cérebro as aberturas dos canos. Além disso, a respiração e 

outras ações que são naturais e comuns às máquinas e que dependem do 

curso dos espíritos são como os movimentos de um relógio ou de um moinho, 

que a corrente da água pode tornar contínuos. (DESCARTES, 2011 p. 683, 

tradução nossa)23 

 

 

Na seção anterior, vimos que, entre os canaques da Melanésia, o corpo é 

associado ao vegetal. Para este povo, o corpo é uma parcela não destacada do universo 

que o banha e a sua existência está entrelaçada às arvores, aos frutos e às plantas, 

levando-o a nomear os órgãos de acordo com os elementos vegetais que acreditam ser 

parecidos. Descartes, na citação acima, a partir de sua visão mecanicista compara as 

partes da máquina com os órgãos do corpo, buscando também, por meio da associação, 

explicar a sua concepção fisiológica. Na seção seguinte, veremos que a concepção 

mecanicista de corpo junto aos avanços científicos e tecnológicos intensificados no 

decorrer dos séculos culminaram no aparecimento da expressão pós-humano. 

 

 

 

                                                           
23 Y verdaderamente muy bien se pueden comparar los nervios de la máquina que os describo con los 

tubos de las máquinas de esas fuentes; sus músculos y sus tendones, con los otros diversos ingenios y 

resortes que sirven para moverlas; sus espíritus animales, con el agua que las remueve, cuyo corazón es el 

manantial y las concavidades del cerebro las aberturas de los caños. Además, la respiración y otras 

acciones que le resultan a la máquina naturales y corrientes, y que dependen del curso de los espíritus, son 

como los movimientos de un reloj o de un molino, que la corriente del agua puede hacer continuos. 

(DESCARTES, 2011, p. 683) 
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3.4. O PÓS-HUMANO 

 

Lucia Santaella, professora e pesquisadora brasileira, busca contribuir em seu 

livro Culturas e artes do pós-humano: Da cultura das mídias à cibercultura (2003) com 

sugestões de respostas às questões que estão no centro da atenção daqueles que têm sido 

movidos pelo desejo da pesquisa sobre os temas do ciberespaço, cibercultura e ciberarte, 

como bem nos mostra a sinopse da obra. Dividido em catorze capítulos, o livro repensa 

“o humano neste alvorecer do vir-a-ser tecnológico no mundo”, tendo como meios que 

propiciam este repensamento a história das novas tecnologias, da filosofia, da 

psicanálise, da comunicação e semiótica e, sobretudo, da arte (SANTAELLA, 2003). 

Estamos chamando atenção para esse livro por se tratar de um trabalho indispensável 

nos estudos do pós-humano, que nos acompanhará nas discussões seguintes. 

No capítulo O corpo biocibernético e o advento do pós-humano, Santaella nos 

apresenta um panorama histórico e o estado da arte das invenções e ideias que foram 

dando forma ao corpo híbrido entre o orgânico e o maquínico. Segundo a pesquisadora, 

Tomas (1996), em seu manifesto Cibernética: ou Controle e Comunicação no Animal e 

na Máquina (1996), leva em consideração a divisão em quatro estágios de uma história 

dos autômatos24, no ocidente, realizada pelo matemático estadunidense, conhecido 

como o fundador da cibernética Nobert Wiener (1948). 

Para Nobert Wiener, segundo Santaella, os estágios que dividem a história dos 

autômatos são: a era mítica, golêmica; a era dos relógios (séculos XVII e XVIII); a era 

da máquina a vapor (fim do século XVIII e século XIX) e a atual era da comunicação e 

do controle. Santaella nos explica, o que vimos também nos decorrer de nossa 

discussão, que  

  

cada uma dessas eras deu origem a um tipo de modelo ou reimaginação do 

corpo humano: o corpo como uma figura de barro maleável e mágica; o 

corpo como um mecanismo de relojoaria; o corpo como um glorioso motor 

de aquecimento, queimando algum tipo de combustível em vez de glicogênio 

dos músculos. (2003, p. 182) 

 

 

                                                           
24 Segundo o Dicionário escolar de língua portuguesa, autômato significa “máquina que tem o aspecto e 

os movimentos de um ser animado, especialmente de um ser humano” (ACADEMIA BRASILEIRA DE 

LETRAS, Dicionário escolar da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008, p. 

181). 
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A era atual, chamada de era da comunicação e do controle, por Nobert Wiener, é 

uma era marcada pela mudança da engenharia da comunicação, ou seja, de uma 

economia da energia para uma economia baseada na reprodução acurada de sinais. A 

era do modelo do corpo como sistema eletrônico é proposto, de acordo com Santaella, 

pela cibernética que concebe o corpo e também a mente como uma rede comunicacional 

cujas operações bem-sucedidas se baseavam na reprodução acurada de sinais. Essa nova 

visão, iniciada por meio dos estudos dos autômatos no final dos anos 1940, entende a 

vida, segundo a estudiosa, como uma questão de hardware, de padrões de organização 

cuja lógica operacional era coextensiva a vários tipos de organismo e até mesmo aos 

sistemas maquínicos (2003, p. 183). Para Santaella, o modelo cibernético do organismo 

humano e de sua identidade foi, de fato, tão influente que muito dele permaneceu no 

modelo de corpo que lhe foi subsequente e que apareceu e continua aparecendo nas 

intermitentes imagens do ciborgue (2003, p. 183), uma das representações do pós-

humano, como veremos adiante na análise do fenômeno nas crônicas de Juan José 

Millás. 

Santaella, sem pretensão de ser exaustiva, realiza uma revisão bibliográfica 

sobre o pós-humano. Segundo a pesquisadora, no capítulo 8 de sua investigação, em 

1988, Hans Moravec, conhecido pelos seus trabalhos na área de inteligência artificial, 

falava de um mundo pós-biológico de liberação do pensamento da escravidão de um 

corpo mortal em seu livro Mind Children. Em 1989, Jean Claude Beaune, em seus 

estudos sobre os autômatas, chamou de autômata cibernético e informático, de acordo 

com Santaella, uma nova espécie de criatura viva dotada de uma inteligência semi-

autônoma ou capacidade de adaptação. 

Já em 1990, o artista australiano Stelac, no segundo simpósio internacional de 

Arte Eletrônica, realizado em Groningen, no seu Prótese, robótica e existência remota, 

ao desenvolver sua tese do corpo obsoleto (Stelarc 1994, 1995, 1997), falava em 

estratégias pós-evolucionistas para reprojetar o corpo humano, biologicamente mal 

equipado, para enfrentar seu novo ambiente extraterrestre. No ano seguinte, em 1991, 

segundo a doutora em Teoria Literária, J. Deitch organizou uma exposição itinerante 

sobre o pós-humano. Santaella comenta que esta exposição passou pelo FAE Musée 

d’Art Contemporain Pully, em Lausanne, pelo Castelo de Rivoli Museo d´Arte 

Contemporanea Rivoli, em Torino, pela Deste Foundation for Contemporary Art, em 

Atenas, pela Deichtorhallen Hamburg, em Hamburgo e pelo Israel Museum, em 

Jerusalém. 
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No ano de 1993, em um artigo titulado The desireto bewired, Gareth Branwy 

mencionava, como nos mostra Santaella, a emergência de uma tecnomitologia que 

consiste em “morfar”, “formatar” o corpo humano para que ele responda às exigências e 

às possibilidades de uma era pós-humana. Por sua vez, Francesco Antonucci, em 1994, 

falava de corpo biomaquinal; Oliver Dyens, em 1995, pressagiava o futuro de outra 

espécie de corpo e Roy Ascott, também em 1995, utilizando a expressão pós-humana e 

pós-biológica para se referir à consciência emergente que se expande para além do 

organismo humano, anunciava que estamos a caminho de nos tornarmos biônicos. 

 A investigação de Santaella mostra-nos o processo de popularização da 

expressão pós-humano entre o final da década de 1980 e o decorrer da década de 1990. 

A pesquisadora defende que, desde 1995, mesmo que nem sempre com conotações 

semelhantes,  

  

a expressão pós-humano se tornou voz corrente em múltiplas publicações e 

exposições de arte, de modo tão proeminente que se pode afirmar que, sob 

essa expressão, encontra guarida o modelo mais recente de imaginarização do 

corpo humano. (2003, p. 192) 

 

 

Santaella chama atenção para a contribuição também de Katherine Hayles, 

crítica literária pós-moderna, mais notável por sua contribuição aos campos da literatura 

e da ciência. Para Hayles, segundo Santaella, o pós-humano representa a construção do 

corpo como parte de um circuito integrado de informação e matéria que inclui 

componentes humanos e não-humano, tanto chips e silício quanto tecidos orgânicos, 

bits de informação e bits de carne e osso. Sob este enfoque, Santaella defende que “o 

pós-humano deve ser também traduzido por transhumano, mais que humano”. (2003, p. 

192) 

A autora de Culturas e artes do pós-humano: Da cultura das mídias à 

cibercultura (2003) evidencia também os estudos do artista inglês Robert Pepperell, que 

tratam do fenômeno aqui estudado, em seu livro A condição pós-humana (1995). De 

acordo com Santaella, o artista emprega o termo pós-humano tanto para se referir ao 

fato de que nossa visão daquilo que constitui o ser humano está passando por profundas 

transformações, quanto para apontar para a convergência geral dos organismos com as 

tecnologias até o ponto de se tornarem indistinguíveis. 
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3.4.1. Tecnologias pós-humanas e Múltiplas realidades do corpo 

 

Segundo Santaella, baseada nos estudos de Robert Pepperell, as tecnologias 

pós-humanas são: realidade virtual (RV), comunicação global, protética e 

nanotecnologia, redes neurais, manipulação genética e vida artificial. Nos parágrafos 

seguintes, apresentamos as tecnologias mais presentes nos textos cronísticos do escritor 

espanhol e as ideias principais que as definem. Destacamos ainda novamente que todas 

essas tecnologias são detalhadas melhor nos anexos deste trabalho. 

A Realidade Virtual (RV) é a primeira tecnologia pós-humana apresentada pela 

pesquisadora brasileira no capítulo de sua obra que trata do advento do pós-humano. De 

acordo com a estudiosa, uma das fundações desta tecnologia é “a ideia de imersão, 

usando estereoscopia, medição da direção dos olhos e outras tecnologias para criar a 

ilusão de estar dentro de uma cena gerada pelo computador” (SANTAELLA, 2003, p. 

192-193). Além disso, essa tecnologia que faz uso de computadores poderosos para 

criar ambientes tridimensionais, nos quais o usuário pode imergir em tempo real, tem 

como elemento fundante também “a ideia de navegar, criando o modelo computacional 

de uma molécula ou uma cidade e habilitar o usuário a se mover como se estivesse 

dentro delas” (SANTAELLA, 2003, p. 193). 

A segunda tecnologia apresentada por Santaella é a comunicação global, 

também conhecida como rede das redes. A pesquisadora relata que ela foi preconizada 

pela ideia Gibsoniana de ciberespaço como aquela dimensão da realidade que consiste 

de puro fluxo de dados (SANTAELLA, 2003, p. 195). De acordo com a estudiosa, das 

muitas possibilidades abertas pelo ciberespaço, também existe em seus ambientes o 

conceito de ser remoto conhecido como telepresença (SANTAELLA, 2003, p. 195). 

Segundo Santaella, “a telepresença é um meio de comunicação que abre novas avenidas 

para a comunicação entre humanos e robôs” (SANTAELLA, 2003, p. 196) e “a 

tecnologia se refere à experiência humana de ver com os olhos de uma máquina, usando 

gestos naturais para dirigir máquinas e manipular o mundo físico” (SANTAELLA, 

2003, p. 196). 

Outra tecnologia destacada e muito presente nas crônicas selecionadas de Juan 

José Millás é a protética e a nanotecnologia. O objetivo dos pesquisadores desta área, de 

acordo com Santaella, é levar a maquina a atingir autonomia. Santaella comenta que “a 

nanotecnologia é uma técnica para o designer de máquinas muito pequenas que podem 
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ser programadas para operar em ambientes como o corpo humano” (2003, p. 197) e 

revela que  

 

a área que tem apresentado grande avanço é a da protética ou partes artificiais 

do corpo: videocâmeras para substituir olhos perdidos, retinas artificiais 

sendo prototipadas, membros mecânicos controláveis por impulsos nervosos. 

Através da crescente miniaturização da tecnologia, nanotecnologia, pode-se 

esperar uma grande integração entre o tecido orgânico e a máquina. (2003, p. 

197) 

 

A Vida Artificial (VA), como nos mostra a nossa especialista em pós-humano, 

foi definida em 1987 como estudo de sistemas criados pelo homem que exibem 

comportamentos que são característicos dos sistemas vivos. Santaella defende que tudo 

parece indicar que muitas funções vitais serão replicáveis maquinicamente, assim como 

muitas máquinas adquirirão qualidades vitais, já que o potencial para as combinações 

entre vida artificial, robótica, redes neurais e manipulação genética é tamanho e nos leva 

a pensar que estamos nos aproximando de um tempo em que a distinção entre vida 

natural e artificial não terá mais onde se balizar (2003, p. 1999). Ainda segundo a 

pesquisadora, o efeito conjunto de todos esses desenvolvimentos tem recebido o nome 

de pós-humanismo e, sob essa denominação, as distinções entre o artificial e o natural, o 

real e o simulado, o orgânico e o mecânico têm sido levados ao questionamento (2003, 

p. 199). 

A partir destas tecnologias, Santaella comenta que muitas são as possibilidades 

que têm surgido de descorporificação, recorporificação e novas expansões não-carnais 

da mente e nos apresenta algumas das novas realidades do corpo que parecem, para a 

estudiosa, mais representativas: o corpo remodelado, o corpo protético, o corpo 

esquadrinhado, o corpo plugado, o corpo simulado, o corpo digitalizado e o corpo 

molecular. Destacamos abaixo o corpo protético e o corpo plugado por acreditarmos 

dialogar diretamente com as crônicas de Millás, porém deixamos claro que as outras 

realidades de corpo são também detalhadas, assim como as tecnologias pós-humanas, 

nos anexos da dissertação. 

Segundo a especialista, o corpo protético faz referência ao corpo ciborg, 

híbrido, corrigido e expandido através de próteses, construções artificiais como 

substituto ou amplificação de funções orgânicas.  Santaella comenta que o espectro de 

possibilidades é amplo, desde as lentes corretivas para os olhos, aparelhos auditivos e as 

próteses funcionais para substituição de partes do corpo, como próteses dentárias, juntas 
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artificiais, até a substituição de funções orgânicas, tais como marcapasso, órgãos 

artificiais, implantes de biochips (2003, p. 201). A estudiosa esclarece que  

 

Uma prótese é uma parte, um suplemento do corpo humano que não é 

complexamente integrada, nem autônoma. É uma parte artificial do corpo que 

suplementa o corpo, mas uma parte que executa um sistema operacional 

diferente dos processos orgânicos do corpo. Atualmente, qualquer parte do 

corpo, exceto o cérebro e o sistema nervoso, é passível de substituição 

protética. (2003, p. 2001) 

 

A especialista defende ainda que as próteses borram as margens entre aquilo 

que é tido como natural e o artificial, mesmo quando refinam as capacidades do 

primeiro. Santaella reforça a sua afirmação dizendo que uma prótese marca uma 

intersecção entre dois sistemas, duas redes subjacentes de rizomas, tecnológica e 

orgânica. 

No corpo plugado, de acordo com Santaella, encontram-se os ciborgs 

interfaceados no ciberespaço. Estes ciborgs “são os usuários que se movem no 

ciberespaço enquanto seus corpos ficam plugados no computador para a entrada e saída 

de fluxos de informação” (2003, p. 2002). A especialista nos diz que, quando os corpos 

estão plugados, eles sempre apresentam algum nível de imersão, e que, neste tipo de 

corpo – o corpo plugado –, os níveis de interface variam, desde o nível mais superficial, 

por exemplo, quando se usa o computador simplesmente para se escrever um texto, até 

o nível imersivo que se dá nas cavernas de realidade virtual (2003, p. 2002). Por isso, 

este tipo de corpo, segundo Santaella, subdivide-se em uma gama de cinco graus de 

intensidade crescente, como: imersão por conexão, imersão através de avatares, imersão 

híbrida, telepresença e ambientes virtuais. Todos estes graus de intensidade estão 

presentes também nos anexos. 
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4.  ANÁLISE DO PÓS-HUMANO NAS CRÔNICAS DE JUAN 

JOSÉ MILLÁS 

 

As crônicas selecionadas para esta investigação foram extraídas do livro de 

crônicas Cuerpo y prótesis e também do jornal espanhol El País, onde Millás publica as 

suas produções. A ideia de analisar não somente os textos cronísticos do livro, mas 

também os do jornal, nasce do questionamento quanto à existência de diferença entre as 

crônicas já publicadas em livro e aquelas que ainda não foram publicadas. Será que 

Millás modifica os seus textos quando os transporta para o livro? O cronista espanhol 

leva também, para o jornal, a ficção? 

No prólogo de Cuerpo y prótesis, Juan José Millás comenta que as crônicas 

reunidas no livro já haviam sido publicadas na coluna que assume no jornal El País, nos 

jornais do grupo Prensa Ibérica e na revista Fano y El Paseante. Além disso, escreve 

também que os textos estão organizados como um corpo. Inclusive, o título da obra 

coincide com a última crônica que, segundo Millás, é a que mais gosta e a que serve 

para sinalizar sua relação com a escrita, uma relação de dependência, de necessidade e 

também completude. 

 As crônicas do livro de Millás estão divididas em quatro partes, ou seja, em 

quatro capítulos. Nesses textos, o cronista realiza uma sobrescrita (conceito do crítico 

porto-riquenho Julio Ramos, como vimos antes), na maioria dos casos em primeira 

pessoa, das notícias publicadas nos jornais, dos temas comuns da sociedade, questões 

que acompanham o homem desde as antigas civilizações e que seguem, até hoje, na 

atualidade. No entanto, o escritor não deixa de tratar da cultura contemporânea, dos 

tópicos da sociedade hipermoderna e sobre-escribe sobre os assuntos mais profundos 

que interessam ao homem atual, como a pobreza, Deus, a fugacidade da vida, a 

memória, a imaginação, a ambição, a alienação e as mudanças do mundo hipermoderno 

que afetam os corpos e os saberes.  

As crônicas de Millás são, em sua grande maioria, reformulações de notícias e 

artigos de jornais lidos por ele, o que chama Andres-Suárez de “columna-noticia”, isto 

é, crônicas mais próximas do gênero notícia. No caso das crônicas selecionadas, essas 

são reelaborações de textos publicados nas páginas de divulgação científica, que tratam 

dos avanços da ciência e tecnologia, e também criações fictícias que têm o pós-humano 
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como tema. Sabemos que o jornal é um dos principais meios de divulgação 

informacional da sociedade e que muitos periódicos possuem seções destinadas aos 

assuntos científicos e tecnológicos.  

O jornal El País, espaço onde o cronista publica seus textos cronísticos, é um 

exemplo de divulgador dos avanços da ciência e tecnologia. No dia 21 de novembro de 

2015, o jornal, em formato virtual, publicou uma notícia intitulada Máquinas que veem 

como os humanos, escrita por Cristina Huete. O texto discute a produção de robôs 

capazes de possuir a mesma atenção visual do homem, ou seja, o mesmo “conjunto de 

mecanismos evolutivos extremamente complexos em nível óptico e neuronal” (HUETE, 

2015), que nos capacita eliminar os dados desnecessários do entorno e nos fixar no 

centro, naquilo que nos interessa. Na mesma página da notícia, um tópico abaixo do 

título nomeado como O humano do futuro dá medo, leva-nos, caso acessado, a outra 

discussão do mesmo caráter temático da anterior, que comenta sobre a evolução do 

homem e o seu estado atual e futurístico. 

A sociedade contemporânea, também chamada de pós-moderna ou 

hipermoderna, é o resultado de muitas mudanças sociais que ocorreram durante os 

séculos. A visão científica atual sobre os fenômenos naturais e os conhecimentos do 

corpo são consequências destas transformações. O homem do novo século vive, 

atualmente, a era pós-humana, a era do corpo cibernético, do corpo invadido, tomado 

pela ciência e tecnologia. A revolução científico-tecnológica afetou profundamente não 

só a área industrial, comercial e de informação, mas também as relações humanas, os 

saberes e como já mencionado o corpo. 

Aparece nas crônicas selecionadas do último capítulo do livro de Millás, titulado 

Extremidades, e nas extraídas do jornal El País, a presença do fenômeno pós-humano. 

Diante da revisão bibliográfica realizada por Santaella, notamos que o pós-humano faz 

referência à convergência do homem com a tecnologia. Até chegarmos a esta condição 

pós-humana, vimos, com David Le Breton, a cisão do homem com o seu corpo, nas 

sociedades contemporâneas, e as transformações de concepção de homem e corpo 

durante os séculos. Interessa-nos, agora, analisar como o fenômeno aparece nas crônicas 

de Millás.  

