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RESUMO 

Ao desenvolver uma pesquisa sobre o conceito de anacronismo, o presente trabalho 
investiga as relações entre o tempo e a imagem na linguagem cinematográfica, definindo os 
elementos que conformam uma estética anacrônica do filme e as suas possíveis variações. 
Constituindo-se como um estudo comparado entre as áreas do cinema e da literatura, o trabalho 
aborda a produção artística e intelectual do poeta e escritor cubano, José Lezama Lima (1910-
1976), projetando as especificidades adquiridas pelo anacronismo e a centralidade do conceito 
de imagem em sua teoria, no diálogo entre a literatura e o cinema. Para isso, o texto estabelece 
a análise da produção teórica e literária do escritor, angariando os critérios necessários para a 
observação do processo de adaptação do romance Paradiso (1966), no filme O Viajante Imóvel 
(2008), do cineasta cubano Tomás Piard. Iniciativa que expande o intuito da pesquisa, em fazer 
do cinema um campo de convergências entre a teoria de Lezama Lima e o anacronismo das 
imagens em movimento, atestando, conforme realizada pelo escritor em um de seus ensaios, a 
afirmação que dá título a esta tese, ao definir “a imagem como a última das histórias possíveis”. 

Palavras-chave: imagem; anacronismo; cinema latino-americano; José Lezama Lima.  



 

  



 

ABSTRACT 

Developing a research on the concept of anachronism, this study investigates the 
parallels between time and image in a cinematic setting, laying out the elements that 
form anachronistic aesthetics of the film and its possible variations. As a comparative study 
between the areas of cinema and literature, this research delves into the artistic and intellectual 
production of the Cuban poet and writer, José Lezama Lima (1910-1976), projecting the 
specificities and the core components of his theory when it comes to Anachronism, Image and 
the dialogue between literature and cinema. Through thorough research into his lengthy, 
creative output, the text establishes the analysis of the theoretical and literary production of the 
writer, gathering the necessary criteria for the analysis of the adaptation process of the 
novel Paradiso (1966), in the film The Voyage Property (2008), by the Cuban filmmaker 
Tomás Piard. This study goes beyond the scope of its initial objective, as a field of convergences 
between Lezama Lima's theoretical thought and the anachronistic experience of moving 
images, attesting, as the writer has done in one of his essays, the statement that gives the title 
to this thesis, defining "the image as the last of possible History". 

Key-words: image; anachronism; Latin-American cinema; José Lezama Lima. 
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INTRODUÇÃO 

Preâmbulo. José Lezama Lima, um viajante imóvel 

Havana, emblema das voluptuosidades perpetradas pelo gosto metafórico de um poeta 

que, inconcusso no habitar imaginário dos seus espaços e a elencar os fragmentos desmedidos 

do seu tempo, confere à ação intempestiva das palavras, os sentidos que convertem seu cenário 

em uma paisagem orbitada pelas infinitas possiblidades da poesia. José Lezama Lima (1910-

1976) já havia se consagrado como o autor de Morte de Narciso, Enemigo rumor, Aventuras 

sigilosas e La fijeza, além de fundador e diretor das revistas Verbum, Espuela de Plata, Nadie 

Parecía e Orígenes, quando publica, entre setembro de 1949 e março de 1950, uma série de 

crônicas e artigos dedicados a narrar, dentre outras eventualidades, os fatos da vida cultural e 

cotidiana de Havana, no jornal Diario de la Marina. O estilo pessoal e o ensejo conceitual dos 

seus escritos, uma vez prescindidos de toda objetividade, tomavam a acrescer os detalhes da 

realidade e a eloquência das formas naturais e culturais da cidade, de uma intensa condensação 

imaginária, capaz de entrever nas feições enigmáticas dos seus textos, aqueles que eram os 

semblantes igualmente incógnitos da capital cubana. Pois, como certa vez escrevera a respeito 

dos seus ensaios, o poeta origenista, Gastón Baquero, “la ciudad es una segunda naturaleza”, 

“el espejo del vientre de la madre”, e “a Lezama había que verlo mirar una piedra vieja, un 

edificio en ruinas, una fuente colonial: con eso era suficiente para ver la ciudad entera”1. Daí 

o modo como as arestas e os enlevos insólitos de Havana se dispõem de maneira singular à 

imaginação de um dos seus mais aclamados poetas, uma vez que a totalidade inapreensível do 

seu espírito citadino se converte aos olhos de Lezama, num rompante de fragmentos extraídos 

subitamente dos acasos de sua rotina e do aflorar de suas distintas expressões, destinando-o a 

traçar, acerca de outras imagens possíveis, a potência universal da sua hospitalidade insular. 

Do ofício periódico, entretanto, Lezama Lima inferiu menos uma intepretação edificante 

da cidade em que nascera, do que uma contextura proeminentemente crítica e poética das suas 

diferentes penetrações na vida dos seus habitantes. Das coisas que pôde decifrar ao deslizar-se 

pelo crônico e por outras de igual maravilha, se alternam percepções que vão desde o delinear 

                                                
1 Escritor e poeta cubano, Gastón Baquero contribuiu com a criação das revistas Verbum (1937), Espuela de plata (1939-1941) 
e Clavileño (1942-1944). Integrante do grupo de artistas e intelectuais colaboradores da revista Orígenes (1944-1956), foi 
também editor-chefe do jornal Diario de la Marina, convidando José Lezama Lima a publicar em uma das colunas do periódico, 
uma série de ensaios, crônicas e artigos sobre o cotidiano de Havana. Exilado em Madrid após a Revolução Cubana, ocorrida 
em 1959, Baquero escreve em 1991, a apresentação da coletânea dos textos publicados por Lezama no jornal, organizada por 
Pío E. Serrano e intitulada La Habana. JLL interpreta su ciudad (1991). Op. cit. BAQUERO, Gastón. Palabreo para dejar 
abierto este libro. In: LEZAMA LIMA, Lima. La Habana: JLL interpreta su ciudad. Madrid: Editorial Verbum, 2009, p, 14. 
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dos dias “radicalmente diferenciados del resto de la sucesión de las horas”, em que Havana, 

mediante o “ardor primitivo” das compras que antecedem a “alegría creadora”2 do dia de ação 

de graças, se “transfigura en mercado, feria ou fiesta en Bagdad”3, passando pela descrição dos 

“toques imperceptibles”4 que disfarçam o equinócio do outono nos trópicos, até a sugestão do 

“cambio rápido de los humores”5 que caracteriza o transcorrer dos seus meses. Relatos que 

demonstram como as fruições desveladas por seus textos, ainda que brevemente influenciadas 

pelos ensaios de Montaigne, adquirem projeções distintas do “individualismo renascentista”6 

atribuído ao filósofo francês, na medida em que povoam as generalidades e os eventos sobre os 

quais se debruçam, de outras temporalidades, de novas evidências históricas e de insuspeitadas 

presenças espectrais. Indícios que fazem com que, o mero gesto de flanar pelas ruas da Havana 

Velha, se converta na expressão metafórica da vivência oblíqua de um poeta que, mais do que 

caminhar sobre uma mera calçada, caminha ante “la tristeza de la piedra”7 que resguarda a 

presença dos seus conquistadores. Um modo de ser e de estar anacronicamente ligado à cidade, 

assinalado em momentos, como naquele onde nos diz: “Siente el artista su ciudad, su contorno, 

la historia de sus casas, sus chismes, las familias en sus uniones de sangre, sus emigraciones, 

los secretos que se inician, las leyendas que se van extinguiendo por el cansacio de sus 

fantasmas”8. Eis que ao impulso anacrônico das imagens criadas por Lezama, cabe não apenas 

sustentar a ingente condenação animada dos vestígios materiais e das formas que integram a 

capital cubana, mas expandir e iluminar a imaginação que lhe confere seus ecos e desmesuras. 

Logo, há entre os artigos periódicos de José Lezama Lima uma fisionomia atribuída à 

Havana. Pois, àquela que Alejo Carpentier afetivamente apelidou como “a cidade das colunas”9 

e à Jean-Paul Sartre coube descrever a “desordem de formas e cores”10 que irrompem em seus 

                                                
2 In: Acción de gracias o la alegría creadora (2/10/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 39. 
3 In: Día de compra o el pellizco del instante (1/10/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 38. 
4 In: ¿Otoño tropical? o de los gránulos grises (30/09/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 36. 
5 In: El día del cobro o la perdida de los años (29/09/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 35. 
6 In: Del jardín al café o la pérdida del diálogo (15/10/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 61. 
7 In: Por las calles al mercado o el patrimonio cultural (8/11/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 72. 
8 In: La pequeña ciudad o la medida del hombre (15/11/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 78. 
9 Cf. CARPENTIER, Alejo. El amor a la ciudad: la Habana de Alejo Carpentier. Madrid: Alfaguara, 1996, pp. 101-119. 
10 Nos textos de Huracán sobre el azúcar (1961), Jean-Paul Sartre apresenta um breve relato das suas duas passagens por 
Havana, destacando as diferentes impressões entre a sua primeira estadia em 1949 – ano que Lezama Lima publicava os seus 
textos no Diario de la Marina – e a segunda, ao lado de Simone de Beauvoir, dois anos depois da Revolução Cubana. As 
impressões de Sartre se alternam menos em função das mudanças políticas e socais em curso após o desfecho da revolução, do 
que de uma descoberta pessoal, a respeito da forma como havia assimilado a situação política e econômica de Cuba, em sua 
primeira viagem à Havana. Nesse sentido, o filósofo aponta a guinada da sua perspectiva política e cultural sobre o país e 
atribui ao revelar da anterior situação colonial de Cuba, o seu otimismo com o projeto revolucionário. Op. cit. SARTRE, Jean-
Paul. Huracán sobre el azúcar. In: BATTISTA, Vicente (org.). Relatos de La Habana. Buenos Aires: Cántaro 2007, p. 85. 
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edifícios, à estima de Lezama, distingue-se ao lado das pequenas cidades que, como Atenas, 

Florença e Weimar, criaram as condições onde se “puede surgir el tipo de cultura que tenga la 

medida del hombre”11. Antevista, nesse sentido, como uma paisagem conformada pelos 

diferentes estímulos suscitados por seus traçados e movimentos, toda a extensão natural e 

cultura da cidade parece conter-se nas imagens edificadas pelo poeta e no espírito dos 

questionamentos que animam suas evidências materiais. De modo que a falta de um típico café 

madrilenho apto a atender às exigências oraculares de um bom “diálogo griego”12, o pesar pelo 

abandono e o perigo dos parques, ou mesmo, os apontamentos sobre a perenidade e as ruínas 

da arquitetura de Havana “ante el naufragio de los otoños”13, demonstram não só as inspirações 

adquiridas pela matéria, mas o ecletismo dos temas e as dobras do tempo, em que os aspectos 

fortuitos e a natureza concreta capital se encontram potencialmente entranhados nas imagens 

criadas por Lezama Lima. Das concepções pictóricas atribuídas aos contornos e aos impulsos 

diários da pequena cidade revela-se, portanto, o apreço imagético dos escritos de uma poeta 

que, munido apenas dos recursos da imaginação descreve placidamente em um dos seus 

ensaios, o gesto eleático do mar da baía de Havana, decorada por suas gaivotas estoicas e 

condenada pela dinâmica emprestada por um dos poemas de Paul Valéry, ao paradoxo de um 

movimento que, diante da eterna eminência de um fim, se reinicia “siempre, sin cesar, 

recomenzando”14. Percepções que, acerca dos dias e da incumbência do tempo, de acordo com 

as palavras do próprio autor, acabam introduzindo no “habanero de varias generaciones”, um 

conhecimento profundo sobre as sutilezas da atmosfera que envolve e define a sua cidade. 