Como já sabemos, Millás não é o único a escrever sobre o pós-humano, porém, é 

um dos escritores contemporâneos que se destaca pela forma como escreve sobre o 

fenômeno e também pela insistência no destaque ao tema. Com as análises das crônicas 

selecionadas nas páginas que seguem, buscaremos comprovar tal afirmativa. Deixamos 
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claro, inclusive, que selecionamos um número restrito de textos para a nossa discussão e 

que talvez tenhamos a necessidade de referenciar outras crônicas do autor, pertencentes 

a outros capítulos do livro e também do jornal.  

 

4.1. El OJO DE CRISTAL 

 

Na crônica El ojo de cristal, a primeira selecionada do livro Cuerpo y prótesis, 

o narrador – que é também personagem-protagonista – comenta a sua ida para França 

em 1998 com o objetivo de participar da Semana da Alta Costura. O desejo de participar 

do “acontecimento de vanguarda mais sonhado deste fim de milênio” (MILLÁS, 2009a, 

p. 349, tradução nossa)25 se explica pela vontade de ser um revolucionário, de se sentir 

um protagonista do seu tempo, ator de sua época. Entretanto, quando chega ao país e 

participa dos eventos de moda, nota que se trata, na verdade, de uma revolução diferente 

da de 1968 e intui que não era a dele.  

Salas cheias, quentes, eventos com muito atraso, modelos anoréxicas com 

trajes de coelho, comida cara e outros elementos da revolução da moda faziam com que 

o narrador quisesse estar longe daquele movimento “revolucionário”. A única coisa pela 

qual se interessou, verdadeiramente, foi pelo olho de vidro, uma prótese, que ficou 

sabendo possui-la uma moça, “uma revolucionária”, segundo o narrador, que 

participava do evento. No final do texto, comenta, com ironia, que o que as crônicas 

escritas sobre a Semana da Alta Costura, após o seu término, diziam com elogios e 

exaltações, eram, na realidade, mentiras e que o lado mal da revolução havia vencido 

mais uma vez, já que ele havia decidido se aburguesar e não estar mais para revoluções: 

“nem se quer para revoluções de usar e tirar.” (MILLÁS, 2009a, p. 356, tradução 

nossa)26. 

A revolução de 1968, a qual faz referência o narrador, é considerada um 

importante levante popular que rompeu as fronteiras da França. O movimento se iniciou 

com os estudantes franceses que, insatisfeitos com o sistema educacional do país, 

lutaram por reformas. O levante, depois, acabou se transformando também num 

movimento trabalhista de aproximadamente nove milhões de pessoas. A revolução 

                                                           
25 Acontecimiento de vanguardia más sonado de este fin del milenio (MILLÁS, 2009a, p. 349). 
26 Ni siquiera para revoluciones de usar y tirar. (MILLÁS, 2009a, p. 356) 
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garantiu frutos para os protestantes como o enfraquecimento do governo de Charles de 

Gaulle.  

Segundo Marc Bassets, articulista do jornal El País, a revolução ou Maio de 68 

foi um momento de profunda mudança social na sociedade francesa e ocidental. O 

articulista relata, em seu artigo 50 anos depois do Maio de 68: essa data nunca se 

extinguirá, que este movimento revolucionário é o símbolo das revoltas de toda uma 

geração que se transformou num fenômeno internacional, que tem seus prólogos e 

réplicas em Berlim, México, Berkeley ou Praga.  

Marc Bassets escreve que, na visão da esquerda, essa data abriu as portas à 

modernização no país. É herança da revolução de 68 a transformação da França num 

país mais tolerante e democrático, com a conquista dos direitos dos homossexuais, a 

igualdade de gênero e a afirmação de uma escola e de uma universidade mais abertas e 

igualitárias. Inclusive, no Brasil, a influência de Maio de 68 levou para as ruas, depois 

da histórica sexta-feira sangrenta, na qual a guerra entre estudantes e policiais durou 

cerca de 12 horas no Rio de Janeiro, estudantes, artistas, intelectuais, religiosos e a 

população em geral para protestar contra as violências da ditadura. 

Diante desta efeméride, o narrador de El ojo de cristal nota que a revolução da 

moda de 98, na verdade, não revolucionava nada, e critica o movimento considerando-o 

um fracasso. Além do mais, o narrador defende também que os cronistas – geralmente 

escritores renomados aos quais é dada, pela sua importância para a escrita, uma coluna 

no jornal para escrever sobre assuntos importantes do nosso cotidiano –, mentiram 

quanto às apreciações sobre o evento.  

A Semana da Alta Costura, vale comentar, é um evento anual que acontece na 

cidade de Paris, capital da França. O evento reúne investidores, compradores, marcas e 

designer únicos que ditam os rumos da moda, sendo considerado, pelos jornalistas, 

essencial para o universo fashion.  

A partir da leitura de El ojo de cristal, verificamos o fascínio do narrador pela 

prótese, pela hibridização do corpo e pela tecnologia. O narrador nos informa que, ao 

ouvir a moça dizer que possui um olho de vidro, o desejo sexual pela revolucionária 

cresceu consideravelmente 

 

– Certamente, filha, ninguém diria que você usa um olho de vidro – disse a culta 

para a de olhar inquietante. 

– Como eu não noto – respondeu –. É perfeito. O opticista de Pitita fez para mim. 

Olhei com dissimulação e efetivamente não consegui averiguar em qual das 

duas bacias usava a prótese aquela companheira mutilada cujo prestígio 



70 
 

sexual cresceu, de repente, uma centena inteira, em minha cotação venérea.  

(MILLÁS, 2009a, p. 353, tradução nossa)27 

 

Este fetiche e hesitação por membros artificiais são encontrados no discurso de 

Juan José Millás também em outras crônicas, como Primer amor, que será analisada 

adiante. 

Como vimos nos estudos do pós-humano realizados por Santaella, este olho de 

vidro da personagem da crônica de Millás se enquadra no que a investigadora e o 

estudioso inglês Robert Pepperell chamam de tecnologia pós-humana protética e 

nanotecnologia. A área protética é a que se ocupa de produzir partes artificiais do corpo 

e, como já foi dito, é a que tem apresentado grande avanço. No ano de 1998, quando se 

publicou esta crônica, o olho de vidro era um tipo de tecnologia avançada, o que explica 

a hesitação do narrador ao ter conhecimento de que uma das personagens o possuía; no 

entanto, atualmente, o olho biônico parece estar cada vez mais próximo de se libertar da 

ficção científica e de se tornar real. Ajudar pessoas com deficiência visual a enxergar é 

uma ambição dos cientistas, e até um protótipo28 já foi criado na Universidade de 

Minnesota, nos Estados Unidos.  

Além do olho de vidro, os avanços da ciência e tecnologia estão presentes em El 

ojo de cristal por meio também dos medicamentos da mãe do narrador. A mãe do 

narrador é uma viúva dependente de remédios que aparece na narrativa por meio das 

ligações que faz ao seu filho, já que não é capaz de se medicar sozinha. A personagem, 

pelo que diz o narrador, precisou de cuidados especiais após a morte de seu marido, o 

que a impediu de participar da revolução de 68, e desde então faz uso de drogas como 

ansiolíticos e estimulantes 

 

Mas neste instante tocou o telefone e era minha senhora mãe, a viúva, já falei 

dela para vocês, para me perguntar que comprimido deveria tomar, si o roxo 

                                                           
27 – Desde luego, hija, nadie diría que llevas un ojo de cristal – dijo la culta a la de la mirada inquietante.  

– Como que no se me nota – respondió. Es perfecto. Me lo hizo el óptico de Pitita. 

Miré con disimulo y efectivamente no logré averiguar en cuál de las dos cuencas llevaba la prótesis 

aquella compañera mutilada cuyo prestigio sexual subió cien enteros, de golpe, en mi cotización venérea. 

(MILLÁS, 2009a, p. 353) 

 
28 Pesquisadores da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, imprimiram um protótipo em 3D de 

“olho biônico” que tem como objetivo o avanço dos estudos que buscam fazer com que pessoas cegas ou 

com baixa visão enxerguem. Leia a notícia, disponível em: 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/08/pesquisadores-imprimem-prototipo-em-3d-de-

olho-bionico.html 
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ou o verde, o hexagonal ou o quadrado. (MILLÁS, 2009a, p. 351, tradução 

nossa)29 

 

Neste momento tocou o telefone e era minha mãe que não tinha certeza de 

que deveria tomar um ansiolítico ou um estimulante. Tem um lado apático e 

outro cinético, de modo que o que lhe vai bem para uma parte, sente ruim 

para a outra, e é complicadíssimo medicá-la sem enchê-la de efeitos 

secundários. (MILLÁS, 2009a, p. 352, tradução nossa)30 

 

É importante comentar que, no romance de caráter autobiográfico O mundo, a 

mãe do personagem-protagonista que é também narrador da narrativa é dependente de 

remédios por sofrer crises de histeria. Assim como o romance, a crônica também é 

escrita em primeira pessoa, e, como já sabemos, quem fala na crônica é o seu próprio 

autor, isto é, o próprio cronista, o que nos leva a pensar que estamos diante do mesmo 

personagem, ou seja, da mãe de Juan José Millás, não nomeada em ambos os textos.  

Não é apenas em El ojo de cristal que encontramos os remédios como reparação 

das sensações do corpo. Na crônica Autoestima y Leucopenia, na qual o narrador pensa 

sofrer de leucopenia, após tomar um analgésico receitado por um especialista e cuja 

bula dizia poder provocar essa doença, Millás trata de um grande problema da sociedade 

contemporânea que é a indústria de medicamentos. Esta indústria, junto a de armas, é 

uma das mais lucrativas, o que faz da saúde uma mercadoria e do corpo doente uma 

fonte de lucro. 

El ojo de cristal, crônica de maior extensão que a maioria dos textos 

selecionados, assemelha-se muito ao conto, e, por isso, classificamos a narrativa como 

uma crônica-conto, levando em consideração os estudos de Andrés-Suárez e dos outros 

críticos mencionados acima. Além do sujeito enunciativo de El ojo de cristal, outros 

personagens participam da trama, como a mãe do narrador, a dona do olho protético e a 

amiga da moça. A crônica compartilha umas das características típicas do conto que é o 

diálogo entre participantes da história, mas também o diálogo com o leitor, umas das 

marcas do gênero, e a linguagem fácil e fluida, típica da crônica. 

  

                                                           
29 Pero en ese instante sonó el móvil y era mi anciana madre, la viuda, ya les he hablado de ella, para 

preguntarme qué pastilla le tocaba tomar, si la morada o la verde, la hexagonal o la cuadrada. (MILLÁS, 

2009a, p. 351) 

 
30 En ese momento sonó el móvil y era mi madre, que no estaba segura de si le tocaba tomar un 

ansiolítico o un estimulante. Tiene un lado apático y otro cinético, de modo que lo que le va bien para una 

parte le sienta fatal a la otra y resulta complicadísimo medicarla sin llenarla de efectos secundarios. 

(MILLÁS, 2009a, p. 352) 
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4.2. LA ESPALDA 

 

Em La espalda, por meio das costas, o narrador realiza uma reflexão sobre o 

inverso, o lado que não vemos, o que está por detrás. Abusando da sátira, Millás faz da 

parte de trás do corpo uma metáfora do oculto, isto é, do inverso e personifica as partes 

do corpo dizendo que “as bocas pintadas mentem para si o tempo todo” (MILLÁS, 

2009a, p. 357, tradução nossa)31, “as costas mantêm entre si uma conversa discreta [...], 

roçam-se com cuidado e trocam mensagens” (MILLÁS, 2009a, p. 357, tradução 

nossa)32 e “a mão esquerda fuma” (MILLÁS, 2009a, p. 357, tradução nossa)33. 

Segundo o narrador, apesar de as costas não poderem se separar do conjunto, 

elas não participam de sua lógica e, se pudessem se separar do tronco, sairiam correndo 

sobre os calcanhares e não as veríamos mais. Para a mão esquerda, inclusive, que para 

os destros parece não ter tanta utilidade quanto à direita, é possível, segundo o cronista, 

que tenha um lado direito ativo, aplicado; quando lemos, ela sustenta o livro enquanto a 

mão direita passa as folhas do jornal. Para Millás, talvez a mão esquerda também 

sustente o universo e também pode ser que esteja a serviço das costas sem que a direita 

saiba. 

Toda esta reflexão sobre a parte da frente e a parte de trás, por meio do corpo, e 

que a princípio parece não dizer nada, trata-se, na realidade, de um modo mais 

rebuscado e persuasivo que busca o cronista para criticar a localização da crônica no 

jornal de papel, uma vez que é publicada nas páginas finais. Millás defende que o texto 

que escreve, presente nas costas do suporte que o veicula, vê o que a notícia, gênero 

publicado no início dos jornais, não vê 

 

Isto que você lê agora está nas costas do jornal, cuja lógica pouco tem a ver 

com a parte de frente. Se pudesse, separaria-se do conjunto: sabe que os 

espantos da primeira página são retóricos, colaboram para a perpetuação do 

horror que afirmar detestar, como os movimentos das bocas que nos 

coquetéis se escandalizam da fome do mundo. (MILLÁS, 2009a, p. 358, 

tradução nossa)34 

                                                           
31[…] las bocas pintadas se mienten sin parar (MILLÁS, 2009a, p. 357). 
32las espaldas mantienen entre sí una conversación discreta [...] se rozan con cuidado e intercambian 

mensajes (MILLÁS, 2009a, p. 357). 
33  la mano izquierda fuma (MILLÁS, 2009a, p. 357). 
34 Esto que lees ahora está en la espalda del periódico, cuya lógica poco tiene que ver con la parte de 

delante. Si pudiera, se separaría del conjunto: sabe que los encantos de la primera página son retóricos, 

colaboran a la perpetuación del horror que afirma detestar, como los movimientos de las bocas que en los 

cócteles se escandalizan del hambre del mundo. (MILLÁS, 2009a, p. 358) 

 



73 
 

 

Segundo Millás, a lógica da crônica não é a mesma que a da notícia. As 

notícias (espantos retóricos para o cronista) trazem sempre os mesmos assuntos, como a 

violência e a corrupção e, com isso, perpetuam ainda mais o horror dos nossos dias, 

apesar de o jornal dizer detestar esses tipos de informação. No entanto, para Millás, o 

jornal mente, assim como fazem as bocas de pessoas de alto poder aquisitivo em 

importantes coquetéis comentando sobre a fome no mundo. E é a crônica, publicada nas 

costas do jornal – e que se pudesse se separaria do conjunto –, que não contribui com a 

mesmice. 

Analisando este texto, notamos a presença de uma importante característica da 

escrita de Millás: a recriação da estética conceptista barroca. Nesta crônica, 

encontramos o uso de alguns recursos literários típicos do barroco como a sátira, a 

ironia, a metáfora, as antíteses e a personificação/prosopopeia de seres inanimados. Díaz 

Rojo, em seu artigo El conceptismo como recurso retórico em columnas periodísticas 

personales. Análisis de un tema: la obesidad, realiza um estudo do emprego do 

conceptismo como macroestratégia retórica no colunismo jornalístico espanhol atual. 

Com o objetivo de descrever alguns recursos e mecanismos linguístico-retóricos por 

meio dos quais se expressa a emotividade e a ausência de racionalidade no colunismo 

pessoal espanhol, Díaz Rojo entende o conceptismo como  

 

Uma macroestratégia retórica baseada na carga ou intensidade semântica das 

palavras e orações, consistente na associação engenhosa de vocábulos e 

ideias, que busca a surpresa e o deslumbramento do leitor e que encobre a 

escassez ou ausência do raciocínio e as virtudes éticas proclamadas pela 

retórica aristotélica. (2009, p. 210, tradução nossa)35 

 

Por meio de sua investigação, o estudioso realiza uma lista destes recursos e 

mecanismos, indispensáveis para o estudo do conceptismo presente no jornal espanhol. 

Porém, para que não sejamos extensos, apresentamos aqui apenas os mais presentes na 

produção de Millás: a condensação e a simplificação expressiva, que significa a busca 

por concentrar maior quantidade de informação por meio de um número escasso de 

palavras; a artificialidade conceitual, que é uma tendência ao rebuscamento da ideia; a 

                                                           
35 una macroestrategia retórica basada en la carga o intensidad semántica de las palabras y oraciones, 

consistente en la asociación ingeniosa de vocablos e ideas, que busca la sorpresa y el deslumbramiento 

del lector, y que encubre la escasez o ausencia del raciocinio y las virtudes éticas proclamadas por la 

retórica aristotélica. (DÍAZ ROJO, 2009, p. 210) 
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intenção persuasiva, que tem como finalidade influenciar na atitude do leitor para mudá-

la ou reforçá-la; o jogo verbal e a função estética para destacar a habilidade lingüística 

do cronista e buscar a beleza formal; e a atitude provocadora quando o autor tenta 

provocar o leitor mediante opiniões ousadas, insólitas, surpreendentes e transgressoras. 

(DÍAZ ROJO, 2009, p. 210). 

Segundo Díaz Rojo, este conceptismo jornalístico está mais orientado à 

persuasão emotiva e à busca de ideias pretendidamente deslumbrantes ou engenhosas 

que à mera beleza ornamental e ao preciosismo estilístico típico do século de ouro 

espanhol, época em que o conceptismo, como estilo literário, teve o seu esplendor. O 

estudioso defende que o conceptismo do colunismo jornalístico, apesar de em alguns 

casos apresentar reminiscências quevedianas36, é, em geral, menos artificioso 

verbalmente que o empregado pelos clássicos e mais orientado à persuasão (DÍAZ 

ROJO, 2009, p. 210). 

Deste modo, como temos visto e ainda veremos com a análise das crônicas 

seguintes, o conceptismo se faz presente nos textos de Millás por meio desses 

mecanismos apresentados e pelos recursos literários adotados frequentemente. Em La 

espalda, quando o cronista animaliza as partes do corpo, joga com o humor, o riso, mas 

também traz-nos a sensação do estranhamento, do desconforto, ao imaginar o corpo 

desmembrado e personificado, o que nos leva a identificar a utilização de outro recurso 

literário muito presente na estética barroca: o grotesco.   

Além dos já mencionados, outro recurso literário presente na crônica e também 

na estética barroca são as antíteses. Observamos, em La espalda, que toda a discussão 

sobre o anverso, o outro lado, o que está atrás, o oculto, é realizada por meio da 

aproximação de contrários, isto é, dos opostos. O peito e as costas, a nuca e o rosto, a 

mão esquerda e a mão direita. Millás, por meio desta figura de linguagem, garante 

maior articulação e expressividade ao texto, além de intensificar o seu poder de 

persuasão. 

A escrita de Millás, nessa crônica, recorda-nos também o estilo de escrita do 

vanguardista espanhol Ramón Gomez de la Serna (1888-1963). Gomez de la Serna, 

segundo o professor doutor Antonio Delgado, foi precursor das novidades literárias na 

Espanha nos princípios do século XX (2007, p. 196). O vanguardista espanhol destacou-

se na literatura espanhola por defender uma arte nova, centrada nos objetos e desligada 

                                                           
36 Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas, escritor do século de ouro espanhol. 
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dos sentimentos e do humano. A sua escrita, que renuncia a produção fiel da realidade, 

caracteriza-se pela valorização do incoerente e da fragmentação. Gomez de la Serna é 

criador da greguería, gênero definido pelo autor, de acordo com Delgado, como a 

mescla entre humorismo e metáfora 

 

A palavra greguería significa gritaria, confusão, barulho e provavelmente 

todos estes significados estão na raiz da vontade que Ramón quis imprimir 

em sua nova criação, com a firme consciência de que o novo gênero fosse 

uma resposta à velocidade e ao ritmo trepidante do tempo que viveu. Ramón 

definiu a greguería como «humorismo+metáfora», seguindo um esquema 

literário próximo, em alguns aspectos, ao aforismo, mas com uma 

contundência na força da imagem que o separa dele. Trata-se de uma 

manifestação literária que engrandece o valor do fragmentário (uma das 

propostas defendidas por Italo Calvino para a literatura do próximo milênio) 

como reflexo fiel e visível da heterogeneidade e multiplicidade de 

significados do mundo moderno, em que a busca incessante por novidades 

(«O Novo») forma parte intrinsecamente do trabalho do escritor. 