Extremamente presentes nas crônicas do escritor, as estações do ano ambientam as 

mudanças do ritmo e dos elementos que envolvem o cotidiano da capital, como uma “inmensa 

                                                
11 In: La pequena ciudad o la medida del hombre (15/11/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 78. 
12 In: Del jardín al café o la pérdida del diálogo (15/10/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 60. 
13 Os apontamentos mencionados se referem às questões levantadas por Lezama, a partir da visita à Havana, do arquiteto francês 
Gaston Bardet. In: Visita de Gastón Bardet o de la arquitectura perenne (5/10/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 44. 
14  Em, Grises en el trópico o de la excepción deliciosa (3 de novembro de 1949), a referência à primeira estrofe do poema O 
Cemitério Marinho (Le Cimetière Marin, 1920) de Paul Valéry, encontra-se nas menções de Lezama ao movimento do mar, 
conforme a citação: Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 67. No entanto, cabe notar que a interpretação induzida por outra estrofe 
do poema, em que Valéry se refere ao paradoxo criado pelo filósofo pré-socrático, Zenão de Eléia: “Zenão, cruel! Zenão, Zenão 
de Eléia! / Feriste-me com tua flecha alada, / Que vibra, voa e que não voa nunca. / O som engendra-me e a flecha me mata! 
/ O sol... Ah, que sombra de tartaruga. / Para a alma, Aquiles quedo e tão ligeiro!”. Para tanto, toma-se como referência a 
ligação entre o “paradoxo de Zenão” e a metáfora do “viajante imóvel”, conforme estabelecida por Luis Eustáquio Soares, em 
José Lezama Lima: anacronia, lepra, barroco e utopia (2007). Contextualizando a menção de Lezama ao termo “peregrino 
imóvel”, no romance Oppiano Liccario, o pesquisador destaca a relação entre o paradoxo e a escrita lezamiana, propondo “o 
devir em potência”, em que o repouso e o movimento diluem suas fronteiras, de modo similar ao sugerido pela tese de Zenão, 
na sua tentativa de refutar o conceito de devir de Heráclito. Abordando a infinita extensividade do espaço, em que o paradoxo 
profere o movimento adquirido sob a perspectiva do sujeito imóvel, como uma “rede infinitesimal de pontos”, “uma ilusão de 
ótica, um raciocínio lógico axiomático” (p. 22), Soares caracteriza a poética lezamiana como um “ponto de vista numa paisagem 
cultural de infinitos pontos” (p. 25), relacionando a tese de Zenão com a cidade de Havana e outras figuras do devir latino-
americano. Cf. SOARES, Luis Eustáquio. José Lezama Lima: anacronia, lepra, barroco e utopia. Vitória: EDUFES, 2007. 
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dinastía de expressiones vivientes”15 em que, até mesmo o movimento de uma velha livraria se 

mede em função do período das férias escolares, quando os livros atravessam pelas mãos dos 

estudantes. As estações da moda e a elegante “prolongación de sus cronológicos contornos”16 

nos salões de Havana, ou as dobras da primavera e o “friecillo” dos dias de chuva “en que se 

esconde el verano”17, associam-se aos cortes no tempo e ao estilo nutridor que caracterizam a 

marcha do calendário católico, a partir da qual Lezama descreve os eventos que permeiam 

algumas das datas mais importantes do ano, como o natal, o dia de reis e o labiríntico carnaval 

da cidade, movido pela embriaguez dionisíaca de seus “innumerables danzantes enmascarados, 

islotes de la orgia, brotados de cada barrio”18. As alternâncias climáticas desdobram-se em 

uma série de ilustrações e comentários sobre a rotina de Havana, que incluem o comportamento 

dos seus moradores, suas mudanças de adereços, a ornamentação do comércio e os odores que 

exalam das comidas de rua, das frutas do mercado e dos ingredientes que saciam a voracidade 

refinada da gastronomia cubana, ao gosto lezamiano, agraciada pelos pratos de digestão forte e 

lenta, feitos para uma “boca del invierno”19. Entrelaçados nos textos do poeta, encontram-se, 

por sua vez, as inúmeras dimensões do tempo, através das quais a cidade se apresenta por “su 

cambiante paradoja, la de ir mostrando por exceso de movilidad y ocupación, lentitud y espera 

fatigosa”20, aquele que é o cenário da poesia, da prosa e do pensamento de José Lezama Lima. 

 Nota-se ainda entre os reportes diários do poeta, uma coleção de análises e críticas dos 

eventos que, entre o final de 1949 e o início de 1950, embalaram a vida cultural de Havana. As 

virtuosas visitas de Hipólito Lázaro e Jascha Heifetz, os relatos sobre a passagem pelos palcos 

da cidade, de uma companhia espanhola que ensaia no seu repertório o teatro isabelino entre as 

fábulas de García Lorca, o orgulhoso depoimento sobre a Orquestra Filarmônica de Havana e 

as agraciadas descrições dos passos requintados de Alicia Alonso e Alicia Markova, são apenas 

algumas das apreciações redigidas por Lezama em seu temário. Todavia, destacam-se entre tais 

publicações quase uma dezena de textos, abordando a pintura e as exposições do período, dando 

a ver o conhecimento e a admiração do poeta pelas artes-plásticas, além de um curioso artigo 

sobre a estreia nos cinemas, do filme Memórias de um Mágico, dirigido por Gregory Ratoff e 

estrelado por Orson Welles, em que, inadvertidamente, constata: “Después de haber passeado 

                                                
15 In: Día del ingeniero o un modelado sueño (11/01/1950). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 141. 
16 In: Vestirse de etiqueta o la presunción (28/10/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 63. 
17 In: Friecillo o el verano escondido (29/12/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 130. 
18 In: Dionisos o la breve embriaguez (26/01/1950). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 150. 
19 In: Gastronomía o la voracidade refinada (4/11/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 68. 
20 In: Fluencia de las calles o anchura deleitosa (20/01/1950). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 148. 
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por el Nilo con Cleopatra, y aún charlando con Zoroastro y la Reina de Saba, según su propria 

alterable confesión, el Conde de Cagliostro visita La Habana, disfrazado de Orson Welles”21. 

 Portanto, na medida em que são poeticamente suscitadas, as impressões de José Lezama 

Lima sobre os fatos e os elementos que permeiam o cotidiano da capital cubana engendram 

uma série de relações históricas e culturais que esboçam, em maior ou menor intensidade, as 

analogias que conformam a escrita de um dos seus mais apaixonados e insignes intérpretes. 

Entre a efemeridade dos acontecimentos e as suas respectivas projeções no tempo e no espaço 

ampliados da literatura, as hipérboles da linguagem lezamiana são traçadas ora como uma 

simples visão de um jogo de beisebol, em que se observa o duelo pela posse da “esfera 

aristotélica” que representa “la unión del mundo griego con el cristiano”22, ora como uma 

complexa sugestão do ritmo da fidelidade havaneira às elegantes aceitações trágicas da raça 

hispânica, frente ao destino de Cuba e à “consciencia de creación” que impulsiona o seu 

“pathos histórico”23. Conforme destacado por um dos alunos, daquele que o poeta denominara 

como o seu Curso Délfico24 de iniciação e formação literária, o escritor José Prats Sariol, entre 

as crônicas de Lezama não existem constantes argumentativas, mas elementos que funcionam 

como uma transgressão explícita à coerência típica entre a maioria dos cronistas, de modo a ser 

a imagem criada pelo texto, “el súbito que sintetiza el poder associativo”25 existente nos seus 

artigos periódicos. Um princípio que, mesmo fundamentando toda a obra do escritor, demonstra 

com o fim das suas colunas no Diario de la Marina, as peculiaridades de uma produção distinta 

de outros textos de maior peso e extensão, presentes nas suas demais publicações ensaísticas. 

Dos eventos que destinaram a vida de Lezama Lima aos recantos da sua própria criação, 

diversos foram aqueles que encontraram entre as formas e os espaços da cidade de Havana, uma 

súbita projeção nos acontecimentos contemplados por sua literatura. Das asseverações de uma 

                                                
21 In: El Conde de Cagliostro o el disfraz (10/03/1950). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 188. 
22 In: El juego de pelota o la historia como hipérbole (9/10/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 51. 
23 In: El Día del Descubrimiento o la ciudad con su ritmo y destino (13/10/1949). Op. cit. LEZAMA LIMA, 2009, p. 57. 
24 Em encontros periódicos realizados entre 1963 e 1976, José Lezama Lima e um grupo de jovens escritores realizaram o que 
ficou conhecido como o Curso Délfico de iniciação e formação literária. O exercício pedagógico desenvolvido pelo escritor à 
margem das instituições acadêmicas, consistia em uma prática formativa baseada em leituras e comentários dos textos indicados 
pelo poeta. Duas referências escritas por ex-pupilos de Lezama são fundamentais para se compreender a existência do curso. 
A primeira: SARIOL, José Prats. “El Curso Délfico”. Lezama Lima o el azar concurrente. Almería, España: Confluencias, 
2010, pp. 17-70. A segunda: PEREIRA, Manuel. El Curso Délfico. In: LEZAMA LIMA, José. Paradiso. Edición crítica Cintio 
Vitier (coord.). 2ª ed. Madrid; París; México; Buenos Aires; São Paulo; Río de Janeiro; Lima: ALLCA XX, 1996, pp. 598-618. 
25 No prólogo à edição de La Habana. JLL interpreta su ciudad (1991), o poeta e escritor cubano José Prats Sariol apresenta a 
compilação de ensaios publicadas por José Lezama Lima no jornal Diario de la Marina, destacando a procedência dos textos 
e as suas relações com outras antologias, além de um quadro quantitativo dos temas reunidos na publicação. Op. cit. SARIOL, 
José Prats. Prólogo. In: LEZAMA LIMA, Lima. La Habana: JLL interpreta su ciudad. Madrid: Editorial Verbum, 2009, p. 25.  
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poética insular em seus escritos, as crônicas publicadas no Diario de la Marina conservam a 

camada mais externa de uma temática, cuja profundidade não só situa a sua obra em um lugar 

de destaque na literatura latino-americana, como faz do próprio homem que precede o exercício 

das palavras, um emblema da identidade cubana. Pois, do dia do seu nascimento em 19 de 

dezembro de 1910, no acampamento militar de Columbia, na cidade de Havana, até os seus 

últimos momentos em 9 de agosto de 1976, José María Andrés Fernando Lezama Lima, filho 

do Coronel de artilharia José María Lezama y Rodda com Rosa Lima y Rosado, apelidado pela 

família como “Joseíto”, pouco se distanciou da cidade em que nascera, quase não conhecendo 

o restante da ilha e viajando ao exterior apenas duas vezes: ao México em 1949 e à Jamaica no 

ano seguinte, viagem que lhe inspirou a escrita do poema Para llegar a Montego Bay. Eis que 

pelas vicissitudes da sua escrita e imaginação, Lezama se convertera em um viajante imóvel 

entregue à indivisibilidade do tempo e às imposições do espaço que, aos poucos lhe impunham 

tamanha fatalidade paradoxal, como relatada ao jornalista argentino Tomás Eloy Martínez: 

Aquí estoy, en mi sillón, condenado a la quietude, ya peregrino inmóvil para siempre. 
Mi único carruaje es la imaginación, pero no a secas: la mía tiene ojos de lince. Son 
ya pocos los años que me quedan para sentir el terrible encontronazo del más allá. 
Pero a todo sobreviví, y he de sobrevivir también a la muerte.26 

Morte que impunha sua presença desde a infância, seja sob os auspícios da asma que, 

segundo o próprio poeta lhe ei adicionado também “la disnea de la inmovilidad”27, ou da perda 

precoce do pai aos 8 anos de idade. Pesares que lhe custaram uma vida de advertências e deveres 

acerca do seu destino familiar. O maior deles, aquele de narrar a história da própria família, não 

por acaso se converte em seu maior feito literário, encarnado nas páginas do romance Paradiso, 

publicado no ano de 1966. Obra que projeta a história pessoal de José Lezama Lima em uma 

dimensão simbólica, onde a imagem do protagonista José Cemí28 é o seu reflexo mais imediato, 