(DELGADO, 2007, p. 196, tradução nossa)37 

 

Quando lemos La espalda, temos a sensação de estar lendo algo incoerente, de 

estarmos lendo nada, assim como as produções de Gomez de la Serna. O corpo 

fragmentado em partes independentes, em partes humanizadas, parece absurdo e 

incongruente, mas é a forma como capta Millás a realidade, o mundo, o absurdo do 

nosso dia a dia, pois como defende o escritor, as suas produções jornalísticas nomeadas 

como articuentos são, na realidade, crônicas do surrealismo cotidiano. Para justificar 

ainda mais a nossa defesa, apresentamos abaixo algumas greguerías do vanguardista 

espanhol, retiradas de um artigo do jornal El País, que comprovam a semelhança com a 

escrita da crônica aqui analisada 

 

Hay caballos que nacen con piel de vaca, vergonzosa piel de vaca lechera, y 

siempre están como fuera de su destino siendo caballos. Se ve que deberían 

tener cuernos y que, por fin, cuando mueran, su piel será vendida como piel 

de vaca. (LAS GREGUERÍAS, 2018) 

 

Hay unos fumadores que, más que fumadores, lo que son es meditadores de 

las pipas, desarmadores de boquillas y cachimbas, músicos que pulen mucho 

sus saxofones. (LAS GREGUERÍAS, 2018) 

                                                           
37 La palabra greguería significa griterío, confusión, barullo, y probablemente todos estos significados 

están en la raíz de la voluntad que Ramón quiso imprimir a su nueva creación, con la firme consciencia de 

que el género nuevo fuese una respuesta a la velocidad y al ritmo trepidante del tiempo que le tocó vivir. 

Ramón definió la greguería como «humorismo+metáfora», siguiendo un esquema literario cercano en 

algunos aspectos al aforismo, pero con una contundencia en la fuerza de la imagen que lo separa de él. Se 

trata de una manifestación literaria que ensalza el valor de lo fragmentario (una de las propuestas 

defendidas por Italo Calvino para la literatura del próximo milenio) como reflejo fiel y visible de la 

heterogeneidad y multiplicidad de significados del mundo moderno, en el que la búsqueda incesante de la 

novedad («Lo Nuevo») forma parte intrínsecamente del quehacer del escritor. (DELGADO, 2007, p. 196) 
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Além das greguerías de Ramón Gomez de la Serna, La espalda nos faz 

lembrar também da famosa pintura barroca de Diego Velázquez: Vênus ao espelho. A 

pintura foi produzida entre os anos 1649-1651 e se destaca pela representação 

humanizada da deusa grega Vênus, reclinada nua e de costas sobre um sofá ou cama, 

olhando para um espelho. Aliais, esta discussão sobre o anverso e o reverso está em 

total acordo com a obra de Velázquez, já que o pintor representa de forma clara as 

costas, isto é, o reverso de Vênus. Porém, o reflexo do seu rosto, ou seja, o seu inverso, 

a parte da frente, aparece no espelho de forma borrada, desbotada, perpetuando, 

segundo diria Millás, o horror e o espanto, como as primeiras páginas do jornal 

comentadas pelo escritor antes. 

  

4.3. PROGRESO 

 

Progreso é a terceira crônica selecionada para esta investigação. Nesse texto, o 

narrador faz da evolução do uso das mãos uma metáfora do progresso. A metáfora nasce 

do pedido do narrador aos leitores de imaginar com ele, um sujeito idêntico a nós, 

fazendo de suas mãos o seu café da manhã, que depois de comidas, voltariam a crescer, 

e no próximo dia o indivíduo poderia voltar a comê-las novamente.  

No entanto, este circuito fechado é quebrado, e o homem, em vez de comer as 

mãos, passa a usá-las para escrever e, em conseqüência, para poder se alimentar das 

mãos de outros animais que seriam mortos por meio do uso das mãos para criar armas. 

Daí em diante, os homens renunciariam comer as mãos para realizar diversas atividades 

como atirar, fazer magia, acariciar etc, até o momento em que se alimentar das próprias 

mãos se tornaria uma “perversão [...] pecado social” (MILLÁS, 2009a, p. 366, tradução 

nossa)38.  

Com ironia, o narrador comenta que neste instante a atividade de escrever que 

nasceu como o primeiro substituto das mãos como alimento e também a bricolagem 

seriam uma variante do incesto, ou seja, um pecado, algo que não deve ser feito, uma 

atividade sem valor. 

Podemos notar que a crônica faz uma crítica ao progresso, ao progresso que 

não contemplou a atividade de escrever. O mundo evoluiu, modernizou-se, porém, a 

                                                           
38  perversión [...] pecado social (MILLÁS, 2009a, p. 366). 
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literatura, que é a arte da escrita, vive uma crise. O exercício da escrita, que foi uma das 

primeiras invenções tecnológicas do homem, para o narrador de Progreso, a primeira 

substituta das mãos como alimento, na sociedade atual não tem valor se pensamos que o 

ato de escrever, sobretudo literatura, não tem mais reconhecimento como nos séculos 

passados.  

Segundo estudos do filósofo e pedagogo espanhol José Marina, em Elogio y 

refutación del ingenio (1992), podemos considerar a literatura de Millás como uma obra 

engenhosa. Tomando como exemplo esta crônica para discutir o trabalho engenhoso do 

escritor com a linguagem, a maneira como Juan José Millás escreve sobre o progresso e 

sobre a atual situação da escrita não é comum e previsível, mas original e inesperada. 

Millás, como um jogador, – para Marina o artista engenhoso é um jogador –, transforma 

a realidade em jogo, por meio das mãos, elemento real no mundo, membro do corpo 

humano, usando-as para explicar aos leitores que a crise do ato de escrever é 

consequência do progresso.  

 

Reconhecemos o grande projeto existencial do engenho: A inteligência 

domina a realidade porque a assimila ao seu jogo, para o qual deve 

previamente fragmentá-la e desvinculá-la. Cada coisa aparece então desligada 

da ordem da finalidade e da consequência. Com isso perde a sua seriedade, 

deixa de ser um perigo e permite que a inteligência disfrute da sua liberdade. 

(MARINA, 1992, p. 62, tradução nossa)39 

 

O escritor espanhol, por meio de nossa concepção contemporânea de corpo que 

o concebe como um objeto, um utensílio, faz do uso das mãos a metáfora do progresso. 

Esta discussão criada pelo cronista, que desmembra as mãos do corpo e as utiliza para 

realizar uma reflexão de outro assunto, não seria possível sem as mudanças de 

concepções do corpo vistas nas páginas do capítulo anterior com David Le Breton. 

Diante disto, Millás desliga dos membros do corpo “mãos” a sua ordem de finalidade, 

ou seja, o seu objetivo primário, para criar outra realidade, outra significação.  

Além disso, vale lembrar também que é por meio desta concepção 

contemporânea de corpo que o escritor diz, no prólogo de Cuerpo y prótesis, sentir-se, 

às vezes, como uma mão mecânica da escrita, uma prolongação artificial dela. Inclusive, 

é interessante observar como as mãos desmembradas e quase sempre personificadas, 

                                                           
39 Reconocemos el gran proyecto existencial del ingenio. La inteligencia domina la realidad porque la 

asimila a su juego, para lo cual debe previamente fragmentarla y desvincularla. Cada cosa aparece 

entonces desligada del orden de la finalidad y la consecuencia. Con ello ha perdido su seriedad, deja de 

ser un peligro y permite que la inteligencia disfrute de su libertad. (MARINA, 1992, p. 62) 
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isto é, com vida própria, aparecem com insistência nas crônicas de Millás, o que talvez 

se explique por esta sensação de ser uma mão protética do ato de escrever literatura. 

Nota-se em Progreso, como em outras crônicas, um excesso de uso de recursos 

literários, o que é típico da escrita de Millás, como vemos também em romances como 

O mundo. A sinestesia é aguçada quando Millás fala de mãos humanas que se 

regeneram tomadas como alimento diário do homem. Esta escrita, um tanto grotesca, 

cria-nos imagens que nos fazem sentir sensações estranhas. Imaginar um homem se 

alimentando de suas próprias mãos que se regeneram, como um circuito fechado, é de 

longe uma visão comum e encantadora, mas incomodante e assustadora.  

Sendo assim, outra vez encontramos aqui a complexidade da tradição barroca 

em Millás. A escrita da crônica, compartilhando da estética conceptista, caracteriza-se 

pela simplicidade das estruturas gramaticais e das escolhas lexicais, mas se destaca pela 

forma complexa como o cronista tratou do assunto escolhido, como buscou Millás 

persuadir o leitor. 

O barroco, de acordo com Marina (1992, pp. 82-83), nasce do afã pelo original, 

difícil e complicado, procedendo do mesmo impulso que faz a criança jogar. O barroco, 

segundo o pesquisador, procede do francês baroque, que quer dizer extravagante. Ainda 

segundo o estudioso espanhol, barroquismo tem parentesco semântico com as palavras 

jogo, engenho e formalismo.  Esta tradição literária, descrita por Marina, é 

compartilhada por muitos artistas espanhóis, mesmo após o fim do movimento no 

século XVIII, e tem estado presente também no jornal por meio de Millás e outros 

cronistas já aqui citados. 

 

4.4. VERANO 6 

 

Nesta crônica, o narrador nos conta que, ao tirar uma soneca após o almoço 

(hábito comum entre os espanhóis), sonha que ocorre uma catástrofe no mundo onde 

sobreviviam apenas ele, desfigurado, e a sua perna. Apesar de a paisagem ser 

desoladora, a sua perna parecia feliz, livre do resto do organismo. O narrador comenta, 

no decorrer da narrativa, a sensação de não ter um corpo, de estar incorpóreo, e, 

consequentemente, de perder certas capacidades que apenas encarnado poderia possuir: 

“Agora era inodoro, incolor e insípido, e não é que eu sentisse falta das enxaquecas 
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anteriores ao desastre, mas sim da capacidade de tocar, de cheirar e das sensações de 

frio e calor” (MILLÁS, 2009a, p. 371, tradução nossa)40.  

Sentido falta de estar num corpo, o narrador pede a sua perna para deixar-lhe se 

instalar nela novamente. A perna, sem retrucar, permite fazê-lo. No entanto, em pouco 

tempo, segundo o narrador, o membro começa a se queixar de sua presença e não aceita 

algumas pautas de condutas feitas por ele 

 

Antes, ela disse, eu dormia quando queria, como todas as pernas, mas desde 

que te tenho dentro de mim, você me impôs uns horários muito rígidos, a 

verdade é que já não te aguento. (MILLÁS, 2009a, pp. 371-372, tradução 

nossa)41  

 

O narrador, fazendo uso como de costume da ironia, comenta que sua perna e 

ele não combinavam mais, já que se havia introduzido na carne a moral. Além do mais, 

sentia o pé pontudo e os dedos brigavam sempre. Até que decidiu por abandonar a sua 

parte encarnada, quando, em seguida, acordou da soneca. Entretanto, como a sensação 

de estar fora do corpo ainda fazia parte dele, conta que somente depois de algum tempo 

entrou em seu corpo novamente 

 

Enfim, eu e minha perna fazíamos uma combinação ruim, de modo que saí 

dela com sofrimento e, nesse momento, acordei de uma soneca pegajosa, mas 

demorei ainda dois ou três horas para entrar no meu corpo. Quando consegui, 

senti-me rejeitado por ele. E com razão. (MILLÁS, 2009a, p. 372, tradução 

nossa)42 

 

Não seria estranho sentirmos uma espécie de estranhamento diante da leitura 

dessa crônica. Mesmo que o tempo e o espaço referidos, na narrativa, sejam do sonho, 

que se trata de outra dimensão diferente da do real e da ficcional, não deixamos de 

estranhar a sensação que conta o narrador de estar incorpóreo. Quiçá, chegamos a 

imaginar nós mesmos sem um corpo, desfigurados. Além disso, mais estranho ainda é 

imaginar uma perna animada, viva, desvinculada de um corpo e que possui vontades 

próprias.  

                                                           
40 Ahora era inodoro, incoloro e insípido, y no es que echase en falta las migrañas anteriores al desastre, 

pero sí la capacidad de tocar, oler, y las sensaciones de frío y de calor. (MILLÁS, 2009a, p. 371) 

 
41 Antes, dijo, dormía cuando quería, como todas las piernas, pero desde que te llevo dentro has impuesto 

unos horarios muy rígidos, la verdad, no te aguanto. (MILLÁS, 2009a, pp. 371-372) 

 
42 Hacíamos mala combinación, en fin, mi pierna y yo, de modo que me salí de ella con lástima, y en ese 

momento desperté de una siesta pegajosa, pero tardé aún dos o tres horas en entrar en el cuerpo. Cuándo 

lo conseguí, me sentí rechazado por él. Y con razón. (MILLÁS, 2009a, p. 372) 
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 Observa-se que o estranhamento é uma das características da escrita de Millás. 

No romance O mundo, assim como em outros, também sentimos a sensação de estranho 

diante das recordações da infância, feitas pelo narrador, impregnadas de solidão e 

escuros. Está nítido que o estranhamento em Verano 6 e no romance de caráter 

autobiográfico é provocado por categorias diferentes, como assim defende Freud.  

Freud, em seu artigo O estranho, ocupa-se de realizar uma reflexão do estranho 

que vai desde a análise semântica da palavra até as fontes de sentimento de estranheza. 

Uma das categorias do estranho sinalizada pelo psicanalista faz referência aos 

complexos infantis reprimidos, aos traumas de infância, isto é, ao estranho que provém 

da experiência real. Este tipo de estranho encontramos em O mundo, como pode ser 

verificado no artigo de minha autoria Visões da infância em O Mundo, de Juan José 

Millás (OLIVEIRA, 2015). Já a sensação de estranho que sentirmos ao ler esta crônica é 

proveniente, segundo Freud, da categoria do estranho não experimentado, ou seja, o 

estranho que apenas visualizamos ou lemos 

 

Descobrimos um ponto que nos pode ajudar a resolver essas incertezas: quase todos 

os exemplos que contradizem a nossa hipótese são tomados ao domínio da ficção, da 

literatura imaginativa. Isto sugere que devemos distinguir entre o estranho que 

realmente experimentamos e o que simplesmente visualizamos ou sobre o qual 

lemos. (FREUD, 2006, p. 264)43 

 

 

Em nossa realidade, não é possível se sentir incorpóreo da forma que o 

narrador de Verano 6 experiencia. Até hoje, não conhecemos nenhuma perna que 

caminhasse sozinha, que tivesse vida própria. Esta sensação de estranho é causada pela 

capacidade criativa do escritor ficcionista de criar imagens inesperadas, de certo modo 

grotescas. Além do mais, para Freud, a ficção oferece mais oportunidades para criar 

sensações estranhas que a própria realidade  

 

Falando de um modo geral, contudo, encontramos confirmação da segunda 

parte da nossa proposta – de que a ficção oferece mais oportunidades para 

criar sensações estranhas do que aquelas que são possíveis na vida real 

(FREUD, 2006, p. 267). 

 

No entanto, este estranhamento pode deixar de existir se pensamos que, por 

meio da tecnologia, já é possível se sentir sem um corpo. O ciberespaço é hoje o lugar 

                                                           
43 A hipótese de Freud era a de que o estranho provia de algo familiar ou reprimido. No entanto, o teórico 

descobriu que quase todos os exemplos que contradiziam a sua hipótese eram provenientes do domínio da 

ficção, da literatura imaginativa. 
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que possibilita ao homem se sentir incorpóreo e ao mesmo tempo em interação com os 

outros. Santaella (2003, p. 99), após realizar uma análise bibliográfica para entender o 

que é ciberespaço, chega à conclusão de que hoje “ciberespaço” se sedimentou como 

um nome genérico para se referir a um conjunto de tecnologias diferentes, algumas 

familiares, outras só recentemente disponíveis, algumas sendo desenvolvidas e outras 

ainda ficcionais. Ainda segundo a estudiosa, estas tecnologias têm em comum a 

habilidade para simular ambientes dentro dos quais os humanos podem interagir.  

Sendo assim, como vimos enquanto discutíamos sobre as tecnologias pós-

humanas, o corpo plugado é uma maneira de se sentir incorpóreo, de descorporificar. De 

acordo com Santaella, os ciborgs interfaceados são os usuários que se movem no 

ciberespaço enquanto seus corpos ficam plugados no computador.  Todos nós, afirma a 

pesquisadora, sofremos algum tipo de imersão, pois até o uso do computador 

simplesmente para escrever um texto é uma maneira de estar imerso. Desta forma, 

podemos nos sentir descorporificados por meio de diferentes formas e graus de imersão 

como, por exemplo, através de avatares, - figuras gráficas do ciberespaço -, que 

proporcionam ao corpo plugado se mover, encontrar outros avatares e também se 

comunicar, como também através da telepresença que possibilita ao homem estar 

presente num local físico distante por meio de tecnologias. 

No terceiro e último episódio da segunda temporada da série antológica de 

ficção científica Black Mirror, conhecido como The Waldo Moment, um infeliz 

comediante, por meio de um avatar, entrevista políticos e autoridades. Por meio de um 

manipulador remoto, o personagem Jaime Salter dá vida e voz a um urso azul chamado 

Waldo. Waldo, por expor de forma satírica e burlesca a sua insatisfação com os 

políticos, ganha apoio do público e chega até mesmo a participar de um debate político 

numa rede televisiva, apesar de não ser uma pessoa real. Por meio de Waldo, Jaime 

Salter, descorporificado ou incorporado em uma figura gráfica, realiza as suas críticas 

aos representantes políticos.  

O exemplo desse episódio da série britânica é interessante, no entanto, não 

precisamos de um avatar, como James Saltar, para imergir no ciberespaço, tampouco 

devemos sonhar como o narrador de Millás para nos sentirmos incorpóreos. No nosso 

dia a dia, por meio das redes sociais, trocamos informações, trabalhamos e até nos 

relacionamos. O emprego virtual, o namoro via internet, a conversa com os amigos nos 

aplicativos e muitas outras ações que praticamos no ciberespaço são realizadas por 

imersão. A falta de conhecimento do assunto ou a “naturalização” dos avanços 
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científicos e tecnológicos talvez não nos deixem perceber o quanto estamos convergidos 

com a máquina, com a tecnologia. 

 

4.5. PRIMER AMOR 

 

O título desta crônica, Primer amor, faz referência ao primeiro amor que teve o 

narrador em sua infância. O sujeito enunciativo dessa narrativa nos conta que, no pobre 

bairro onde vivia, existia uma menina manca que usava um braço de madeira, uma 

prótese, e brincava com o objeto como se fosse uma boneca. Segundo o narrador, apesar 

de estranha a relação da menina com a prótese, todos os conhecidos já haviam se 

acostumado e levavam a situação com naturalidade. Além disso, comenta que a menina 

emprestava a prótese para os vizinhos que cuidavam dela muito bem. 

 Ao começar a namorar com a menina, o narrador relata que lhe havia pedido o 

braço de madeira como presente e que o amor pela prótese era tanta que até sua mãe 

ficava com ciúmes. Inclusive, confessa também que foi com o braço de madeira que 

teve suas primeiras experiências sexuais e que, à medida que se apaixonava pela 

prótese, o interesse pela dona dela diminuía. No final da narrativa, nosso narrador nos 

conta que, com o fim do namoro, teve que devolver o braço para a menina e que com 

nenhuma outra prótese, apesar de ter tido aventuras, foi tão feliz: “O primeiro amor é o 

primeiro amor.” (MILLÁS, 2009a, p. 374, tradução minha)44. 

Nesta crônica, como em nenhuma outra do capítulo Extremidades, notamos a 

presença de um narrador que se divide em dois. Aqui, o narrador cronista, crítico da 

sociedade atual, une-se ao narrador do romance de caráter autobiográfico O mundo, com 

o objetivo de relembrar uma prótese de madeira, o primeiro amor do cronista. 

Primer amor faz referência à infância de Juan José Millás, o menino Juanjo de 

O mundo. A crônica é escrita em primeira pessoa e comenta sobre o bairro pobre onde o 

narrador quando criança vivia. Sabemos que se trata da voz do narrador de O mundo, 

isto é, da autoficcionalização de Juan José Millás porque, no romance, o narrador relata 

as recordações de sua infância e adolescência vividas após a Guerra Civil Espanhola e a 

Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, e, no prólogo de Cuerpo y prótesis, o 

                                                           
44 “El primer amor es el primer amor.” (MILLÁS, 2009a, p. 374) 
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escritor reflete sobre a criação da obra e sua relação com a escrita assumindo a primeira 

pessoa. 

Em Primer amor, vemo-nos, assim como em El ojo de cristal, diante de uma 

das tecnologias pós-humanas comentadas por Santaella: a protética. Chama atenção a 

relação do menino Juanjo e também dos vizinhos com a prótese, em plena metade do 

século passado, após a Segunda Guerra Mundial. A tecnologia não se apresenta como 

algo estranho e incomum, mas como um objeto de desejo, um fetiche. Por quê?  

No ano de 2012, o jornal online G1 - O portal de notícias da Globo publicou 

uma matéria que tinha como assunto a descoberta de um dedão protético datado de 950 

a 710 anos antes de Cristo. A prótese, suspeita de ser a mais antiga do mundo pelos 

cientistas da Universidade de Manchester, na Grã-Bretanha, pertencia a uma múmia 

feminina enterrada próximo a cidade de Luxor, no Egito. O dedão protético, feito de couro, 

não servia, de acordo com os pesquisadores, apenas para a aparência, uma vez que há 

evidências de que o artefato possuía função, isto é, possibilitava à pessoa caminhar melhor. 

Apesar de não imaginarmos, próteses são tecnologias muito antigas, e há registro 

delas, inclusive, na literatura clássica. Na mitologia grega, Pélops, filho de Dione com 

Tântalo, foi morto e esquartejado por seu pai e teve as partes do seu corpo oferecidas aos 

deuses. Os deuses repudiaram a atitude de Tântalo e decidiram trazer Pélops novamente à 

vida. No entanto, o filho de Dione retorna à vida com um ombro de marfim, ou seja, 

com uma prótese, já que Deméter, a deusa da agricultura, havia aceitado a oferta e 

comido o seu ombro esquerdo. 

Devemos pensar ainda que a prótese faz parte do nosso imaginário desde 

crianças. Quem não se lembra das histórias, filmes e desenhos de piratas usando perna 

de pau? Quem não se lembra do famoso personagem Capitão Gancho que teve a sua 

mão esquerda substituída pelo objeto que o nomeia, em Peter Pan?  

A crônica aqui analisada tem como contexto histórico-social o período do pós-

guerra. Sabemos que muitos soldados e pessoas são mutiladas durante uma guerra e 

perdem parte do corpo. Araújo, em seu artigo Próteses na cultura do período entre 

guerras: uma investigação sobre as origens do debate filosófico sobre “aprimoramento 

humano”, relata que, antes da Primeira Guerra Mundial, as pessoas mutiladas não 

tinham a expectativa de voltar a trabalhar normalmente e passavam a maior parte do seu 

tempo em casa por limitações impostas pela sua nova condição ou pelo constrangimento 

público que a deficiência causava (2017, p. 270). No entanto, o conflito bélico, segundo 
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o pesquisador, devastou a economia de muitos países, levando-os a criarem, como 

consequência, programas para reintegrar os soldados mutilados à força de trabalho. 

Sob este enfoque, Araújo escreve que, em 1918, a Cruz Vermelha edita um 

livreto para distribuição gratuita chamado Reconstruindo o Soldado Aleijado. A obra 

propunha, segundo o especialista, diretrizes para a “reconstrução” e “reeducação” dos 

antigos soldados e continha também diversas fotos dessa nova legião de trabalhadores 

munidos de próteses engenhosas no lugar de braços e pernas amputadas (2017, p. 271). 

Essas próteses, que neste primeiro momento eram, na realidade, ferramentas de trabalho 

como martelos, enxadas, pás e alicates, totalmente voltadas para a reintegração dos 

mutilados, foram dando lugar, com o tempo e após muitas discussões, a próteses 

parecidas com os membros naturais. 

Nesse contexto, notamos então que próteses são mais comuns que imaginamos. 

Esta discussão nos ajuda a pensar que o narrador de Primer amor e os seus ex-vizinhos 

já estavam familiarizados com os artefatos, até porque, como Millás relata, havia muitos 

mancos no bairro. O que não é comum, mas sim estranho, é a obsessão do menino pela 

prótese, o que passa pelo fetiche, pelo desejo sexual. Porém, esta atitude um tanto 

grotesca que questiona desde já os limites entre o homem e a tecnologia revela uma 

crônica profética, revela a hibridez futura entre homem e máquina, revela o corpo pós-

humano. 

Em Hiperconexões: realidade expandida (2014), o escritor e crítico Luiz Bras, 

oraganizador do livro, apresenta-nos o pós-humano na visão de 65 poetas brasileiros. A 

antologia, segundo Luiz Bras, “é o relato desse salto imprevisível envolvendo humanos 

e máquinas” (2014, p. 10). Estes poetas, segundo o crítico, antecipam de maneira 

luminosa ou sombria, utópica ou distópica, as próximas décadas da inteligência na 

Terra. Narrar a revolução pós-humana, de acordo com Luiz Bras, é importante, já que o 

fenômeno é inevitável  

 

O pós-humano é inevitável. 

Seiscentos e cinqüenta milhões de anos de evolução nos dizem que 

não somos o ponto final da história da inteligência. 

Somos apenas a ponte para algo mais enigmático. 

E terrível. 

Mais uma espantosa ponte numa aventura sem começo ou fim. 

Num universo esférico feito apenas de pontes. (2014, p. 10) 
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Desse modo, encontramo-nos, então, por meio desta antologia, no futuro, nas 

décadas que ainda estão por vir. Se lemos Primer amor e consideramos inusitada a 

relação do narrador com a prótese, nos poemas destes 65 poetas, vemo-nos num mundo 

onde não há distinção entre ser humano e tecnologia, onde homem e máquina possuem 

as mesmas medidas, são postos no mesmo patamar. Um dos poemas que comprovam 

nossa afirmação é de autoria de Mariana Teixeira, apresentado, abaixo, na integra  

 

Nano neném 

 

Nano neném 

faz coisa feia 

que criança 

não-nano 

também faz 

 

Estraga carpete 

pinta parede 

gruda chiclete 

 

Mas nano neném 

não leva palmada 

bofetada 

nem beliscão 

 

Nano neném 

tem a internet 

da mente 

cortada 

e dorme 

em cápsula 

refrigerada  

(2014, p. 147) 

 

Neste poema curto, composto de rimas simples, Teixeira compara um neném 

robô a um neném humano e nos mostra que não há diferenças entre os dois. Assim 

como um neném humano, o nano neném também faz bagunça, estraga os objetos e 

recebe castigo pelos maus atos cometidos. Em Nano neném, o homem se encontra 

convergido à maquina e não a estranha, não a teme; encontra-se convergido a ela num 

tempo futuro do qual, aos poucos, estamos nos aproximando. 

Em outro poema, intitulado O que há, o que virá e o que está além de nós, o 

primeiro da antologia e escrito por Ademir Demarchi, o eu-lírico é um ciborg que 

reflete sobre o passado por meio do que sabe sobre o seu avô, um humano comum, 

comparando com o presente que se apresenta como um mundo totalmente tecnológico, 

onde as lembranças humanas estão armazenadas em chips 
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minha saúde é de ferro 

vivo há apenas cento e setenta anos 

e ainda que programável 

o tempo de vida que terei é incerto 

por isso me espanto que um dos meus avôs 

não passou dos setenta 

dele, do que viveu e pensou, só sobraram os livros 

- os chips orgânicos que me foram implantados 

aumentaram exponencialmente minhas memórias do passado 

elas estão armazenadas  

para os que estão aí e para os que vierem depois de mim 

em imagens, em filmes, em sensações de mim 

para quem se interessar em integrar às suas próprias 

como uma simples conexão de múltiplas possibilidades 

e experimentá-las também se contaminando 

tal como meu avô dizia que se contaminava 

com as imagens das atrizes do cinema de tela 

com os personagens de papel 

meu avô falava de sua solidão 

mas ele nunca imaginou como seria a minha 

cento e setenta anos de sensações e vivências e a memória 

dela toda disponível com minha saúde de ferro 

cento e setenta anos e não sei quantos mais ainda 

desta solidão exponencialmente aumentada [...] 

(2014, p. 13) 

 

 

Notamos nesse poema que este ciborg sente sensações e sentimentos humanos. 

Esse ser híbrido, que tem a sua vida prolongada por meio de próteses, diz espantar-se e 

sentir-se sozinho; diz ter toda a memória de cento e setenta anos de vida em chips. 

Ademir Demarchi, com esse poema, apresenta-nos outra visão do pós-humano, faz-nos 

pensar sobre as consequências desses avanços científicos e tecnológicos desenfreados. 

Cento e setenta anos e o desconhecimento de quanto tempo ainda irá viver significa 

solidão para este eu lírico que se encontra insatisfeito com a vida que leva como um 

homem robô. 

Com a análise das crônicas seguintes, veremos que Millás também se 

posicionará de forma negativa, assim como este ciborg, com relação aos avanços 

desmedidos da ciência e tecnologia. Quanto à crônica Primer amor, o que há de 

diferente se a comparamos com estes poemas? Apesar de o tempo da narrativa ser o da 

década de 1950, a convergência entre homem e tecnologia é a mesma, a distopia é 

compartilhada da mesma maneira. Temos talvez, nesta crônica, já que é o próprio 

cronista que a narra, a assunção de Juan José Millás como um ciborg, o entendimento de 

homem contemporâneo, para o escritor, que, como veremos adiante, é o de que todos 

estão transplantados. 
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4.6. UN RUIDO, LA MANO TONTA E ¿DE DÓNDE? 

 

As crônicas Un ruido, La mano tonta e ¿De dónde? compõem uma trilogia que 

trata do transplante de mão de um cadáver em um senhor manco. Nessas três crônicas, o 

narrador, em primeira pessoa, expressa o seu repúdio e o assombro diante deste 

transplante que, para ele, não se trata de um avanço médico. 

Na crônica Un ruido, o narrador inicia o assunto dizendo que a mão do cadáver 

foi transplantada, na França, num senhor que se encontrava a nove anos deficiente. O 

sujeito enunciativo, desde já como um crítico, expressa a sua opinião defendendo que o 

transplante não se trata de um avanço médico, mas de uma onomatopeia: “Parece um 

avanço médico, mas é uma onomatopeia, ou seja, um barulho que imita o som de outro 

barulho.” (MILLÁS, 2009a, p. 415, tradução nossa)45. É interessante observar, numa 

das partes da narrativa, a forma como o narrador fala das mãos; nesse momento não da 

transplantada, mas do membro que os humanos carregam no corpo, já que se nota em 

seu discurso novamente a estranheza perante o corpo, presente em muitas de suas 

produções 

 

Muitas vezes vemos a própria mão se aproximando do pão de cada dia ou do 

clitóris de cada noite e não podemos evitar nos dizer: Meu Deus. Por que 

tenho essa formação no extremo do braço? (MILLÁS, 2009a, p. 415, 

tradução nossa) 46.  

 

O narrador termina Un ruído demonstrando novamente a sua insatisfação com 

o transplante dizendo que a mão de um cadáver presa ao braço de outra pessoa não pode 

ser considerada algo real, mas sim imaginativo, fantasmagórico, apesar de ter utilidade, 

isto é, da mão poder ser usada 

 

No antigo zoológico de Madrid, houve um cuidador ao qual o leão o arrancou 

o braço direito [...]. Durante muito tempo, de acordo com o que ouvi dele, era 

incapaz de manter o equilíbrio até que conseguiu criar para si um braço 

fantasma com o qual igualou o peso do esquerdo. Este braço virtual com o 

qual ainda vive é tão real como um repolho, mesmo que ninguém seja capaz 

de o ver. 

                                                           
45 parece un avance médico, pero es una onomatopeya, o sea, un ruido que imita el sonido de otro ruido. 

(MILLÁS, 2009a, p. 415) 
46 Muchas veces, ve uno la propia mano acercándose al pan de cada día o al clítoris de cada noche, y no 

puede evitar decirse: Dios mío ¿por qué tengo esa formación al extremo del brazo? (MILLÁS, 2009a, p. 

415). 

https://espectivas.wordpress.com/2013/03/25/o-ponto-de-interrogacao-invertido/
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O que não pode ser real é a mão de um cadáver presa ao próprio braço, 

mesmo que a pessoa possa descascar com ela uma banana, inclusive. E 

perdoem de novo a comparação. Por isso digo que essa mão não é uma mão, 

mas uma onomatopeia, ou se vocês preferem, um barulho que imita a forma 

dos dedos. (MILLÁS, 2009a, p. 416, tradução nossa) 47 

 

Em La mano tonta, o cronista segue falando da mão transplantada no senhor 

manco. Ao saber que o transplante da mão teve um avanço por começar a mover os 

dedos, com muito humor e ironia comenta que no lugar do homem não confiaria na 

prótese, já que ela está deixando ser governada, pois tem vontades próprias. As mãos, 

segundo Millás, têm vida própria. E, inclusive, as suas, se não governadas, escrevem os 

seus artigos e fazem isso de uma forma muito ruim, comenta o cronista. 

Para Millás, as mãos são muito disléxicas, cometem erros de ortografia, além 

de mudar e alterar as letras. O narrador diz ainda que o mundo da bricolagem seria um 

desastre se as mãos, não sendo governadas, fizessem as atividades. No final de La mano 

tonta, o cronista volta a dizer, como em Un ruido, que a mão alheia nunca poderá ser 

como a mão verdadeira, isto é, como a mão com a qual a pessoa nasceu. Além do mais, 

defende que o senhor que aceitou essa mão está louco e termina a crônica perguntando o 

que disse o cadáver, o verdadeiro dono da mão, sobre o transplante 

 

Por muito que digam, uma mão alheia nunca poderá ser como uma própria. 

Eu não dormiria tranqüilo com a mão de um cadáver presa ao extremo do 

meu braço. Vá saber o que faria entre os lençóis quando a pessoa estiver 

dormindo, sobretudo si se mostra tão manejável como dizem. Esse homem, o 

do transplante, está louco. E a tudo isto, o que disse o cadáver? (MILLÁS, 

2009a, p. 418, tradução nossa)48 

 

¿De dónde? é a última crônica na qual escreve Millás sobre a mão 

transplantada. Já nas primeiras linhas demonstra o seu repúdio pela mão ao chamá-la de 

morta e dizer que a imprensa vem informando com inquietante regularidade os 

progressos da mão: “A imprensa vem nos informando com inquietante regularidade 

                                                           
47 En el antiguo zoológico de Madrid hubo un cuidador al que el león le arrancó el brazo derecho […]. 

Durante mucho tiempo, según le he oído contar, era incapaz de mantener el equilibrio hasta que logró 

crease un brazo fantasma con el que igualó el peso del izquierdo. Ese brazo virtual con el que todavía 

vive es tan real como una berza, aunque nadie ha sido capaz de vérselo. 

Lo que no puede ser real es la mano de un cadáver pegada al brazo de propio, incluso aunque pueda uno 

pelar con ella un plátano, y perdonen de nuevo la comparación. Por eso digo que esa mano no es una 

mano, sino una onomatopeya, o si ustedes lo prefieren, un ruido que imita la forma de los dedos. 

(MILLÁS, 2009a, p. 416). 

 
48 Por mucho que digan, pues, una mano ajena nunca podrá ser como una propia. Yo no dormiría 

tranquilo con la mano de un cadáver pegada al extremo de mi brazo. Vete a saber qué le da por hacer 

entre las sábanas cuando uno se queda dormido, sobre todo si se muestra tan manejable como dicen. Ese 

hombre, el de trasplante, está loco. Y a todo eso, ¿qué ha dicho el cadáver? (MILLÁS, 2009a, p. 418). 
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sobre os progressos de uma mão morta que foi transplantada em um corpo vivo no ano 

passado na França.” (MILLÁS, 2009a, p. 419, tradução nossa)49. 

De acordo com o narrador, o novo progresso da mão foi se mostrar apta para 

escrever e conduzir uma moto, mostrando-se assim ser uma mão muito versátil e, 

segundo Millás, capaz de chegar onde quiser. Por meio de muitas interrogações, 

questiona o poder da mão de fazer o que desejar e comenta que ignoramos o poder das 

nossas próprias mãos de também fazer o que sentirem vontade, já que elas cresceram 

conosco. Em seguida, o narrador interroga o leitor outra vez lhe perguntando sobre o 

sentimento comum de, às vezes, ao tocar um objeto, não se sentir o destinatário do 

prazer, mas outro indivíduo, talvez o fantasma de um defunto que utiliza os nossos 

órgãos como se fossem próteses.  

No último parágrafo da crônica, o narrador diz que as mãos têm memória e que 

por isso os dedos sempre passam a ponta nas superfícies que os fazem lembrar o tato de 

um tecido remoto ou a umidade de uma rachadura orgânica. Ao final, o cronista 

comenta que as notícias da mão transplantada nos inquietam muito porque evocam algo 

escuro de nossa própria história, que é o de estar também transplantados  

 

Se o acompanhamento jornalístico da mão francesa nos inquieta tanto é 

porque invoca algo escuro de nossa própria história. Todos nós estamos um 

pouco transplantados, sim. Mas, onde? (MILLÁS, 2009a, p. 420, tradução 

nossa)50. 

 

Ao analisar esta trilogia, notamos que estas crônicas dialogam bastante com a 

poesia O novo homem, de Carlos Drummond de Andrade. O poeta, nesse texto, escreve 

sobre o homem do futuro, que corresponde ao homem atual, isto é, ao homem 

contemporâneo. Andrade faz uma crítica a esse novo homem, dizendo que ele será feito 

em laboratório, e, como resultado, será perfeito, ou seja, não terá nenhum defeito como 

o homem de antes, já que será um produto.  

O transplante desta mão tão comentada pelo narrador, nessas crônicas, é a 

tentativa, justamente, de consertar o que está errado, o que está ruim, corrigir a 

deficiência, aquilo que o homem entende como imperfeição. Assim, como o poeta, o 

                                                           
49 La prensa viene informándonos con inquietante regularidad sobre los progresos de una mano muerta 

que fue trasplantada a un cuerpo vivo el año pasado en Francia. (MILLÁS, 2009a, p. 419). 

 
50 Si el seguimiento periodístico de la mano francesa nos inquieta tanto es porque evoca algo oscuro de 

nuestra propia historia. Todos estamos un poco trasplantados, sí. Pero ¿de dónde? (MILLÁS, 2009a, p. 

420) 
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narrador de Un ruido, La mano tonta e ¿De dónde? também critica o homem 

contemporâneo, o corpo tecnológico, feito em laboratório, o corpo-produto. Andrade diz 

que o homem feito em laboratório acabou com o Homem, assim como o narrador criado 

por Millás diz que a mão transplantada não é uma mão real 

 

[...] 

Liberto da herança  

de sangue ou de afecto,  

desconhece a aliança  

de avô com seu neto.  

Pai: macromolécula;  

mãe: tubo de ensaio,  

e, per omnia secula,  

livre, papagaio, sem memória e sexo,  

feliz, por que não?  

pois rompeu o nexo  

da velha Criação,  

eis que o homem feito  

em laboratório  

sem qualquer defeito  

como no antigório,  

acabou com o Homem.  

Bem feito. 

(ANDRADE, 1970, pp. 79-80) 

 

Além disto, constatamos, nessa trilogia, a presença do fantástico presente na 

produção literária de Millás desde El orden alfabético e consolidado no romance 

posterior No mires debajo de la cama. Como pode uma prótese ter vida própria? De que 

modo explicar a existência de uma mão transplantada que se move sozinha sem o 

comando do transplantado? O escândalo e o espanto, encontrados no discurso do 

narrador diante dos avanços dessa mão, é uma das características que define o 

fantástico. No entanto, notamos que o fantástico presente na produção do cronista não é 

o tradicional, pensado por Tzvetan Todorov, que se centra no sobrenatural representado 

por fantasmas e monstros, mas se encontra mais próximo do fantástico contemporâneo, 

que segundo os estudos de Sartre, caracteriza-se pela presença de um acontecimento 

insólito, raro ou incomum em nossa realidade, em nosso cotidiano, como essa mão 

transplantada que tem vida própria. 

Apesar de defendermos que o fantástico presente nessas crônicas é o 

contemporâneo, não podemos deixar de lado a grande contribuição de Todorov, sem o 

qual não seria possível a realização dos estudos posteriores. Todorov não foi o criador 

do fantástico; em seu livro Introdução à literatura fantástica (2010), o teórico relata 
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que, já no século XIX, o filósofo e místico russo Vladimir Soloviov e Montague Rhodes 

James refletiam sobre os fenômenos sobrenaturais presentes em obras literárias. Porém, 

o que nos importa, neste momento, não é realizar uma revisão bibliográfica do 

fantástico, mas sim trazer a reflexão de um dos seus maiores pensadores para nos 

auxiliar na análise de nossas crônicas.  

Sob este enfoque, segundo Todorov, o fantástico é a hesitação experimentada 

por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente 

sobrenatural. O fantástico, de acordo com o estudioso, ocorre na incerteza, na dúvida de 

que este acontecimento se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da 

imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o 

acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso essa 

realidade é regida por leis desconhecidas para nós (2010, pp. 30-31). 