                                                
26 Publicada em maio de 1968, na revista Primera Plana (1962-1973), com o título de José Lezama Lima: el peregrino inmóvil, 
a entrevista concedida por Lezama ao jornalista e escritor argentino, Tomás Eloy Martínez, remonta os aspectos da trajetória 
pessoal e literária do poeta que o levaram a se autointitular um “peregrino imóvel”, tornando-se um importante testemunho da 
imobilidade atribuída à Lezama, como parte da sua própria escrita. Op. cit. MARTÍNEZ, Tomás Eloy. El peregrino inmóvil. 
In: BIANCHI ROSS, Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, p. 48. 
27 Outro tesmunho importante existente na entrevista concebida pelo poeta à Tomás Eloy Martínez, é o seu relato sobre a asma 
que lhe acometia desde a infância, sendo, por sua vez, uma das principais causas da sua imobilidade. Nesse sentido, em uma 
contemplação poética do tema, em certo momento Lezama Lima nos diz: “Yo tambíem soy como un peje: a falta de brônquios, 
respiro con mis brânquias. Me consuela pensar en la infinita cofradía de grandes asmáticos que me han precedido. Séneca 
fue el primero. Proust, que es de los últimos, moría tres veces cada noche para entregarse em las mañanas al disfrute de la 
vida. Yo mismo soy el asma, porque a la disnea de la enfermedad he sumado también la disnea de la inmovilidad” (p. 48). 
28 Na entrevista concedida ao poeta venezuelano Gabriel Jiménez Emán, ao ser questionado sobre o caráter do personagem 
José Cemí, Lezama afirma que “toda novela, tiene certo aspecto en que uno comunica algo de sus vicisitudes, de su experiencia, 
de su desarrollo, es y no es la expresión de mi persona. Tiene mucho de mí en el sentido em que uno no puede nunca borrarse 
a sí mismo, pero al mismo tempo no se puede llarmar estrictamente um personaje autobiográfico”. Como se tornou costume 
afirmar em suas entrevistas, segundo Lezama, todos os personagens de Paradiso partem de uma realidade circunstancial, ainda 
que sejam prioritariamente frutos de uma aspiração imaginária. Cf. EMÁN, Gabriel Jiménez. La imagen para mí es la vida. In: 
BIANCHI ROSS, Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, pp. 227-245. 
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uma vez que o personagem encarna uma série de atributos que associados aos eventos da sua 

trajetória, revelam uma nítida transcrição dos principais aspectos e acontecimentos que outrora 

marcaram a vida do escritor. Dos ataques de asma na infância à ausência estruturante do pai, o 

Coronel José Eugenio Cemí, o protagonista traça as coordenadas de uma narrativa claramente 

alinhada à biografia do seu próprio autor, ao passo que a infância de Lezama transcorre entre 

crises respiratórias e uma intensa vida familiar conduzida pelos exercícios militares do seu pai, 

Diretor da Academia Militar de Morro. Das consignações entre a vida e a literatura do poeta, é 

a morte do patriarca da família Lezama em 19 de janeiro de 1919, aos trinta e três anos de idade, 

vítima de uma gripe enquanto realizava, no Fort Barrancas, em Pensacola, na Florida, um 

treinamento para servir na Primeira Guerra Mundial, uma das suas marcas mais evidentes. 

Perda prematura e de grande impacto na sua criação, como tantas vezes relatadas pelo próprio 

poeta, ainda que, ao caráter autobiográfico de sua novela, prefira atribuir às vicissitudes de sua 

experiência como escritor e à realidade circunstancial da qual toda criação deriva poeticamente. 

No mesmo ano da morte do pai, o nascimento da irmã Eloísa e os contratempos da sua 

enfermidade lhe impõem a inércia de um mundo de privações físicas e financeiras, representado 

pelo momento em que, aos nove anos, se muda com a mãe e as duas irmãs para a casa da avó 

materna, no número 9 da rua Paseo del Prado. Obrigado ao repouso e, portanto, à leitura de 

alguns dos clássicos da literatura, o jovem Lezama desenvolve-se no seio familiar, sob o signo 

das tradições católicas, da exaltação à figura de José Martí e da estirpe que lhe conforma como 

uma síntese da cultura cubana e da cultura hispânica marcada pela origem basca do pai. Medida 

a qual, no futuro, dedicaria boa parte dos seus estudos, almejando seu possível delineamento e 

sua mais ampla expressão29. Um sentimento de americanidade aflorado ainda na infância de um 

garoto cujo vínculo vital com a família tornara-se uma parte primordial de sua própria criação. 

Da presença “edípica” da mãe, como tantas vezes se referira o próprio poeta, às brincadeiras e 

jogos ao lado das irmãs, juntamente às figuras da avó e do seu tio Alberto, Lezama extraíra um 

universo familiar que não apenas estaria contemplado nas páginas de Paradiso, como guiaria 

os passos de sua própria existência, sempre voltada para as ausências de seu núcleo familiar. 

                                                
29 Filho de um pai engenheiro e arquiteto de origem basca com uma mãe filha de revolucionários que emigraram para os Estados 
Unidos durante a Guerra de Independência de 1895, Lezama, em alguns momentos de suas obras e entrevistas, recorre às suas 
origens para afirmar o signo de sua expressão crioula. Este tornou-se um dos temas mais contemplados pelo poeta, encontra 
em dos capítulos do seu livro A expressão americana, um estudo dedicado ao que definiu como o Nascimento da expressão 
crioula. Em um dos trechos do ensaio Confluências, texto marcado por um forte tom autobiográfico, o poeta afirma: “Em 1880, 
meu avô materno, muito cubano, emigrado revolucionário anos mais tarde, faz uma viagem à Espanha. Por essa época meu 
avô paterno, basco, muito espanhol, faz sua viagem a Cuba; anos depois ambas as famílias entrelaçam seu destino de tal forma 
que quando me chamaram de basco criollo senti um peculiar orgulho; mas meu verdadeiro orgulho não tenho sequer que 
confessar” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 271). Logo, a origem de Lezama é um elemento chave na visão da sua poética insular. 
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Destacando-se como um aluno brilhante e um leitor apaixonado, o jovem Lezama, aos 

onze anos de idade, se encanta com a leitura de Dom Quixote, tornando-se, aos quinze, um leitor 

inveterado das obras de Platão, Goethe, Chesterton, Maritain, Proust, Mallarmé, Valéry, 