Todorov, analisando o romance Le Manuscrit trouvé à Saragose, do escritor 

polaco Jan Potocki, desenvolve três condições do fantástico, isto é, três exigências para 

a constituição do gênero. A primeira condição do fantástico, para o estudioso, é a 

hesitação do leitor. “É preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das 

personagens como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação 

sobrenatural dos acontecimentos evocados” (2010, pp. 38-39). A segunda condição está 

na possibilidade da experimentação dessa hesitação não apenas pelo leitor, mas também 

por uma personagem 

 

Desta forma o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma personagem 

e ao mesmo tempo a hesitação encontra-se representada, torna-se um dos 

temas da obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor real se identifica com 

a personagem. (2010, p. 39) 

 

 

Já a terceira condição está, segundo o teórico búlgaro, na importância de o 

leitor adotar uma certa atitude para com o texto. O leitor, segundo Todorov, recusará 

tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação “poética”. O estudioso nos adverte 

ainda que estas três exigências não têm valor igual, já que a primeira e a terceira 

constituem verdadeiramente o fantástico e a segunda pode não ser satisfeita. Quanto ao 

sentimento de medo ou de perplexidade, o teórico defende que não é condição 

necessária para o fantástico, visto que há narrativas nas quais todo medo está ausente, 

como em A Princesa Brambilla, de Hoffman, e Véra, de Villiers de L’Isle-Adam (2010, 

p. 40). Além disso, o estudioso comenta também que o fantástico, diferente do 
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maravilhoso, tem ligação com a realidade cotidiana, habitual, pois o sobrenatural do 

fantástico não pode ser explicado ou aceito, mas sim hesitado. 

Jean-Paul Sartre, um dos autores a deixar sua contribuição para os estudos do 

fantástico, escreveu, em 1940, o artigo Aminadab, ou o fantástico considerado como 

uma linguagem, no qual, a partir da análise do romance de Maurice Blanchot, reflete 

sobre o que chama de “fantástico contemporâneo”. Diferente de Todorov, Sartre analisa 

produções do século XX e nota que as obras pertencentes ao gênero fantástico desse 

século não se encontravam em concordância com as condições do fantástico 

oitocentista, isto é, pensado por Todorov, que baseou suas análises nos romances do 

século XVIII.  

Sendo assim, para Sartre, não é nem necessário nem suficiente retratar o 

extraordinário para atingir o fantástico, pois o acontecimento mais insólito, isolado num 

mundo governado por leis, reintegra-se por si mesmo à ordem universal (2005, p. 136). 

O que Sartre está nos dizendo, segundo Soares, é que  

 

o fantástico ou “não existe ou se estende a todo o universo”, sem espaço para 

moderação entre tais condições. Ao contrário, no entanto, do que ocorre nas 

narrativas maravilhosas, tal universo fantástico é ao mesmo tempo o próprio 

real. (2015, p. 119) 

 

 

Fadas, gênios e duendes. Súcubos, fantasmas, fontes que choram. De acordo 

com o crítico francês, o fantástico do século XX se livrava de tudo isto e das 

convenções inúteis e caducas para dar lugar ao homem. O homem é o objeto fantástico e 

como criador do fantástico proclama que se identifica com ele. Para o homem 

contemporâneo, como nos afirma Sartre, o fantástico se tornou apenas uma maneira 

entre cem de fazer refletir sua própria imagem. 

 

Dalí e De Chirico nos faziam ver uma natureza assombrada e, no entanto, 

liberta do sobrenatural: um nos pintava a vida e os infortúnios das pedras; o 

outro ilustrava uma biologia maldita, mostrava-nos o horrível germinar de 

corpos humanos ou metais contaminados pela vida. Por uma curiosa 

contrapartida, o novo humanismo precipita essa evolução: Blanchot, na 

esteira de Kafka, não mais se preocupa em contar os feitiços da matéria; os 

monstros em carne e viva de Dali certamente lhe parecem um estereótipo, 

assim como os castelos assombrados pareciam um estereótipo a Dalí. Para 

ele, já não há senão um único objeto fantástico: o homem. Não o homem das 

religiões e do espiritualismo, engajado no mundo apenas pela metade, mas o 

homem-dado, o homem-natureza, o homem-sociedade, aquele que reverencia 

um carro fúnebre que passa, que se barbeia na janela, que se ajoelha nas 

igrejas, que marcha em compasso atrás de uma madeira. Esse ser é um 

microcosmo, é o mundo, toda a natureza: é somente nele que se mostrará 

toda a natureza enfeitiçada. (2005, p. 138) 
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O que nos chama atenção também, nesse artigo de Sartre, é que o crítico se 

baseia no romance de Blanchot, para analisar o fantástico, comparando a obra com as 

produções de Kafka, já que, segundo o francês, são de uma semelhança extraordinária. 

Kafka, para Sartre, faz “figura de precursor” do fantástico contemporâneo. Para o 

pesquisador, “Kafka era inimitável: permanecia no horizonte como uma eterna 

tentação” (2005, p. 149).  Isto nos faz crer, de acordo com Soares, que  

 

a Literatura Fantástica pós-Kafka exibirá um sem número de títulos que, de 

alguma maneira, serão devedores de uma estética kafkiana ou mesmo de seus 

temas, seja por tomar a sua obra como modelo (“eterna tentação” a que não 

se escapa, apesar da sua apregoada “inimitabilidade”), seja pela tentativa de 

superá-la. (2015, p. 119) 

 

Descobrimos, na entrevista cedida à revista on-line Jot Down, citada no capítulo 

anterior, que Millás é leitor de Kafka e tem o escritor como uma de suas principais 

influências literárias. Em muitas produções de Millás, assim como nas de Kafka, 

encontramos a presença do fantástico contemporâneo. No romance No mires debajo de 

la cama, o aspecto fantástico da animação dos objetos se introduz fortemente na terceira 

parte da trama, e os sapatos (objetos animados) chegam a se misturar com a vida 

cotidiana (KOR, 2011, p. 171). Neste romance, o insólito não é visto como sobrenatural, 

pelos protagonistas, e chega a ser tratado num momento com normalidade pela 

personagem Elena 

 

Ao atravessar uma rua, viu um sapato esportivo virado sobre a calçada. Era 

dos de câmara de ar e sentiu pena dele, pois lhe pareceu que estava 

agonizando. Pegou-o pelo cadarço e o colocou numa lixeira, pensando que 

faleceria mais à vontade no privado que à vista do publico. (2006, p. 160, 

tradução nossa)51 

 

Para Roas, Millás se serve do fantástico não somente para denunciar a 

arbitrariedade de nossa concepção da realidade, mas também para postular – em um 

sentido muito cortazariano – uma visão mais ampla desta com efeitos inquietantes, 

                                                           
51 Al atravesar una calle, vio una zapatilla deportiva volcada sobre la acera. Era de las de cámara de aire y 

sintió lástima por ella, pues le pareció que estaba agonizando. La tomó de un cordón y la depositó en una 

papelera, pensando que fallecería más a gusto en privado que a la vista del público. (2006, p. 160) 
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como é próprio do gênero fantástico (2007, p. 245, tradução nossa)52. Nos contos do 

primeiro capítulo do livro Cuentos a la interperie (1997), mais precisamente na parte 

intitulada Taxis, o escritor faz uso do fantástico, e, por conseguinte, faz-nos questionar a 

realidade. Nessas narrativas, que tem como espaço a paisagem urbana, algo de estranho 

acontece no cotidiano e rompe a lógica de normalidade do dia a dia.  

No conto Las voces, las calles, los taxistas, o narrador nos conta um episódio 

que aconteceu consigo numa viagem de táxi. De acordo com o narrador, ao pegar um 

táxi para ir ao hospital, já que sentia muitas dores no tornozelo, após cair de uma 

escada, vê-se entretido na conversa do motorista com um companheiro de profissão. Os 

motoristas faziam as suas viagens em locais diferentes e discutiam, visto que um não 

acreditava no que o outro dizia quanto ao destino a que levariam seus passageiros. Até 

que, no táxi do narrador, ecoa a voz de uma senhora, passageira do outro veículo, que 

confirma a veracidade da afirmação do seu motorista que dizia não estar mentindo. O 

narrador, ao ouvir essa voz, sente-se seduzido e inicia com essa senhora uma conversa 

que resulta na mudança de seu destino, já que o narrador decidiu ir ao encontro da 

suposta senhora que diz ser médica e poder ajudá-lo. 

O final do conto é intrigante. Antes de se dirigir ao encontro da senhora que 

possuía na voz o tom daquelas mulheres que falam nos sonhos, segundo o narrador, o 

seu motorista, em discussão com o outro taxista, havia acusado o homem de estar 

imitando a voz da suposta senhora, já que por ter sido ventríloquo, antes de taxista, 

sabia fazê-lo. No entanto, o narrador rejeita o que ouve e vai ao encontro da atraente voz 

 

Demos a volta e comprovei que nesta direção o trânsito e minha ansiedade 

eram mais densos que na outra. Durante o trajeto, construí um corpo para a 

voz e imaginei seus dedos passeando com sabedoria pelo meu tornozelo. O 

taxista vigiava minhas emoções através do espelho. Deteve-se na porta da 

urgência. 

– Aí está – disse sinalizando o taxi da frente. Não vi nada na parte de trás, 

mas manquei até a janelinha do motorista e perguntei pela doutora. Então, do 

outro lado da janela, um rosto enrugado, que parecia emergir das 

profundidades abissais da minha consciência, contemplou-me com lentidão e, 

ao abrir sua boca de peixe, emitiu o som do qual havia me apaixonado. 

Enquanto eu fugia arrastando o pé esquerdo em direção a Juan Bravo, escutei 

                                                           
52 Millás se sirve de lo fantástico no sólo para denunciar la arbitrariedad de nuestra concepción de la 

realidad, sino también para postular – en un sentido muy cortazariano – una visión más amplia de ésta 

(con efectos inquietantes, como es propio del género fantástico) (2007, p. 245) 
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uma dupla gargalhada nas minhas costas. (MILLÁS, 1997, p. 13, tradução 

nossa)53 

 
Observamos, diante do final desse conto, que o fantástico é vivenciado apenas 

pelo narrador que não vê a concretização do seu desejo, da sua imaginação, mas, pelo 

contrário, depara-se com um acontecimento inusitado, que o assusta. O fantástico está 

na quebra de expectativa ao ver o seu objetivo não sendo concretizado. 

Sob este enfoque, para Roas, ainda em seu artigo El hombre que (casi) 

controlaba el mundo. Juan José Millás y lo fantástico, as narrativas e os articuentos 

(crônicas) de Juan José Millás nos oferecem um excelente mostruário das variantes do 

conflito que é a realidade. Como comentávamos antes, de acordo Roas, Millás, em suas 

produções nas quais identificamos a presença do fantástico, “parte de uma concepção da 

realidade como construção arbitrária da nossa imaginação” (2007, p. 244, tradução 

nossa)54. O crítico espanhol, baseado em suas análises feitas de obras e entrevistas de 

Millás, defende que o cronista apela por uma visão mais ampla do real, ou melhor, por 

uma concepção múltipla, na qual convergiriam, ao menos duas ordens de realidade: uma 

realidade real e uma realidade interna, psíquica, conformada pelas ideias, os delírios, as 

emoções, nas quais habitam os impulsos mais escuros do homem (2007, p. 244)55. 

Sendo assim, segundo Roas, 

 
Para fazer mais evidente o conflito fantástico que articula essa intenção de 

questionar o real, Millás ambienta suas histórias em uma paisagem urbana 

reconhecível pelo leitor (e onde este se reconhece), um mundo absolutamente 

cotidiano e anódino em que os personagens – seres também anódinos – se 

veem submetidos a azares e forças que os transbordam e transtornam. Porém, 

igualmente a Cortázar ou José María Merino (para citar um dos melhores 

cultivadores atuais do fantástico), Millás não se vale da tradicional 

maquinaria fantástica, mas em seus contos joga com as ocorrências do dia a 

dia, introduzindo nelas umas mínimas alterações que provocam que o que até 

esse momento se apresentava como normal, transforme-se em algo ominoso. 

(2007, p. 245, tradução nossa)56 

                                                           
53 Dimos la vuelta y comprobé que en esa dirección el tráfico y mi ansiedad eran más densos que en la 

otra. Durante el trayecto, construí un cuerpo para la voz e imaginé sus dedos deambulando con sabiduría 

por mi tobillo. El taxista vigilaba mis emociones a través del espejo. Se detuvo en la puerta de urgencias. 

– Ahí está – dijo señalando el taxi de delante. No vi a nadie en la parte de atrás, pero cojeé hasta la 

ventanilla del conductor y pregunté por la doctora. Entonces, al otro lado del cristal, un rostro apaisado, 

que parecía emerger de las profundidades abisales de mi conciencia, me contempló con lentitud, y al abrir 

su boca de pez emitió el sonido del que me había enamorado. Mientras huía arrastrando el pie izquierdo 

en dirección a Juan Bravo, escuché una carcajada doble a mis espaldas. (MILLÁS, 1997, p. 13) 

 
54 Millás parte de una concepción de la realidad como construcción arbitraria de nuestra imaginación 

(2007, p. 244). 
55 A ideia de “realidade real” e de “realidade interna” não é do crítico David Roas, mas sim de Millás, 

como sinaliza Roas em seu artigo.  
56 Para hacer más evidente el conflicto fantástico que articula esa intención de cuestionar lo real, Millás 

ambienta sus historias en un paisaje urbano reconocible por el lector (y donde éste se reconoce), un 
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Sendo assim, em nossa trilogia, detectamos um sujeito enunciativo em conflito 

com o mundo hipertecnológico no qual vive. O choque que o narrador teve ao saber do 

transplante da mão de um cadáver em outra pessoa faz com que imagine essa mão  

movendo-se sozinha, tendo vida própria. O fantástico, desse modo, é a maneira pela 

qual o cronista busca denunciar o absurdo do cotidiano, o estranho, o incomum, a 

monstruosidade, que nesse caso se trata do transplante desta mão. Sabemos que essa 

crônica é uma reelaboração, uma sobre-escrita de uma notícia que realmente aconteceu 

e que essa mão não teve vida própria como diz o narrador. Desse modo, a crônica de 

Millás não tem por objetivo ser fantástica, o fantástico se encontra no discurso, na 

maneira como o cronista deseja nos expressar a sua visão deste transplante. Para Roas, a 

realidade, em Millás, é um mar de signos indecifráveis, e os personagens do escritor 

tratam de acomodar a realidade a suas ideias e desejos, de estabelecer uma aparência de 

ordem onde possam viver com certa tranquilidade. (2007, p. 246) 

A ideia de Millás, nessas três crônicas, não é defender que os movimentos da 

mão transplantada são sobrenaturais, não é criar uma narrativa ficcional de uma prótese 

que tem vida própria. Na realidade, o que o cronista deseja é nos mostrar, por meio de 

sua visão pessoal que revela o mal-estar de nossa sociedade, o quanto este tranplante é 

monstruoso, o quanto os avanços da ciência e tecnologia assustam, e é no discurso do 

narrador, na sua forma de se expressar que devemos falar de fantástico e monstro.  

Julio Jeha, em seu artigo Monstros como metáfora do mal, publicado no livro 

Monstruos e monstruosidades da literatura (2007), do qual é também organizador, 

realiza uma discussão sobre a utilização da metáfora para representar o mal por meio da 

figura do monstro. O pesquisador defende que “quando falamos do mal, tendemos a 

criar referências metafóricas, relacionando um ser ou um acontecimento a algo que 

existe num plano diferente” (2007, p. 19). Para Jeha, “entre as metáforas mais comuns 

que usamos para nos referir ao mal, estão o crime, o pecado e a monstruosidade (ou o 

                                                                                                                                                                          
mundo absolutamente cotidiano y anodino en el que los personajes –seres también anodinos– se ven 

sometidos a azares y fuerzas que los desbordan y trastornan. Pero, al igual que Cortázar, o José María 

Merino (por citar uno de los mejores cultivadores actuales de lo fantástico), Millás no se vale para ello de 

la tradicional maquinaria fantástica, sino que en sus cuentos juega con las ocurrencias del día a día, 

introduciendo en ellas unas mínimas alteraciones que provocan que lo que hasta ese momento se 

presentaba como normal, se transforme en algo ominoso. (2007, p. 245) 
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monstro)” (2007, p. 19).  Os monstros, segundo Jeha, representam a ruptura de um 

código, um mal cometido (2007, p. 19). 

Sob este enfoque, o estudioso nos dá exemplos de algumas obras em que a fígura 

do monstro é utilizada na literatura como metáfora de algum mal existente em nossa 

realidade. Uma destas obras é Frankenstein, ou, o moderno Prometeu (1818, 1836), de 

Mary Shelley. No romance de Mary Shelley, de acordo com Jeha,  

 

Frankenstein e a sua Criatura, que são o duplo um do outro, destacam-se 

como uma metáfoa dos males decorrentes do Iluminismo, de uma família 

disfuncional, da reprodução assexuada e, por fim, da ciência sem controle 

(2007, p. 23).  

 

Com isso, vemos que, neste romance, a Criatura, considerada o mal do mundo, 

alerta, como nos apresenta o crítico brasileiro, para o drama da reprodução assexuada, 

grande tema do século XIX, e contra “uma ciência desprovida de valores morais” (2007, 

p. 24).  

O cronista Manuel Vicent, assim como Millás, também se interessa pela ciência 

e tecnologia e publica crônicas fazendo do pós-humano tema de discussão. Na crônica 

Canibales, o cronista nos apresenta os avanços científicos e tecnológicos sob a ótica do 

monstro. Os avanços acelerados da ciência e tecnologia que controlam os nossos 

movimentos, hábitos e as tendências de nossa vida, tornando-nos “um produto nutritivo, 

entulhado de publicidade e informação tóxica” (VICENT, 2018, tradução nossa)57 são, 

para Vicent, o conde Drácula de nossa sociedade, que, por meio da forma digital, está 

agarrado em nossa orelha, na veia jugular, sugando o nosso sangue, como é possível ver 

no trecho abaixo 

 

Somos como nos quer o poder: consumidores autômatas, controlados, alegres 

e desarmados. O conde Drácula adquiriu uma forma digital. Hoje todo 

mundo vai com o telefone na orelha, agarrado na veia jugular, sem saber que 

é o lugar mais propício para que o vampiro ponha seus caninos para 

trabalhar. Mas ao final do banquete, quando o conde Drácula nos tenha 

chupado todo o sangue, onde depositará os crânios e as carcaças vazias? 

(VICENT, 2018, tradução nossa)58 

 

 

                                                           
57 Un producto nutritivo, atiborrado de publicidad e información tóxica (VICENT, 2018). 
58 Somos como nos quiere el poder: consumidores autómatas, controlados, alegres y desarmados. El 

conde Drácula ha adquirido una forma digital. Hoy todo el mundo va con el móvil en la oreja, pegado a la 

yugular, sin saber que es el lugar más propicio para que el vampiro ponga a trabajar sus colmillos. Pero al 

final del banquete, ¿dónde depositará los cráneos y carcasas vacías cuando el conde Drácula nos haya 

chupado toda la sangre? (VICENT, 2018) 
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A partir dos estudos de Jeha, do fantástico e das obras citadas, chegamos à 

conclusão então de que Millás se utiliza do fantástico para transformar a mão 

transplantada num monstro. A prótese, assim como a Criatura do doutor Frankenstein e 

o telefone vampiro de Vicent, é uma metáfora do mal e nos alerta para o acelerado 

progresso científico e tecnológico, um dos grandes temas do novo milênio.  

 

4.7. CUERPO Y PRÓTESIS 

A crônica Cuerpo y prótesis que inspirou Juan José Millás a nomear o seu livro 

dessa forma é o último texto do capítulo Extremidades e também do livro. Inclusive, 

vale destacar que é também o último texto selecionado do livro de crônicas que 

discutimos, já que os próximos são do jornal. Além do mais, é uma das crônicas que 

melhor dialoga com as reflexões de David Le Breton estudadas antes. 

O narrador, figura representativa de Millás, realiza, em seis páginas, uma 

reflexão sobre o corpo, defendendo com muitos argumentos a visão que possui. 

Diferente de todas as crônicas selecionadas, Cuerpo y prótesis é a única que 

classificamos como uma crônica-ensaio, segundo os estudos de Andres-Suárez, por ser 

acentuadamente extensa, reflexiva e argumentativa, não apresentando uma narrativa ou 

um caráter noticioso como a maioria dos textos selecionados. 

As páginas dessa crônica revelam que, para Millás, o corpo não passa apenas 

de uma ferramenta, um objeto que nós, seres humanos, realidades concretas, utilizamos 

para nos locomover e fazer atividades. Além de um objeto, o corpo é também, para o 

cronista, uma representação do real. Para justificar essa visão de corpo, o escritor faz 

alusão ao mundo empresarial dizendo que, nesse meio, o uso do verbo “incorporar” é 

frequente para representar a agregação de funcionários ao corpo de uma empresa e 

também alude à expressão “imagem corporativa”, defendendo que esta é utilizada 

quando uma empresa deseja representar a sua existência como uma instituição temida e 

respeitada.  

Millás relata também que a prostituição é uma forma de buscar em outro corpo 

o prazer de ver a solicitação dos desejos sendo realizados quando ordenados e que o 

exército não é mais que uma coleção de corpos obrigados a renunciar a sua identidade 

para se pôr ao serviço de outra. O corpo, segundo o cronista, sob esta ótica do prazer e 
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do contrato é um objeto; o lugar das sensações e desejos; é servente ao homem. Além 

disso, o corpo, para Juan José Millás, impede-nos de constatar toda a realidade 

O olho, com toda a sua complexidade, apenas é capaz de captar uma estreita fresta 

da realidade. E o tato, o ouvido ou o olfato não alcançam a recorrer nem 10 por 

cento do quanto nos rodeia. Ou seja, que entre nós mesmos e a realidade se 

interpõem multidões de impurezas: a mais grave delas é sem dúvida o corpo. Não 

estou propondo que nos retiremos dele (entre outras coisas não saberíamos como 

fazê-lo), apenas estou constatando que a sua espessura nos impede o contato com 

todo o essencial. Prestem atenção nas pernas: constituem uma verdadeira coisa 

ridícula, uma idiotice. Não estão concebidas para sua função e levam dentro uma 

formação muito arcaica, o osso, que se quebra em apenas olhá-lo [...] (MILLÁS, 

2009a, p. 426, tradução minha)59 

 

Como lemos nesse trecho da crônica, o corpo, para o cronista, é estranho, 

impuro, limitado e inútil. Millás, no decorrer dessa passagem, convida-nos a analisar 

junto com ele os membros do corpo. A primeira parte que ele destaca são as pernas e as 

considera ridículas e idiotas. Depois escreve sobre os braços e diz que eles parecem 

úteis, já que temos o vício de pegar coisas. Porém, ainda assim defende que existem 

muitos corpos desprovidos de extremidades superiores que se desenvolvem tão bem, ou 

melhor, que o corpo completo. Ainda segundo Millás, mais absurdas ainda são as costas 

por ser um espaço devastado, sem vegetação, uma parte do corpo da qual ele passa 

meses sem lembrar e, quando se dá conta de que as existem, é porque algo de ruim está 

acontecendo entre seus confins.  

O cronista também defende que o corpo é um espaço vazio. De acordo com o 

escritor espanhol, um indivíduo pode ter mais de um corpo, da mesma forma que um 

corpo pode ser possuído por mais de um indivíduo. Millás, para exemplificar o seu 

pensamento, menciona o conto El cuerpo robado, de H. G. Wells, e nos revela que o 

autor descreve nessa narrativa a existência de um mundo imaterial, paralelo ao nosso, 

onde habitam milhares de personalidade cuja sede de corpo é tão grande que conseguem 

entrar com freqüência nos nossos, caso vejam uma fresta ou rachadura pelas quais 

possam penetrar. 

O cronista segue o texto dando ao corpo outras conceituações como prótese, 

alucinação e construção fantástica. “ O corpo poderia ser uma convenção parecida a da 

                                                           
59 El ojo, con toda su complejidad, apenas es capaz de captar una estrecha franja de la realidad. Y el tacto, 

el oído o el olfato no alcanzan a recoger ni un 10 por ciento de cuanto nos rodea. Es decir, que entre uno 

mismo y la realidad se interponen multitud de impurezas: la más grave de ellas es sin duda el cuerpo. No 

estoy proponiendo que nos despojemos de él (entre otras cosas no sabríamos cómo hacerlo), sino 

constatando que su espesor nos impide el contacto con todo lo esencial. Fíjense en las piernas: 

constituyen una verdadera ridiculez, una tontería. No están concebidas para su función y llevan dentro 

una formación muy arcaica, el hueso, que se rompe con mirarlo… (MILLÁS, 2009a, p. 426) 
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linguagem, ou seja, uma prótese arbitrária que serve para nos comunicar coisas, o 

mesmo que o calendário ou as palavras.” (MILLÁS, 2009a, p. 428, tradução nossa)60. O 

que deve estar claro, diante de tudo isto, é que todas as conceituações de corpo 

apresentadas por Millás têm em comum o fato de sinalizarem que o corpo carece de 

existência real, uma existência, que segundo o narrador, projeta-se, para alguns, na 

alma, o que para ele não exista 

 

Em qualquer caso, o certo é que quando se habitua ao corpo, já não se pode 

viver sem ele, mesmo que se trate de uma coisa imaginária. Daí que para 

demonstrar a sua existência, tenhamos inventado os argumentos mais 

inverossímeis, inclusive o da dor, ou da morte, que tanto dano nos fazem. 

Pensamos que se dói e morre é porque se trata de um assunto real. Mas 

também a alma, que não existe, dói, e mais que o corpo [...] (MILLÁS, 

2009a, p. 429, tradução nossa)61 

 

Toda essa discussão está de acordo com as reflexões sobre o corpo 

desenvolvidas por Le Breton. No livro escrito pelo antropólogo, todas essas concepções 

comentadas por Millás são discutidas, e vimos que se tratam de consequências das 

mudanças de entendimento do corpo durantes os séculos. Antes da era moderna, 

segundo Le Breton, a existência humana era corporal, o que significa dizer que o 

homem se entendia como o seu corpo e não como um sujeito. A construção do corpo é, 

como o antropólogo francês defende, fruto da modernidade 

 

O divórcio do corpo no seio do mundo ocidental remete historicamente à cisão entre 

cultura erudita e a poeira das culturas populares, de tipo comunitário. O apagamento 

ritualizado do corpo, tão típico da Modernidade, encontra aí suas fontes. 

Desvalorizado no âmbito das camadas sociais privilegiadas dos séculos XVI e XVII, 

o corpo permanece em seu lugar central, pivô do enraizamento do homem no tecido 

do mundo, para as camadas populares. Duas visões do corpo se polarizam então, 

uma que o deprecia, distancia, e acarreta sua caracterização enquanto, de certa 

forma, diferente do homem que ele encarna; trata-se, então, de ter um corpo; e a 

outra, que mantém a identidade de substância entre o homem e seu corpo: trata-se de 

ser o seu corpo. (LE BRETON, 2011, p. 94) 

 

Dessa forma, todo o exposto por Millás, nesta última crônica, é fruto de uma 

discussão antiga, não atual. O que faz Juan José Millás é apresentar a sua visão de 

                                                           
60 El cuerpo podría ser una convención parecida a la del lenguaje, o sea, una prótesis arbitraria que sirve 

para comunicarnos cosas, lo mismo que el calendario o las palabras. (MILLÁS, 2009a, p. 428) 

 
61 En cualquier caso, lo cierto es que cuando uno se habitúa al cuerpo ya no puede vivir sin él, aunque se 

trate de una cosa imaginaria. De ahí que para demostrar su existencia hayamos inventado los argumentos 

más inverosímiles, incluso el del dolor, o la muerte, que tanto daño nos hacen. Pensamos que si duele y 

muere es porque se trata de un asunto real. Pero también el alma, que no existe, duele, y más que cuerpo 

[…] (MILLÁS, 2009a, p. 429) 
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cronista sobre o assunto, sobre o corpo da sociedade contemporânea, o corpo 

modificado pelos avanços da ciência e tecnologia. Na maioria das vezes, lemos e 

ouvimos jornalistas e cientistas falando sobre o tema, sem conhecer o que outros 

profissionais, como os escritores, pensam sobre o assunto.  

 

             4.8. NO LLAMAN   

 

Em No llaman, a primeira crônica selecionada do jornal El País, o cronista faz 

uso de um dos elementos mais típicos do gênero, a ironia, para comentar sobre uma 

mulher que o incomoda na viagem de trem ao dizer que é um robô. O narrador, não 

acreditando no que a mulher diz e com deboche, responde à senhora dizendo que é 

como ela, apesar de a companheira de viagem não acreditar 

 

E não é estranho, para você, que eu seja um robô? Insistiu a senhora. Não, 

disse, eu também sou um robô. De que fábrica? Ela disse. Da de Alcobendas, 

eu disse (eu pensei que em Alcobendas poderia existir uma fábrica de 

humanóides). Você não acredita em mim, ela disse. Você tampouco em mim, 

eu disse. Mas é que você não é, ela disse. Nem mais, nem menos que você, 

disse eu. (MILLÁS, 2017, tradução nossa)62 

 

Durante todo o relato do narrador, a mulher tenta o convencer de que ele não é 

um robô como ela, mas o cronista persiste com a ironia e defende que também é um 

autômata. A conversa chega ao fim quando a mulher, após receber uma ligação, diz ao 

narrador que não poderia seguir conversando, já que a central lhe havia ordenado 

interromper a comunicação e que talvez ele recebesse a mesma ligação por ser um robô 

também. Porém, o autor, com sarcasmo, termina a crônica dizendo que não recebe o 

telefonema 

   

Nisto, tocou o telefone da senhora. Ela o pegou, trocou quatro ou cinco frases 

com o seu comunicante e desligou. Logo se voltou a mim. Disse: Era da 

central, ordenaram-me a interromper imediatamente esta conversa, talvez 

                                                           
62 ¿Y no le extraña que sea un robot?, insistió la señora. No, dije, también yo soy un robot. ¿De qué 

factoría?, dijo ella. De la de Alcobendas, dije yo (se me ocurrió que en Alcobendas podría haber una 

fábrica de humanoides). Usted no me cree, dijo ella. Usted tampoco a mí, dije yo. Pero es que usted no lo 

es, dijo ella. Ni más ni menos que usted, dije yo. (MILLÁS, 2017) 
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liguem para você agora. Mas não me ligaram (MILLÁS, 2017, tradução 

nossa)63. 

 

 

As crônicas de Millás, como estamos vendo em nossas análises, são compostas 

pela utilização de muitos recursos da literatura. Recebe atenção a ironia, utilizada com 

insistência no gênero, não somente por nosso escritor, mas pelos cronistas em geral. Em 

No llaman, notamos que o narrador busca a ironia para se livrar desta situação 

indesejada que é a sua vizinha de assento dizendo ser um robô. De acordo com Santana,  

  

A ironia é um recurso usual de humor. Ela torna mais extrema a relação de 

oposição entre o falso atribuído e o fato verdadeiro. O riso na ironia surge de 

uma situação de inversão, mas a ironia não quer dizer absolutamente que a 

situação seja risível. Muito pelo contrário, muitas vezes ela provoca o choro. 

Quando percebida, a ironia estimula algum tipo de reação. Não podemos 

confundir o tom humorístico com a ironia. (2006, p. 39) 

 

Refletindo sobre o que Santana diz com relação à diferença entre ironia e humor, 

notamos que em Millás nem sempre a ironia significa riso. Além de utilizar a ironia 

para debochar, ser sarcástico, o cronista também faz uso do recurso para denunciar um 

acontecimento incomodante, demonstrar insatisfação com algo. Em No llaman, 

constatamos que a ironia é utilizada pelo narrador por não crer que está sentada ao seu 

lado, num trem, uma mulher robô. Sendo assim, a fim de debochar do que a mulher diz 

e de dar um fim na conversa, o sujeito enunciativo dessa narrativa usa e abusa do 

recurso literário. Em outras crônicas como Un ruido, La mano tonta e ¿De dónde?, a 

ironia revela insatisfação, reprovação e incredulidade com respeito ao transplante da 

mão de um cadáver em outra pessoa.  

A análise desta narrativa nos mostra também que ela não é diferente das outras 

crônicas publicadas já em livro. Millás, por meio de No llaman, leva para o jornal a 

ficção ao criar este personagem que diz ser um humanoide. Baseando-nos nas 

investigações de Santaella, como vimos antes, este tipo de humanoide presente na 

crônica de Millás é referente ao que a estudiosa chama de vida artificial, ou seja, uma 

tecnologia pós-humana com aparência de pessoa ou animal e que imita os seus 

movimentos. 

                                                           
63 En esto, sonó el móvil de la señora. Lo cogió, intercambió cuatro o cinco frases con su comunicante y 

colgó. Luego se volvió a mí. Dijo: Era de la central, me han ordenado que interrumpa inmediatamente 

esta conversación, a lo mejor le llaman a usted ahora. Pero no me llamaron (MILLÁS, 2017). 
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Além do mais, vale destacar, inclusive, que, no jornal, o texto está acompanhado 

de uma imagem que apresenta um homem frente a um robô, representando o narrador e 

o suposto humanoide. Porém, a narrativa de Millás termina com indefinibilidade em 

relação à personagem, não ficando claro se é ou não a mulher um robô. Esta dúvida, 

com a qual Juan José Millás nos deixa, dialoga com a reflexão de Santaella ao defende a 

ideia de estarmos nos aproximando de um tempo em que não será mais possível 

distinguir vida natural de vida artificial. A incredulidade do narrador revela que ainda 

não alcançamos este tempo sinalizado pela estudiosa, no entanto, alerta, como nos 

mostra a pesquisadora brasileira, para o que está por vir 

 

O potencial para as combinações entre vida artificial, robótica, redes neurais 

e manipulação genética é tamanho que nos leva a pensar que estamos nos 

aproximando de um tempo em que a distinção entre vida natural e artificial 

não terá mais onde se balizar. De fato, tudo parece indicar que muitas 

funções vitais serão replicáveis maquinicamente assim como muitas 

máquinas adquirirão qualidades vitais. O efeito conjunto de todos esses 

desenvolvimentos tem recebido o nome de pós-humanismo. (SANTAELLA, 

2003, p. 199) 

 

A narrativa de Millás dialoga com a grande produção de filmes e séries que têm 

como temática a vida artificial. No imaginário fílmico, robôs e ciborgs têm aparecido 

repetidamente nas últimas décadas. De Robocop (1987), – um dos filmes mais 

exemplares –, às produções mais atuais da série britânica Black Mirror (2011), temos 

convivido com personagens híbridos e humanoides. Com No llaman, Millás se 

apresenta como um cronista atento às produções que tratam deste tipo de tecnologia 

pós-humana e leva, para o jornal, a visão do ficcionista sobre o assunto, sem deixar de 

lado as características que sustentam a crônica como a leveza, o tom de conversa e o 

vocabulário simples. 

 

 

              4.9. CORTOCIRCUITO 

A seguinte crônica, também publicada no jornal El País, traz uma comparação 

entre a história da máquina e a do homem. De acordo com o narrador, hoje, nós nos 

assombramos com os reservatórios arqueológicos pré-históricos encontrados na região 

de Atapuerca, pequeno município situado a 18 quilômetros de Burgos, no lado norte da 

Serra que possui o mesmo nome do município, mas os computadores atuais também se 

assombrariam com a origem de sua espécie, isto é, com os seus avôs, como assim 

escreve o cronista espanhol.  

https://elpais.com/elpais/2018/02/21/opinion/1519233718_272290.html


104 
 

Por meio da personificação, Millás humaniza a máquina inteligente e levanta a 

hipótese da existência de programas informáticos que já tenham sentido a estranheza de 

viver num computador, como nós, há séculos, estranhamos viver dentro de um corpo. 

Novamente, Millás confirma, agora por meio do computador, a nossa visão atual de 

corpo que nasce com Descartes, quem submeteu o corpo a uma metáfora mecânica: o 

corpo como um objeto, uma máquina, uma ferramenta limitada. Assim, como os 

homens, a máquina inteligente, na visão do cronista, é um ser fragmentado que se ainda 

não se entende, um dia irá se entender não somente como um corpo, mas como um 

“eu”. 

No segundo parágrafo da crônica, Millás escreve sobre a autoconsciência que os 

homens possuem. Segundo o ficcionista, os homens não têm ideia de como a 

autoconsciência se ativou neles, “porém a inteligência artificial deve se achar agora no 

instante fronteiriço em que ao mero cálculo se o acrescenta o significado do cálculo” 

(MILLÁS, 2018, tradução nossa) 52. O que está dizendo Millás, com esta afirmação, é 

que a inteligência artificial está prestes a trazer à máquina a consciência, 

faculdade experienciada somente pelos homens, pelo menos por enquanto.  

 

Se há programas informáticos que aprendem com seus erros, tampouco seria 

estranho que nas entranhas de um computador como o que eu utilizo para 

escrever estas palavras se houvesse produzido um curto circuito semelhante 

ao que conheceu o primeiro homem que captou ou emitiu um pensamento 

irônico. (MILLÁS, 2018, disponível na internet, tradução nossa)53  
  

  

Em Millás, em muitos momentos, notamos que máquina e homem se 

confundem, o que denuncia o quanto nos encontramos fundidos à ciência à tecnologia. 

Em Cortocircuito, chegamos à conclusão de que o mito bíblico da criação do homem é 

utilizado como metáfora para entender a máquina inteligente. Segundo religiões 

monoteístas como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, os homens foram criados à 

imagem e semelhança de Deus, o que significa dizer que nos parecemos com Deus não 

só em aparência, até porque somos feitos de carne e osso, mas também em essência. 

Millás, em sua crônica, assemelha a máquina aos homens quando defende que elas 

possuem não somente o corpo parecido ao nosso, mas uma história de evolução que 

resultará no ganho da consciência 

 

Se eu fosse essa máquina, dissimularia para não assustar ao meu usuário, 

apesar de que se esse usuário me deixasse ligado pelas noites, o que começa a 

ser comum, escreveria, de madrugada, um poema escuro sobre esse instante 
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em que compreendi que do outro lado de mim havia um homem, como o que 

assina este artigo, batendo estranhamente o teclado negro do meu corpo, 

sobre o qual destacam as letras e os números em branco. (MILLÁS, 2018, 

tradução nossa)64. 

 

Como podemos observar, este texto dialoga também com a crônica Progreso ao 

tratar da escrita. O narrador revela que, se ele fosse o seu computador e ganhasse 

consciência, a primeira coisa que faria é escrever um poema que comentasse o instante 

em que compreendesse ter do outro lado de si uma pessoa o usando, tocando o seu 

corpo. A escrita aparece nesta crônica como o primeiro ato, o primeiro progresso, a ação 

primária após a conquista do pensar, do raciocinar. Inclusive, a primeira escrita da 

máquina seria sobre si, e ela, diferente dos homens, já teria a consciência de possuir um 

corpo. 

 

              4.10. ESPIRITUALIZAR LA MATERIA, MATERIALIZAR EL 

ESPÍRITU 

Baseado no produto tecnológico iPhone, Millás realiza uma discussão, nessa 

crônica, sobre o telefone, defendendo, novamente, o quanto à máquina é parecida com o 

homem. De acordo com o cronista, o telefone, em geral, é a imagem e a semelhança dos 

seus donos. Porém, o que chama atenção é a afirmação que o escritor realiza nas linhas 

seguintes: “é um objeto dualista no sentido platônico do termo, pois está dotado de alma 

e corpo.” (MILLÁS, 2017). 

Levando em consideração a Teoria da Reminiscência de Platão, segundo o 

cronista, quando o corpo do telefone morre, – para Millás o corpo do telefone consiste 

no hardware ou no que ele chama de parte dura –, a alma (software ou parte macia) pode 

transmigrar para outro telefone, assim como intuíam os antigos gregos. Para quem não 

sabe, Platão, em sua teoria, acredita que a alma é imortal e que ela ocupa um corpo 

físico e mortal apenas de maneira provisória. Em Fedón, um dos diálogos do filósofo, 

assim como A República e O Banquete, Platão faz uma separação entre o corpo e a 

                                                           
64 Si yo fuera esa máquina, disimularía para no asustar a mi usuario, aunque si ese usuario me dejara 

encendido por las noches, lo que empieza a resultar común, de madrugada escribiría un poema oscuro 

sobre ese instante en el que comprendí que al otro lado de mí había un hombre como el que firma este 

artículo golpeando torpemente el teclado negro de mi cuerpo sobre el que destacan las letras y los 

números en blanco. (MILLÁS, 2018) 
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alma, afirmando que o primeiro é mortal, mutável e ininteligível, enquanto que a alma, 

por sua vez, é divina, imutável, eterna e inteligível. Além disso, segundo o filósofo, a 

alma, diferente do corpo, existe antes do nascimento e depois da morte: “As almas 

existiam antes de assumir a forma humana, independentemente dos corpos e eram 

dotadas de inteligência”. (PLATÃO, 2012, p. 32).  

É importante comentar que em Platão o dualismo do homem é de outra espécie, 

não parecido com o dualismo iniciado pelos anatomistas da Renascença. Vesalius 

anuncia, como vimos em Le Breton, o nascimento de um conceito moderno, aquele de 

corpo, intensificado depois por Descartes com seu entendimento de corpo associado à 

máquina, até que pudéssemos falar, com os avanços científicos e tecnológicos, em 

corpo pós-humano. O dualismo de Platão é entre homem/corpo e alma, o que não é 

igual ao dualismo que estamos vendo em Le Breton e Santaella que faz referência a 

individuação, isto é, a cisão do homem com o seu corpo. 

Em Espiritualizar la materia, materializar el espíritu, Millás, na realidade, 

trabalha tanto com a teoria de Platão quanto com as concepções mais atuais de corpo. 

Por meio da metáfora, o cronista nos diz que, nos primeiros telefones, o corpo e a alma 

estavam claramente separados e que a bateria era um dos elementos mais evidentes e 

grosseiros do corpo do objeto. Esta consideração que faz o cronista sobre o telefone está 

baseada na concepção atual de corpo, concepção essa sustentada pela fragmentação do 

homem, como vimos na crônica anterior. O telefone, segundo o escritor, não é o seu 

corpo, isto é, não é o hardware, a parte dura, ele possui alma, é dual.  