Rimbaud e dos clássicos da literatura espanhola. No entanto, é o anunciar da vida adulta que 

revela o advento de uma subjetividade atenta à cultura e às mudanças de sua época. A chegada 

de Gerardo Machado ao poder em novembro de 1924, antecede o momento no qual Lezama 

conclui os estudos primários em 1925, sucedido pelo surgimento, em 1927, do movimento de 

vanguarda ligado à Revista de Avance30, integrado por Alejo Carpentier, Jorge Mañach, Juan 

Marinello, Francisco Ichaso e Martí Casanovas. No mesmo ano, dá início à sua escrita poética, 

redigindo o poemário, Inicio y escape. Em 1928, se torna bacharel em Ciências e Letras pelo 

Instituto de Havana e, no ano seguinte, em decorrência das dificuldades financeiras enfrentadas 

por sua família, se muda para uma pequena casa localizada no número 162 da rua Trocadero, 

no bairro da Havana Velha, endereço em que residirá até o fim da vida. Em seguida, inicia os 

estudos em Direito na Universidade de Havana, participando em 30 de setembro de 1930, da 

manifestação organizada pelo Diretório Estudantil contra a ditadura de Machado. Protesto que 

resulta na morte do estudante Rafael Trejo González, após a universidade ser invadida por 

tropas militares. O embate sangrento entre policiais e estudantes repercute em uma mudança da 

opinião pública, promovendo o início do processo que, anos depois, levaria ao fim do governo 

de Machado, em 1933. Todavia, é no imaginário lezamiano que o ato ganharia sua espessura 

poética frente a dimensão dos acontecimentos históricos, ao transpor pela mobilidade das suas 

formas e pela intensidade dos seus relatos, a importância que um dia tal fato tivera no despertar 

da consciência política do povo cubano, encarnando-o nas páginas do capítulo IX de Paradiso. 

Nos cinco anos em que a Universidade de Havana permanece fechada em decorrência 

do desfecho violento da manifestação, Lezama se dedica novamente aos estudos literários, com 

grande atenção às obras de autores como Góngora, Valéry, Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont 

e Proust. Período no qual seu crescente interesse pela poesia barroca e simbolista lhe rende a 

                                                
30 Instrumento de expressão artística e mobilização ideológica do movimento de vanguarda associado ao seu conselho editorial, 
a Revista de Avance (1927-1930) lança seu manifesto no primeiro número, publicado em 15 de março de 1927, intitulado: Ao 
levantar Âncora. Cf. CARPENTIER, Alejo; CASANOVAS, Martí; ICHAZO, Francisco; MAÑACH, Jorge; MARINELLO, 
Juan. Ao levantar Âncora. In: SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas Latino-americanas: Polêmicas, Manifestos e Textos Críticos. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Iluminuras: FAPESP, 1995, pp. 286-287. Exibindo uma nítida vocação 
americanista, a revista adere ao debate sobre as tradições culturais de Cuba e de todo continente, sob o signo do conceitualismo 
vanguardista em voga no período, sobretudo, na Europa. Publicada inicialmente com uma frequência quinzenal, a partir do seu 
décimo oitavo número, a revista tornou-se uma publicação mensal, existindo até 1930. Dedicada quase que exclusivamente à 
literatura, à música e às artes-plásticas, a revista foi responsável por divulgar no contexto cubano, a obra de artísticas como 
Pablo Picasso, Jean Cocteau, Diego Rivera e Ezra Pound. Em decorrência da manifestação ocorrida no dia 30 de setembro de 
1930, a censura aos veículos de imprensa e a prisão de Juan Marinello levaram os demais editores da revista a cessar a sua 
publicação até que a liberdade de expressão fosse retomada no país, o que por fim resultou na completa extinção da revista. 
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escrita dos ensaios Vida del anillo, El diálogo de la lengua e Discurso sobre la paradoja, dando 

a ver os primeiros exemplares do que viria a ser a sua produção ensaística. Escrita que coincide 

com o momento em que conhece, no ano de 1932, o poeta Ángel Gaztelu, na época, estudante 

do Seminário Conciliar de São Carlos e São Ambrósio de Havana. Por sua orientação intelectual 

e religiosa, Gaztelu introduz Lezama no estudo da teologia e do misticismo oriental, tornando-

se um dos maiores amigos e principais colabores do poeta. Em compensação, em 1934, a morte 

do pintor Arístides Fernández Vázquez, retrata para Lezama a perda de um amigo estimado, a 

quem dedica a escrita de Tiempo negado31, primeiro ensaio publicado pelo escritor, em 1935, 

na revista Grafos. Periódico no qual apresenta o primeiro exemplar não apenas da sua produção 

ensaística, mas também ficcional e poética, ao publicar em 1936, o conto Fugados e o poema 

Poesía. No mesmo período, em decorrência do início da Guerra Civil Espanhola, desembarcam 

em Havana o poeta Juan Ramón Jiménez e a filósofa María Zambrano, cujas presenças entre a 

intelectualidade cubana promovem uma agitação compartilhada especialmente por Lezama. Do 

seu encontro com ambas as personalidades surgem novas amizades e diálogos contemplados 

por inúmeras cartas e publicações, como o Breve testimonio de un encuentro inacabable32, em 

que María Zambrano relata o seu primeiro encontro com o jovem poeta durante sua passagem 

pela capital cubana a caminho do exílio no Chile. Testemunho em que descreve a fugacidade e 

o encanto de um momento responsável por dar início a uma grande amizade nutrida através dos 

anos por um grande número de cartas33, viagens e períodos de estadia na cidade de Havana. 

Dois anos após o retorno de José Lezama Lima aos estudos na Escola de Direito, com a 

reabertura da universidade em 1935, ocorre, em junho de 1937, a publicação do primeiro 

número das únicas três edições da revista Verbum34. Realizada até novembro do mesmo ano, o 

                                                
31 Publicado originalmente na revista Grafos (1933-1946), em dezembro de 1935, o ensaio, Tiempo negado, foi recuperado 
juntamente a outros textos e apontamentos, dentre os quais se incluem os ensaios até então inéditos: Vida del anillo, El diálogo 
de la lengua e Discurso sobre la paradoja. Trabalho que foi realizado pelo pesquisador espanhol, Iván González Cruz, no livro, 
La posibilidad infinita: Archivo de José Lezama Lima (2000). Cf. LEZAMA LIMA, José. La posibilidad infinita. Archivo de 
José Lezama Lima. Introducción, trasncripción, selección y notas Iván González Cruz. Madrid: Editorial Verbum, 2000. 
32 Entre os textos que compõem a introdução da edição crítica de Paradiso, coordenada por Cintio Vitier, encontra-se o Breve 
testimonio de un encuentro inacabable, onde María Zambrano relata seu primeiro encontro com Lezama, ocorrido em 1936, 
durante sua passagem por Havana a caminho do exílio em Santiago, no Chile. Destacando o acolhimento dos jovens intelectuais 
cubanos que a ela haviam conhecido por suas publicações na Revista de Occidente, Zambrano relata a intensidade do encontro 
que, a seu ver, continuaria inacabável até a morte do poeta em 1976: “dentro de mí, como si yo hubiera sabido que aquel joven 
pertenecía a mi vida essencial, sobre la cual puden caer historias y, a veces, la Historia misma”. Cf. ZAMBRANO, María. 
Liminar: Breve testimonio de un encuentro inacabable. In: LEZAMA LIMA, José. Paradiso. Edición crítica Cintio Vitier 
(coord.). 2ª ed. Madrid; París; México; Buenos Aires; São Paulo; Río de Janeiro; Lima: ALLCA XX, 1996, pp. XV-XVII. 
33 As correspondências trocadas entre 1939 e 1976 entre José Lezama Lima e María Zambrano foram compiladas por Pepita 
Jiménez Carreras, no livro, Cartas desde una soledad (2008). Cf. CARRERAS, Pepita Jiménez. Cartas desde una soledad. 
Epistolario María Zambrano-José Lezama Lima, María Luisa Bautista-José Ángel Valente. Madrid: Editorial Verbum, 2008. 
34 Da revista universitária Verbum, organizada pela Associação de Estudantes de Direito da Universidade de Havana, foram 
editados apenas três números entre junho e novembro de 1937. Dirigida por René Villanovo e por seu então secretário, José 
Lezama Lima, a revista extravasa o âmbito acadêmico angariando a colaboração de escritores e artistas como Ángel Gaztelu, 
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periódico foi organizado pela Associação dos Estudantes de Direito da Universidade de 

Havana, sendo o primeiro veículo a dar voz às inquietações estéticas e literárias de Lezama que, 

mais tarde, iram repercutir nas demais revistas dirigidas pelo poeta. Entre os cinco textos 

publicados por Lezama na revista, destaca-se o poema Morte de Narciso35, escrito em 1932 e 

apresentado somente no seu segundo número, antes de ser editado como um livro. Destino 

semelhante ao do ensaio, Coloquio con Juan Ramón Jimenez36, originado do diálogo 

estabelecido com o poeta espanhol em 1937, respectivamente, publicado pela Revista Cubana37 

e impresso pela Direção de Cultura da Secretaria de Educação de Havana, ambos em 1938. 

Obras cujas repercussões não somente introduziram a figura de Lezama no contexto da nova 

literatura cubana, sendo agraciado com o título de “poeta” por Juan Ramón Jimenez que inclui 

oito dos seus textos mais recentes na antologia La poesía cubana en 193638, como definiram o 

marco teórico de algumas das principais questões levadas a cabo pela produção literária do 

escritor nos anos seguintes. Pois, o tratamento conferido ao mito de Narciso no primeiro livro 

publicado por Lezama, premedita, entre outras relações, as implicações éticas daquilo que 

futuramente o poeta passaria a denominar como o seu sistema poético do mundo, como notado 

pelo poeta mexicano, David Huerta, ao afirmar que, com o surgimento do poema, “el sistema 

poético ha nacido, completo y armado, con toda su potencia de sueño material”39. Por sua vez, 

                                                
Juan Ramón Jiménez, Emilio Ballagas, Luis Amado Blanco, Eugenio Florit, Ramón Guirao, Eugenio d’Ors, René Portocarrero 
e Mariano Rodríguez. O pioneirismo da publicação desperta as inquietações literárias de Lezama que iriam repercutir, anos 
depois, na criação da revista Espuela de Plata e na articulação da geração responsável pelo surgimento da revista Orígenes. 
35 Publicado pela primeira vez no segundo número da revista Verbum, em 1937, o poema Morte de Narciso foi publicado 
novamente no mesmo ano, em um pequeno caderno editado pela Impresiones Úcar, resultando naquela que é apontada como 
a primeira publicação de Lezama Lima. Cf. LEZAMA LIMA, José. Muerte de Narciso. La Habana: Úcar, García y Cía, 1937. 
36 Provocando uma inquietação entre os intelectuais cubanos, a presença do poeta espanhol Juan Ramón Jimenez em Havana, 
entre 1936 e 1939, além de resultar em uma série de publicações e atividades, repercute no seu encontro com Lezama e outros 
jovens literatas. Dos diálogos entre Lezama e Jimenez em 1937, surge a publicação do ensaio, Coloquio con Juan Ramón 
Jiménez, em 1938, na Revista Cubana. No mesmo ano, o texto é impresso no formato de livro pela Direção de Cultura da 
Secretaria de Educação de Havana. Cf. LEZAMA LIMA, José. Coloquio con Juan Ramón Jiménez. La Habana: Ediciones de 
La Secretaría de Educación - Dirección de Cultura, 1938. Texto recogido en Revista Cubana (La Habana), II (ene. 1938). 
37 As datas atribuídas ao período de publicação da Revista Cubana (1885-1962) correspondem ao que pode ser considerado o 
tempo total da sua existência. No entanto, a história da revista remonta aos diferentes ciclos em que fora publicada sob outras 
direções e novas linhas editoriais. Fundada em 1885 por Enrique José Varona, é relançada em 1935 pela Direção Geral de 
Cultura do Ministério da Educação, passando pelo mesmo processo em 1959, após a implantação do governo revolucionário. 
Incialmente dirigida por Cintio Vitier e logo assumida por Roberto Fernández Retamar, a publicação passa a se chamar Nueva 
Revista Cubana, com a adesão ao novo regime e a publicação da “Declaración de los intelectuales y artistas”, quando se decide 
submeter a revista a uma completa renovação estrutural que inclui uma nova visão artística e também ideológica da revista. 
38 A antologia é o resultado de uma festa poética realizada em Havana sob a coordenação de Juan Ramón Jiménez e do Instituto 
Hispanocubano de Cultura. Evento onde foram lidos os poemas de vários autores cubanos selecionados em um concurso prévio. 
Formaram o conselho do concurso Juan Ramón Jiménez, José María Chacón y Calvo e Camila Henríquez Ureña. Todos os 
poemas selecionados integraram a coletânea. Dentre os textos de autoria de Lezama se encontram Catedral (Motivo), Catedral 
(Noche y gritería), En sur de la rosa..., Nacimiento de La Habana, Se esconde, Playa de Marianao, Herida Fronda e Errante. 
39 No prólogo da antologia poética, Muerte de Narciso (1988), David Huerta ressalta que o sistema poético criado por Lezama 
está diretamente relacionado aos princípios esboçados pelo poeta, ainda na década de 1930, tendo origem nas linhas vertiginosas 
de Morte de Narciso. Op. cit. HUERTA, 1988, p. 11. Cf. HUERTA, David. Trece motivos para Lezama. In: LEZAMA LIMA, 
José. Muerte de Narciso: antología poética. Selección y prólogo David Huerta. Madrid: Alianza Editorial, 1988, pp. 7-28. 
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o ensaio baseado no colóquio com Juan Ramón Jiménez, inaugura a busca do poeta em traçar 