A comparação realizada pelo cronista, entre o telefone e o homem, intensifica-se 

ainda mais quando Millás escreve sobre os órgãos do objeto. A bateria, de acordo com o 

escritor, não constituía a totalidade do corpo, mas era uma parte essencial dele como o 

fígado para o corpo humano. Segundo o cronista, com o tempo, a bateria foi 

emagrecendo, mas sem perder de tudo o seu caráter de intestino grosso. É importante 

destacar que Millás escreve esta crônica no momento em que o iPhone cumpria dez 

anos de existência. O iPhone, de acordo com o escritor, teve como uma das revoluções a 

união entre o corpo e a alma, antes não experimentada por outros telefones 

 
Uma das revoluções do iphone consistiu precisamente em unir a alma e o 

corpo de tal modo que resultaram indistinguíveis. Fundiram-se, como o fundo 

e a forma, de maneira que o velho dualismo desapareceu. Já não estava por 

um lado o soma e por outro a psique, mas o soma adquiriu características da 

psique e vice-versa. Isto é muito, porque até então as falhas dos aparelhos se 

localizavam tanto na alma (o programa) como no corpo (o suporte desse 

programa). A partir do iphone, apareceram as falhas psicossomáticas, produto 
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da união íntima entre o espírito e a matéria. Quando o telefone não nos 

responde como deveria e dizemos que “está louco”, evocamos sem querer a 

uma destas patologias que se manifestando no programa proveem do suporte 

ou vice-versa. (MILLÁS, 2017, tradução nossa)65. 

 

 

Neste trecho retirado da crônica, notamos o quanto a humanização do telefone 

é levada ao extremo. Primeiro porque dialoga com as reflexões de corpo apresentada 

pelo cronista na crônica Cuerpo y prótesis, inclusive quando defende que a alma não 

existe, o que explica a união entre o corpo e a alma nesta crônica que analisamos agora, 

e depois quando comenta sobre patalogias que se manifestam no aparelho tecnológico. 

Até onde sabemos, a patologia é o estudo das alterações estruturais, bioquímicas e 

funcionais nas células, tecidos e órgãos, que visa explicar os mecanismos pelos quais 

surgem os sinais e os sintomas das doenças, o que significa dizer que as doenças são 

alterações que afetam os organismos e não as tecnologias.  

Podemos pensar, inclusive, que esse debate produzido por Millás serve para 

explicar também o homem. Neste início de novo milênio, onde a convergência geral 

entre os organismos e a tecnologia tem recebido proporções inimagináveis, a 

maquinização do homem é vista nesta crônica quando Millás o descreve por meio do 

telefone. A alma do homem é software do telefone, isto é, é a parte lógica, valiosa, 

diante do corpo, diante do hardware, de nosso suporte, parte física.  

Espiritualizar la materia, materializar el espíritu é um questionamento do 

conceito de humano e máquina. Já que é possível explicar o homem por meio da 

máquina e a máquina por meio do homem, qual é a diferença entre os dois? O que é 

homem e o que é máquina? Esse é o tema do debate que vem se colocando como um 

dos mais importantes da nova era tecnocientífica e hipertecnológica que se tornará cada 

                                                           
65 Una de las revoluciones del iPhone consistió precisamente en unir el alma y el cuerpo del tal modo que 

resultaron indistinguibles. Se fundieron, como el fondo y la forma, de manera que el viejo dualismo 

desapareció. Ya no estaba por un lado el soma y por otro la psique, sino que el soma adquirió 

características de la psique y viceversa. Esto es muy importante, porque hasta entonces las averías de los 

aparatos se localizaban bien en el alma (el programa), bien en el cuerpo (el soporte de ese programa). A 

partir del iPhone aparecieron las averías psicosomáticas, producto de la unión íntima entre el espíritu y la 

materia. Cuando el móvil no nos responde como debería y decimos que “está tonto”, aludimos sin querer 

a una de estas patologías que manifestándose en el programa provienen del soporte o al revés. (MILLÁS, 

2017) 
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vez mais presente em nossas discussões até que as respostas para estes questionamentos 

já não façam mais sentido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dedicamo-nos, nesta dissertação, ao estudo do fenômeno pós-humano nos textos 

cronísticos do escritor espanhol Juan José Millás. Mas, para que pudéssemos realizar 

esta tarefa, investigamos o gênero crônica; conhecemos a vida e a obra do cronista 

espanhol; e discutimos sobre o corpo, as suas diferentes concepções, até chegarmos ao 

pós-humano. Foi necessária, para a concretização deste trabalho, uma revisão 

bibliográfica que contemplasse as noções teórico-críticas apresentadas, sem as quais não 

seria possível desenvolver a pesquisa. 

Não chegaríamos até aqui se tentássemos analisar as produções escritas de 

Millás sem conhecer melhor o gênero que o escritor utiliza para comentar sobre os 

avanços científicos e tecnológicos. Deste modo, no Capítulo I, ao estudarmos a crônica, 

notamos que ela é bem mais antiga do que imaginamos. Com as contribuições de 

Fernandes e Reis (2006), Moisés (1997), Redondo (1994) e Gil González (2004), dentre 

outros aqui citados, vimos que a crônica, apesar de sua origem incerta, nasce como um 

gênero da literatura histórica cristã, tendo como função informar os acontecimentos 

importantes relacionados à nobreza como o nascimento de um nobre ou uma guerra, e 

também engrandecer o cristianismo.  

A partir do século XII, a crônica se aproxima da historiografia, sem deixar de 

ostentar traços da ficção literária. Porém, são nos séculos XV e XVI, período da 

expansão marítima e de formação da península ibérica, que a crônica se populariza e se 

torna o gênero oficial dos estudiosos e conquistadores que buscavam, por meio desta 

organização discursiva, escrever sobre as descobertas do Novo Mundo e também sobre 

os assuntos importantes dos novos países formados. É neste momento também, de 

acordo com Gil González, que as formas típicas do relato de ficção passam a ser 

utilizadas mais claramente nas narrações e descrições destes renascentistas que 

relacionavam elementos históricos à criação de mundos imaginários e alternativos. 

De certo, a crônica, mais próxima de como a conhecemos, isto é, não como um 

gênero historiográfico, mas uma escrita de variedades, uma escrita dos acontecimentos 

cotidianos, é encontrada no final do século XVIII. Em 1799, segundo Moisés, a crônica 

aparece no jornal. Com o desenvolvimento da imprensa, no século seguinte, o gênero 

ganha os periódicos por meio dos “folhetins” que eram o rodapé dos jornais. De acordo 
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com o pesquisador brasileiro, a crônica surge no Journal de Débats, um jornal francês 

que se publicava em Paris. 

Ainda no início do primeiro capítulo, as pesquisas de Rotker (2005) e Candido 

(2003) nos revelaram que com a entrada no jornal, a crônica vive um grande momento. 

Aos poucos, o gênero foi se tornando independente do folhetim, encurtando o tamanho 

e conquistando o seu espaço, até chegar à época atual com a sua publicação também em 

livro. Nesse momento de grande difusão da crônica, que a internet, inclusive, também 

proporcionou, passa-se a estudar cada vez mais este tipo de escrita que se torna objeto 

de estudo de pesquisadores que vão contra uma exigente, fechada e elitista crítica 

literária, que por muito tempo classificou a crônica como um gênero menor, como 

vimos com Arrigucci (1987), Sá (1992), Portela (1974) e Perrone-Moisés (2016).  

As pesquisas sobre a crônica atual nos fizeram chegar à conclusão do quanto o 

gênero é híbrido e de difícil conceituação. O compartilhamento de elementos de outros 

gêneros como a notícia, o conto, a poesia e o ensaio, ou seja, a sua hibridização, fez com 

que a crônica fosse definida de diferentes formas nas últimas décadas, levando os 

estudiosos a criarem, até mesmo, tipologias para o gênero. Diante disto, tendo em vista 

as produções de Millás, consideramos as contribuições de Ramos (2009) e Andres-

Suárez (2005) como as mais apropriadas, já que ambos pensam a crônica como um 

exercício de sobreescritura, isto é, uma reformulação de um texto já escrito, uma escrita 

sobre outro texto. Tanto o crítico porto-riquenho quanto a crítica espanhola consideram 

o gênero como uma forma jornalística ao mesmo tempo em que literária, um lugar 

discursivo heterogêneo, que pressupõe um sujeito literário, uma autoridade, uma 

“visão” altamente especificada.  

Em concordância com o Capitulo I, o capítulo seguinte, Juan José Millás: vida 

e obra, confirma, por meio das crônicas de Millás e de outros cronistas, as 

considerações propostas antes. Após conhecermos melhor um pouco da vida deste 

escritor espanhol de infância pobre, que escreveu no decorrer de sua vida romances 

premiados como Cerbero son las sombras, Papel mojado, La soledad era esto e El 

mundo, além da publicação de livros de contos e de ter sua obra narrativa traduzida para 

23 idiomas, vimos que Juan José Millás, como cronista, faz parte de um grupo de 

ficcionistas que tem levado à massa, por meio do gênero, o comentário pessoal sobre os 

acontecimentos da sociedade. Esses cronistas, que têm revigorado o jornal espanhol, 

atuam neste espaço não apenas como reconhecidos nomes da literatura, mas também 

como críticos contemporâneos que nos fazem refletir sobre os absurdos do cotidiano 
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muitas vezes já naturalizados, como intelectuais que, por meio de seu engenhoso 

trabalho, proporcionam ao grande público qualidade de escrita e variedade de assunto.  

Sob este enfoque, além das produções de Millás, vimos com a contribuição de 

Oliveira (2016) as crônicas de Félix de Azúa, Julio Llamazares, Rosa Montero e Manuel 

Vicent, todos atuantes no jornal espanhol El País. Observamos, com a leitura e análise 

dos textos realizadas pelo estudioso, que esses cronistas têm levado para o jornal o 

comentário, a reflexão de variados assuntos, por meio de uma escrita simples, mas 

engenhosa, elaborada. Entre a realidade e a ficção, estes escritores têm feito do jornal 

um espaço de experimento, publicando crônicas ora mais ficcionais, ora mais noticiosas, 

escrevendo textos dotados de lirismo, textos nos quais se abusam do uso de recursos 

literários como a metáfora, a personificação e a ironia. As produções desses cronistas, 

como nos mostrou Oliveira, são exemplificações da tipologia criada por Andres-Suárez, 

destacada no primeiro capítulo, que categoriza a crônica de diferentes formas, como: 

crônica-notícia; crônica-ensaio; crônica-microconto e crônica-poema em prosa. 

Conseguimos ainda, no capítulo II, descobrir porque o escritor espanhol tem 

levado com insistência para o jornal, desde 1990, a ficção. Em uma entrevista cedida à 

revista on-line Jot Down, Millás revela que o jornalismo não é menor que a literatura e 

que não existe fronteira entre os dois gêneros. O cronista exemplifica a sua afirmação se 

baseando na tradição americana na qual o jornalismo e a literatura nascem juntos. Além 

do mais, Millás nos conta também que sempre teve permissão para experimentar no 

jornal e que o que realiza hoje é fruto, na realidade, de algo que já vem se 

desenvolvendo há algum tempo, na Espanha, com nomes como Corpus Barga e Manuel 

Chaves Nogales. 

Toda esta pesquisa foi importante para que chegássemos seguros ao capítulo 

III, em que discutimos e analisamos a presença do pós-humano nos textos cronísticos de 

Juan José Millás. Dentre tantos temas comentados por Millás em suas crônicas, 

escolhemos o pós-humano por ser um dos grandes temas da sociedade contemporânea. 

A ciência e a tecnologia não vêm modificando apenas os saberes e a nossa forma de 

viver, mas também o nosso ser, a maneira como nos entendemos e nos vemos no 

mundo. Vivemos a era do pós-humanismo, na qual já não há distinções claras entre o 

humano e a tecnologia, entre o homem e a máquina. Somos o futuro do imaginário do 

passado, somos os ciborgs que um dia não passavam de ficção científica.  

No entanto, antes de adentrarmos em nossos estudos e análises, questionamos o 

porquê da pouca produção literária que toma os avanços científicos e tecnológicos como 
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temática. Baseando-nos nas pesquisas de Benjamin (2012), defendemos que a literatura 

como produção artística e técnica do homem não se encontra à parte desta revolução 

científica e tecnológica. A inserção da ciência e tecnologia na literatura não é atual, o 

que nos faz questionar o preconceito existente com a tecnologia quando relacionada à 

literatura. Benjamin defende que o poder proporcionado pela tecnologia de 

exponibilidade da arte, isto é, a partir da reprodutibilidade técnica e em massa foi 

possível atingir uma parcela maior da população, criando uma integração entre os meios 

e a sociedade.  

Eagleton (2006), por sua vez, assim como Benjamin, posiciona-se a favor da 

ampliação do campo de estudos da literatura. De acordo com o crítico, sempre ouvimos 

dizer que a literatura está vitalmente relacionada com as situações existenciais do 

homem, que ela é antes concreta do que abstrata, apresenta a vida em toda a sua rica 

variedade, e rejeita a investigação conceitual estéril, preferindo o sentimento e o gosto 

de se estar vivo, no entanto, paradoxalmente, a história da moderna teoria literária é a 

narrativa do afastamento das realidades sociais e históricas do homem, e da 

aproximação de uma gama aparentemente interminável de alternativas como o poema 

em si, a sociedade orgânica, as verdades eternas, a imaginação, a estrutura da mente 

humana, o mito, a linguagem e assim por diante. 

Além do mais, outro motivo que nos fez ter escolhido a temática do pós-humano 

é a forma como Millás entende a sua relação com a escrita. Segundo Millás, no prólogo 

de Cuerpo y prótesis, livro do qual retiramos a maior parte das crônicas selecionadas, às 

vezes ele sente a escrita como uma prótese sua e outras como ele próprio sendo uma 

prolongação artificial, uma mão mecânica dela. A maneira como Juan José Millás sente 

a escrita ou a forma como ele se sente diante dela não seria possível sem as mudanças 

de concepções do homem e do corpo ocorridas durante os séculos.  

Sendo assim, iniciamos a nossa investigação sobre o pós-humano analisando as 

diferentes concepções de homem e corpo nas sociedades tradicionais e contemporâneas. 

Com Le Breton (2016), aprendemos que o corpo não é um fator de individuação, não é 

um elemento isolável do homem, em sociedades tradicionais ainda existentes como os 

canaques melanesianos, habitantes da Melanésia, uma região da Oceania, situada no 

extremo oeste do Oceano Pacífico e ao nordeste da Austrália, e também nas sociedades 

rurais africanas. O corpo, no entendimento dos canaques, é uma parcela não destacada 

do universo que o banha e a sua existência está entrelaçada às arvores, aos frutos e às 

plantas. Este povo identifica o corpo com o reino vegetal. Já os africanos que vivem em 
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sociedades rurais, sociedades de estrutura holista, de acordo com Le Breton, não 

consideram o homem um indivíduo, mas um nó de relações, fundido em uma 

comunidade de destino, em que o seu relevo pessoal não é o índice de uma 

individualidade, mas uma diferença favorável às complementaridades necessárias à vida 

coletiva. Tanto o homem tradicional africano, como os canaques, estão imersos no seio 

do cosmos e de sua comunidade, participando da linhagem de seus ancestrais e de seu 

universo ecológico. 

Le Breton, analisando também a antropologia bíblica e o carnaval medieval, 

destacou que nestes também se ignora a noção de um corpo isolado do homem. No 

universo bíblico, de acordo com o pesquisador, o homem é um corpo e seu corpo não é 

outra coisa senão ele mesmo. O homem, nesta antropologia, é concebido como uma 

criatura de Deus, ao mesmo título que o conjunto do mundo. Quanto ao carnaval 

medieval, nos regozijos desta festa, os corpos, segundo o antropólogo, misturam-se 

indistintamente, participam de um mesmo estado da comunidade levado à sua 

incandescência. A cultura popular da Idade Média e também do Renascimento recusa o 

princípio de individuação do homem. 

Se com as camadas eruditas da sociedade do século XVI e com o 

empreendimento iconoclasta dos primeiros anatomistas marca-se o momento inaugural 

da ruptura concreta do homem com o corpo, é com Vesalius, para Le Breton, que uma 

antropologia de outra ordem se anuncia. O pesquisador defende que a partir de Vesalius, 

o homem cosmológico da época anterior não é mais do que a caricatura de si mesmo. A 

inserção do corpo como figura do universo não aparece mais do que negativo nas 

figuras de Vesalius. Para Vesalius, o microcosmo é tornado uma hipótese inútil: o corpo 

não é outra coisa senão o corpo. Além do mais, o especialista destaca que o homem de 

Vesalius anuncia o nascimento de um conceito moderno, aquele de corpo, mas que 

permanece, em certos aspectos, sob a dependência da concepção anterior, já que ele 

representa os seus esfolados, ou seus esqueletos, de forma humanizada, isto é, posando, 

realizando ações, não inertes e desprovidos de vida. 

Entretanto, como destacamos em nossos estudos, se com Vesalius o conceito de 

corpo, apesar de já moderno, ainda se encontra, de certo modo, ligado à concepção 

anterior, com Descartes esta ligação se rompe diante de um novo entendimento de corpo 

associado à máquina. É o filósofo, físico e matemático francês que submete o corpo a 

uma metáfora mecânica, defendendo que o modelo do corpo é a máquina, que o corpo 

humano é uma mecânica discernível das outras apenas pela singularidade de suas 
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engrenagens. Le Breton comenta que no século XVII, a Europa ocidental perde a sua 

base religiosa e o advento da filosofia mecanicista leva os filósofos e os eruditos a 

refletirem sobre a natureza de forma emancipada da autoridade da Igreja e das causas 

transcendentes. O antropólogo defende ainda que Descartes eterniza o sentimento de 

dualidade e que o dualismo cartesiano não é o primeiro a operar uma cisão entre o 

espírito (ou alma) e o corpo, mas é de outra espécie, não fundada sobre um solo 

religioso.  

A concepção mecanicista de corpo junto aos avanços científicos e tecnológicos 

culminaram no aparecimento da expressão pós-humano, no século XX. Santaella 

(2003), com as suas investigações, mostrou-nos a popularização do termo entre o final 

da década de 80 e o decorrer da década de 90. Vimos, durante nossa discussão sobre o 

fenômeno, que todas as definições de pós-humano buscadas por Santaella, em outros 

estudiosos, têm em comum o fato de sinalizarem a relação do homem e seu corpo com a 

tecnologia. E defendemos, a partir dos estudos da pesquisadora que baseou grande parte 

de sua pesquisa na contribuição de Robert Pepperell, que o termo pós-humano deve ser 

empregado tanto para se referir ao fato de que nossa visão daquilo que constitui o ser 

humano está passando por profundas transformações, quanto para apontar para a 

convergência geral dos organismos com as tecnologias até o ponto de se tornarem 

indistinguíveis. 

Nessas circunstâncias, apresentamos também algumas tecnologias pós-

humanas com as quais o homem contemporâneo converge. Com estas tecnologias, 

vimos que muitas são as possibilidades que tem surgido de descorporificação, 

recorporificação e novas expansões não-carnais da mente, gerando, como conseqüência, 

novas realidades do corpo. Esclarecemos, inclusive, que nem todos os tipos de 

tecnologias pós-humanas, tampouco todas as representações de corpo citadas 

encontramos nas crônicas de Millás, porém, pela vitalidade das pesquisas relacionadas 

ao assunto e pelo pouco conhecimento que ainda possuímos, justificava-se a 

apresentação do fenômeno que nos auxiliou na análise dos textos do escritor espanhol. 

Desta forma, após toda esta discussão, para analisar como Juan José Millás 

escreve, comenta e reflete sobre o fenômeno pós-humano, selecionamos doze crônicas. 

Nove crônicas foram escolhidas do livro Cuerpo y prótesis e três retiradas diretamente 

do jornal espanhol El País, onde o cronista possui uma coluna. A partir de nossas 

análises, notamos que nestas crônicas, Millás constrói um sujeito ficcionalizado em sua 

própria figura, isto é, autoficcionalizado. Não apenas nessas crônicas, mas na maioria de 
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suas produções, um “eu” assume a enunciação, – o que é típico do gênero, o foco 

narrativo na primeira pessoa, segundo Moisés –, e como uma espécie de divulgador 

científico, crítico da sociedade, comenta sobre os temas atuais e, consequentemente, 

sobre os avanços científicos e tecnológicos. Além disso, na crônica Primer amor, 

verificamos a presença de dados autobiográficos do escritor. Inclusive, também em 

outras crônicas, não só nas selecionadas, Millás parte, como sinaliza Andres-Suárez, de 

um acontecimento familiar ou de algo relacionado à vida do narrador para se centrar 

numa situação que afeta ao gênero humano. A primeira pessoa é assumida já no prólogo 

do livro, espaço no qual o escritor reflete sobre a criação da obra e a sua relação com a 

escrita. 

Constatamos, com as análises destas crônicas, que Millás escreve com mais 

insistência sobre um tipo de tecnologia pós-humana: a protética. As partes artificiais do 

corpo, área que tem apresentado grande avanço, segundo Santaella, estão presentes na 

trilogia Un ruído, La mano tonta e ¿De dónde?, assim como na crônica El ojo de cristal 

e também Primer amor. A prótese, nessas crônicas, é assunto principal ou de destaque. 

Chamou-nos atenção, inclusive a maneira como se porta o narrador diante dos membros 

artificiais, já que ora apresenta deslumbre, desejo e encantamento, ora  medo e rejeição. 

Vimos também na crônica Cuerpo y prótesis as considerações de Juan José 

Millás sobre o corpo. Nesse texto, mais reflexivo e argumentativo, observamos que 

todas as conceituações que o cronista busca dar ao corpo têm, em comum, o fato de 

sinalizarem que o corpo carece de existência real. As definições de corpo como 

ferramenta, espaço vazio, lugar do desejo e do prazer, construção fantástica e/ou prótese 

estão de acordo com as discussões de Le Breton e Santaella, apresentadas no capítulo III 

desta dissertação. Millás dialoga com os pesquisadores e apresenta também a sua visão, 

o entendimento do cronista sobre o assunto. 

Com as crônicas publicadas no jornal, No llaman, Cortocircuito e 

Espiritualizar la materia, materializar el espíritu, observamos que não são diferentes 

das crônicas publicadas já em livro. Sabemos que antes de chegar ao livro as crônicas 

são publicadas primeiro no jornal, porém, não tínhamos certeza de que o cronista 

modificava ou não os textos quando os traspassava para outro suporte. Mas, as análises 

nos fez notar que Millás realmente ficcionaliza no jornal, leva para este suporte a 

reflexão diferenciada sobre o pós-humano, fazendo uso, sobretudo, dos recursos 

literários. 
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Como foi visto, analisamos, especialmente, a presença do fantástico diante do 

escândalo e espanto presentes no discurso do narrador, com os incontroláveis avanços 

científicos e tecnológicos. Como ficcionista, Juan José Millás não deixa de lado a 

criatividade, entrando no que podemos chamar de fantástico contemporâneo, segundo os 

estudos de Sartre (2005), que já não se centra no sobrenatural representado por 

fantasmas e monstros como vimos em Todorov (2017), mas no que acontece de insólito, 

de raro ou incomum em nossa realidade, como a mão transplantada que tem vida 

própria na trilogia de crônicas. Inclusive, defendemos também com o auxílio de Roas 

(2007), que Millás não tem como objetivo escrever crônicas fantásticas, mas fazer uso 

dos elementos que o gênero proporciona para justificar a sua opinião, persuadir o leitor, 

provar que o seu repúdio e assombramento são válidos.  

Além disso, notamos também a aparição do monstro na sensação de mal-estar, 

no sentimento de medo causado pelos avanços da ciência e tecnologia. A partir dos 

estudos de Jeha (2007) e do fantástico, chegamos à conclusão de que Millás também se 

utiliza da estética do fantástico para transformar a mão transplantada de Un ruido, La 

mano tonta e ¿De dónde? em um monstro . A prótese, nesta trilogia, é uma metáfora do 

mal e nos alerta para o incontrolável progresso científico e tecnológico. 

A presença do monstro, do narrador que se encontra em conflito, dividido entre 

o assombro e o encantamento estão de acordo com a recriação da estética conceptista 

barroca encontrada na escrita de Millás. As crônicas escolhidas apresentam uma 

linguagem simples, fluente e pouca rebuscada, até porque se dirige ao público em geral, 

que, apesar de distantes do conceptismo quevediano, compartilham os diversos recursos 

literários como a metáfora, a personificação, os contrastes, o grotesco, a ironia, o 

humor, o engenho e o desmembramento das partes. Como vimos com Díaz Rojo (2009), o 

conceptismo tem sido empregado no colunismo jornalístico espanhol atual como 

macroestratégia retórica e Millás faz partes deste grupo de escritores que por meio dos 

recursos e mecanismos lingüístico-retóricos expressam a emotividade e a ausência de 

racionalidade no jornal. 

Podemos pensar que o barroco aparece também na concepção da criação do 

livro, já que as palavras que compõem o título da obra cuerpo e prótesis são metáforas 

da relação do autor com a escrita tecnológica do eu, já aqui destacada. No mais, vale 

comentar ainda que corpo e prótese podem ser entendidos, inclusive, como metáfora do 

corpo contemporâneo, pois como sinaliza o narrador na frase final da crônica ¿De 

dónde?: “todos nós estamos um pouco transplantados, mas precisamos saber onde”. 
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ANEXOS 

 

Apresentamos, a seguir, o detalhamento das tecnologias pós-humanas e das 

múltiplas realidades de corpo discutidas no capítulo III, – Estudos do corpo e do 

fenômeno pós-humano –, especificamente na seção 3.4. O Pós-humano, pensadas por 

Pepperell e trazida por Santaella em seu livro Culturas e artes do pós-humano: Da 

cultura das mídias à cibercultura (2003). 

  

Tecnologias Pós-humanas 

 

Segundo a pesquisadora, baseada nos estudos de Robert Pepperell, as 

tecnologias pós-humanas são: realidade virtual (RV); comunicação global; protética e 

nanotecnologia; redes neurais; algoritmos genéticos; manipulação genética e vida 

artificial. O resumo adiante apresenta as ideias principais que definem cada tipo de 

tecnologia pós-humana pensada por Pepperell e trazida por Santaella em seu livro já 

mencionado.  

  

 Realidade Virtual 

 

 A ideia de imersão, usando estereocopia, medição da direção dos olhos e outras 

tecnologias para criar a ilusão de estar dentro de uma cena gerada pelo computador é 

uma das fundações da Realidade Virtual (RV). A ideia de navegar, criando o modelo 

computacional de uma molécula ou uma cidade e habilitar o usuário a se mover como se 

estivesse dentro delas, é o outro elemento fundante. Nenhum desses elementos-chave 

requer sua implementação por um tipo específico de tecnologia.  

Há hoje um sentido estrito e um sentido estendido para RV. No sentido estrito, 

ela envolve o uso de computadores poderosos para criar ambientes tridimensionais nos 

quais o usuário pode imergir em tempo real para interagir com um mundo gerado 

matematicamente. Em um sentido mais amplo, o termo “virtual” passou a significar 

qualquer coisa que acontece no computador. A palavra “virtualidade” penetrou no 

imaginário popular como uma metáfora para se referir ao espaço dentro e mesmo fora 

do computador. O uso do termo se ampliou tanto que passou a conotar qualquer espécie 
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de fenômeno computacional, do e-mail a grupos de trabalho na rede, de livrarias virtuais 

a universidades virtuais. 

 

A rede das redes 

 

 A comunicação global também chamada de rede das redes. Composta de 

milhões de metros quadrados de redes telefônicas interconectadas que envolvem todo o 

planeta, foi preconizada pela ideia Gibsoniana de ciberespaço como aquela dimensão da 

realidade que consiste de puro fluxo de dados. Além de todas as possibilidades abertas 

pelo ciberespaço, também existe em seus ambientes o conceito de ser remoto conhecido 

como telepresença. 

A telepresença é um meio de comunicação que abre novas avenidas para a 

comunicação entre humanos e robôs. Nos Estados Unidos, “teleoperador” é o termo 

usado pelos pesquisadores para as interfaces humano e robôs. No Japão, eles chamam-

no de “telexistência”. De qualquer modo, a tecnologia se refere à experiência humana 

de ver com os olhos de uma máquina, usando gestos naturais para dirigir máquinas e 

manipular o mundo físico. 

 

Protética e Nanotecnologia 

 

Estão em curso de desenvolvimento pesquisas de robótica que têm em mira levar 

a máquina a atingir autonomia. Através do controle dos computadores por meio de 

processamento paralelo e sistemas de aprendizado, busca-se produzir robôs semi-

inteligentes, knowbots, ou robôs móveis, mobts. A área que tem apresentado grande 

avanço é a da protética ou partes artificiais do corpo: videocâmeras para substituir olhos 

perdidos, retinas artificiais sendo prototipadas, membros mecânicos controláveis por 

impulsos nervosos. Através da crescente miniaturização da tecnologia, nanotecnologia, 

pode-se esperar uma grande integração entre o tecido orgânico e a máquina.  

A nanotecnologia é uma técnica para o designer de máquinas muito pequenas 

que podem ser programadas para operar em ambientes como o corpo humano. Criando 

máquinas a partir de moléculas, as nanotecnologias podem combater doenças, aumentar 

a performance física ou evitar o envelhecimento. Assim sendo, a nanotecnologia 

intervém no nível do carbono, mudando os fundamentos da matéria na sua essência 

atômica e molecular. É uma tecnologia, portanto, que se volta para o interior dos corpos 



127 
 

humanos. Essa expansão da tecnologia para o mundo interior em uma escala de 

complexidade e ínfima miniaturização é difícil de ser imaginada e suas conseqüências 

éticas ainda mais difíceis de serem antecipadas. 

 

 Redes neurais 

 

 À imagem do funcionamento do cérebro, que é visto como uma enorme matriz 

de neurônios interconectados, ao configurar neurônios individuais em redes complexas, 

os pesquisadores têm construído sistemas computacionais com habilidades para 

aprender com a experiência. Se compararmos as redes neurais com o cérebro, estas 

apresentam severas limitações, pois diferentemente do cérebro que se processa segundo 

o modo análogo paralelo, as redes neurais são seriais-digitais. De todo modo, elas 

mostram como as máquinas podem apresentar habilidades de aprendizagem, uma 

qualidade tão essencial aos seres inteligente. 

 

Manipulação genética 

 

 Desde meados dos anos 1950, sabe-se que a base química da vida é o DNA, 

uma molécula complexa que contém toda informação sobre como os organismos se 

desenvolvem, como se comportam e como morre. Desde os anos 1980, com o 

desenvolvimento da síntese genética, várias técnicas têm sido desenvolvidas para 

permitir a manipulação da estrutura do DNA. O projeto Genoma, que visa decodificar a 

estrutura genética do humano, apresentou publicamente parte de seus resultados em 

2001, provocando amplas repercussões. No fundo da questão, reside a seguinte 

implicação: se o humano é uma série de códigos, tais códigos podem não só ser re-

misturados de diferentes modos para produzir uma variedade de rebentos mutantes com 

vários graus de humanidade, quanto à clonagem de um ser humano, mais cedo ou mais 

tarde, irá se tornar possível, e o mundo estará imerso no imaginário do filme Blade 

Runner, de Ridley Scott (1982), debatendo-se nos problemas que foram lá antecipados. 

 

Vida Artificial 

 

 A Vida Artificial (VA) foi definida em 1987 como estudo de sistemas criados 

pelo homem que exibem comportamentos que são característicos dos sistemas vivos. 
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Um programa típico de vida artificial criaria um espaço virtual no computador no qual 

organismos digitais, feitos de tiras de números, podem viver, alimentar-se, crescer e 

morrer. 

O potencial para as combinações entre vida artificial, robótica, redes neurais e 

manipulação genética é tamanho que nos leva a pensar que estamos nos aproximando de 

um tempo em que a distinção entre vida natural e artificial não terá mais onde se balizar. 

De fato, tudo parece indicar que muitas funções vitais serão replicáveis maquinicamente 

assim como muitas máquinas adquirirão qualidades vitais. O efeito conjunto de todos 

esses desenvolvimentos tem recebido o nome de pós-humanismo. Sob essa 

denominação, as distinções entre o artificial e o natural, o real e o simulado, o orgânico 

e o mecânico têm sido levados ao questionamento. 

 

(SANTAELLA, 2003, pp. 192-199) 

 

As múltiplas realidades do corpo 

 

A partir destas tecnologias, Santaella comenta que muitas são as possibilidades 

que tem surgido de descorporificação, recorporificação e novas expansões não-carnais 

da mente e nos apresenta algumas das novas realidades do corpo que parecem, para a 

estudiosa, mais representativas, como vemos a seguir. 

 

 O corpo remodelado 

 

Este visa à manipulação estética da superfície do corpo. Trata-se do corpo 

construído com técnicas de aprimoramento físico: ginástica, musculação, body building, 

até as técnicas de modelagem através de implantes, enxertos e cirurgias plásticas para a 

adaptação do corpo a padrões estéticos conjunturais. Das cirurgias plásticas aos 

depósitos de transplantes de órgãos (significativamente chamados de bancos), o que se 

tem aí, evidentemente, é a transformação do corpo em uma mercadoria. 

 

O corpo protético 

 

Tem-se aqui o corpo ciborg, híbrido, corrigido e expandido através de próteses, 

construções artificiais como substituto ou amplificação de funções orgânicas. São 
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alterações fundamentais do corpo, visando aumentar suas funcionalidades interna. O 

espectro de possibilidades é amplo, desde as lentes corretivas para os olhos, aparelhos 

auditivos e as próteses funcionais para substituição de partes do corpo, como próteses 

dentárias, juntas artificiais, até a substituição de funções orgânicas, tais como 

marcapasso, órgãos artificiais, implantes de biochips. Enquanto no corpo remodelado, 

as transformações se operam visando à superfície do corpo, no corpo protético, as 

alterações são mais fundamentais, pois visam intensificar o funcionamento 

especializado do interior do corpo, com implantes de biochips, sentidos aperfeiçoados e 

adições protéticas.  

Cumpre notar que uma prótese não é um androide. Este é uma forma de vida 

artificial autônoma. Uma prótese é uma parte, um suplemento do corpo humano que não 

é complexamente integrada, nem autônoma. É uma parte artificial do corpo que 

suplementa o corpo, mas uma parte que executa um sistema operacional diferente dos 

processos orgânicos do corpo. Atualmente, qualquer parte do corpo, exceto o cérebro e 

o sistema nervoso, é passível de substituição protética. 

As próteses borram as margens entre aquilo que é tido como natural e o 

artificial, mesmo quando refinam as capacidades do primeiro. Assim, uma prótese 

marca uma intersecção entre dois sistemas, duas redes subjacentes de rizomas, 

tecnológica e orgânica. 

O corpo esquadrinhado 

Trata-se do corpo colocado sob a vigilância das máquinas para diagnóstico 

médico. Os mais íntimos recessos do corpo são invadidos por tecnologias não-invasivas, 

como sonografia, angiografia, ecografia, laparoscopia, tomografia, ressonância 

magnética. Sob essas máquinas, o corpo é virado pelo avesso, perscrutado e devolvido 

como imagem. 

 O corpo plugado 

Aqui se encontram os ciborgs interfaceados no ciberespaço. São os usuários que 

se movem no ciberespaço enquanto seus corpos ficam plugados no computador para a 

entrada e saída de fluxos de informação. Quando os corpos estão plugados, eles sempre 

apresentam algum nível de imersão. Esta é definida pela diferença qualitativa induzida 

quando o sensorium de um indivíduo é rodeado por uma cena, em vez de – como no 
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filme, TV e vídeo – facear uma tela a distância. Neste tipo de corpo – o corpo plugado – 

os níveis de interface variam, desde o nível mais superficial, por exemplo, quando se 

usa o computador simplesmente para se escrever um texto, até o nível imersivo que se 

dá nas cavernas de realidade virtual. Por isso mesmo, este tipo de corpo se subdivide em 

uma gama de cinco graus de intensidade crescente, como se segue. 

 Imersão por conexão 

 Neste subtipo, o corpo fica plugado no computador, enquanto, através do 

acionamento dos sentidos, visão e tato especialmente, a mente navega através de 

conexões hipertextuais e hipermidiáticas, tanto nos interiores dos CD-Roms quanto nas 

redes. 

 

 Imersão através de avatares  

Os avatares são figuras gráficas, habitantes do mundo virtual. Um avatar é como 

uma máscara digital que se pode vestir para se identificar a uma vida no ciberespaço. 

No ambiente virtual, o cibernauta pode selecionar e incorporar um avatar para se mover 

em ambientes bi ou tridimensionais, encontrar outros avatares, comunicar-se com eles. 

Neste nível, a imersão avança um passo, pois, quando o internauta incorpora um avatar, 

produz-se uma duplicação na sua identidade, uma hesitação entre presença e ausência, 

estar e não estar, ser e não ser, certeza e fingimento, aqui e lá. 

 Imersão híbrida  

Chamo de imersão híbrida aquela que vem sendo intensamente explorada nas 

performances e danças performáticas, quando os movimentos do (a) dançarino (a) 

encontra-se com designer de interface, sistemas interativos, visualizações em 3D ou 

ambientes imersivos, mundos virtuais ou outros sistemas gerativos de design. A imersão 

híbrida também se aplica aos casos de mistura de paisagens geográficas com 

ciberpaisagens, misturas entre campos presenciais e campos virtuais. 
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Telepresença  

A telepresença se refere ao sentimento de estar presente em um local físico 

distante. Nas aplicações de telepresença, tecnologias de realidade virtual são conectadas 

a sistemas robóticos que estão fisicamente presentes em algum lugar distante. O corpo 

do participante vê, toca e se movimenta pelo lugar distante graças às conexões com o 

robô – câmeras, microfones, sensores de toque etc. e “efetores”, os braços do robô. São 

experiências de presença e ação à distância que exploram a ubiquidade e a 

simultaneidade. 

Ambientes virtuais 

 O nível mais profundo da imersão é aquele que se dá nos ambientes virtuais, um 

sinônimo para RV, quando há uma delicada coordenação de instrumentos sofisticados 

para a entrada e saída de informação. Cada instrumento de saída, que conecta a ordem 

sensorial ao mundo exterior, é planejado com o intuito de iludir os olhos, as orelhas, as 

mãos e o corpo do usuário. Os instrumentos de entrada servem para monitorar os 

movimentos corporais dos usuários e suas respostas. Sofisticados programas de 

comparação comandam a ilusão, ao mesmo tempo que uma ou mais poderosas estações 

gráficas orquestram os instrumentos de entrada e de saída.  

O corpo simulado 

 Este se reporta ao corpo feito de algoritmos, de tiras de números, um corpo 

complemento desencarnado. O limite último desse tipo de corpo estaria na teleimersão, 

interface de RV em que o corpo carnal ficaria plugado, enquanto uma versão 

tridimensional virtual desse mesmo corpo seria teletransportada para outro lugar. Dada a 

extrema sofisticação matemática e física desse tipo de corpo, sua existência ainda não é 

inteiramente possível, mas sua realização está em estudo. 

Ainda dentro da categoria de corpos simulados encontram-se corpos que 

também são produzidos numericamente, mas não a partir da cópia de um corpo carnal. 

Para completar, também simulados, mas uma simulação que não mimetiza a aparência, 

mimetiza, isto sim, os processos que são próprios dos organismos vivos encontram-se 

nos exemplos de corpos produzidos através de programas de vida artificial. Qualquer 

coisa pode ser simulada desde o sistema hormonal até os rumores do corpo. 
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O corpo digitalizado 

 Este tipo de corpo reporta-se ao projeto The visible human, um plano de muitos 

anos da NLM (National Library of Medicine, USA), visando à criação de 

representações tridimensionais, completas, anatomicamente detalhadas dos corpos 

humanos normais de um homem e de uma mulher. Dois corpos carnais, um masculino, 

outro feminino, foram doados depois de mortos para a primeira digitalização integral do 

corpo humano. O objetivo a longo prazo desse projeto, que já realizou seu quarto 

congresso bianual em 2002, está voltado para a produção de um sistema de estruturas de 

conhecimento que ligarão com transparência formas de conhecimento virtual com 

formatos de conhecimento simbólico, tais como os nomes das partes do corpo. A 

transfiguração em dígitos dos cadáveres doados vem sendo chamada de “Adão e Eva do 

ciberespaço”. 

O corpo molecular 

 Este corpo tem estado no centro das atenções desde que a decifração do “sumário 

básico” do genoma humano foi posta a público. Pelas técnicas da bioengenharia e 

engenharia genética, as manipulações do material genético podem ir desde as 

experiências transgênicas até a clonagem do ser humano. 

 

(SANTAELLA, 2003, pp. 200-206) 

 

Santaella nos adverte que esta classificação não tem ambições epistemológicas, 

nem taxonômicas. Trata-se, de acordo com a pesquisadora, de um levantamento capaz 

de estabelecer o estado de arte atual em um campo volátil, em permanente devir, dada a 

aceleração das transformações tecnológicas que necessariamente trazem conseqüências 

para o estatuto e a realidade do corpo humano. 

Esclarecemos que nem todos esses tipos de tecnologias pós-humanas, tampouco todas 

estas representações de corpo encontramos nas crônicas de Millás, no entanto, pela 

vitalidade das pesquisas relacionadas ao assunto e pelo pouco conhecimento que ainda 

possuímos, justifica-se a apresentação mais detalhada do fenômeno que nos auxiliará na 

análise dos textos de nosso escritor espanhol. 

 