a expressão insular, capaz de reunir as soluções universais e a força dos mitos, em torno de uma 

perspectiva cultural cada vez mais evidente nas diversas faces da sua produção literária. 

Nesse sentido, diversos são os caminhos tomados pela escrita de José Lezama Lima que, 

no mesmo ano de 1937, apresenta o ensaio, El secreto de Garcilaso, em uma conferência no 

Círculo de Amigos da Cultura Francesa, além de publicar artigos sobre a pintura cubana, dentre 

os quais se incluem Víctor Manuel y la prisión de los arquetipos e Fundación de um estudio 

libre de pintura y escultura. No ano seguinte conclui os estudos em direito passando a exercer 

a advocacia e, em 1939, inicia a escrita dos seus Diários40 que, por quase vinte anos, constituem 

um importante espaço de reflexão acerca da literatura, da filosofia e do seu crescente interesse 

pelo tempo e pela historiografia. Logo, o surgimento da revista Espuela de Plata41, alavanca a 

escrita poética de Lezama que, ao lado de importantes personalidades da cultura cubana criam 

um espaço essencialmente dedicado à poesia. Nos seis números da revista, colaboradores como 

Citio Vitier, María Zambrano, Paul Valéry, René Portocarrero, Emilio Ballagas, Ángel Gaztelu, 

Ernesto González Puig, Alfredo Lozano, Mariano Rodríguez, Juan Ramón Jimenez, Gastón 

Baquero, entre tantos outros, deixam suas marcas nas páginas desse que foi o principal espaço 

de gestação do que, anos depois, viria a ser conhecido como o grupo origenista. Por seu turno, 

o fim da publicação em 1941 culmina com o lançamento do poemário Enemigo rumor, no qual 

Lezama imprime o movimento vertiginoso da sua escrita, produzindo uma das obras mais 

obscuras e, ao mesmo tempo, mais apreciadas como uma das peças fundamentais do seu sistema 

poético. Pois, o modo como seus versos escapam das leis da causalidade, produzindo a súbita 

presença dos sentidos ocultamente tramados em meio a sucessão das palavras, antevê em sua 

própria razão metafórica o arbítrio das concepções que mais tarde destinariam a interpretação 

da escrita lezamiana, aos acordos sustentados por sua poiesis. Um cenário inteiramente tomado 

pela poesia que Lezama direciona ao estudo da obra de Julián del Casal e, em 1942, à criação 

de uma nova revista, intitulada, Nadie Parecía - Cuaderno de lo bello con Dios42. Publicação 

                                                
40 Os diários redigidos por Lezama entre os anos de 1939 e 1958 foram compilados por Iván González Cruz e publicados em 
2014, no livro Diarios. Cf. LEZAMA LIMA, José. Diarios. Edicción Iván González Cruz. Madrid: Editorial Verbum, 2014. 
41 Dedicada à poesia, porém aberta a outros gêneros, a revista bimestral Espuela de Plata nasce em 1939, do encontro do que 
mais tarde ficaria conhecido como o núcleo da geração Orígenes, composto por Lezama, Gastón Baquero, Cintio Vitier e Eliseo 
Diego. Editada de forma independente e sob a direção de Lezama, Guy Pérez-Cisneros e Mariano Rodríguez, a revista contou 
com vários colaboradores, dentre eles, alguns egressos da revista Verbum, além de parte da intelectualidade cubana do período. 
Nos seus seis números traçou as bases estéticas e culturais que iriam repercutir na revista Orígenes. Durante a edição dos seus 
últimos exemplares em 1941, os seus membros se dividiram para criar as revistas Clavileño e Nadie Parecía (1942-1944).  
42 Em setembro de 1942, a revista, Nadie Parecía - “Cuaderno de lo bello con Dios”, começou a ser publicada com cerca de 
duzentos exemplares. Fruto de uma colaboração entre José Lezama Lima e o padre Ángel Gaztelu, a revista esteve, em boa 
parte, voltada para a publicação dos estudos e das obras dos principais poetas da cultura cubana e estrangeira. Do círculo de 
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que, sob a coordenação de Lezama ao lado do padre Ángel Gaztelu, dedica-se exclusivamente 

à poesia até 1944, ano fatídico em que é lançado o primeiro número da revista Orígenes43.  

Inaugurando, portanto, aquela que é considerada uma das publicações mais importantes 

da história da literatura hispano-americana, coube à José Lezama Lima e à José Rodríguez Feo 

congregarem uma notável geração de escritores e artistas, cubanos e estrangeiros, em torno de 

um espaço totalmente dedicado ao cultivo da escrita e do pensamento. Espaço no qual a busca 

pela universalidade das origens culturais materializa o espírito da modernidade reivindicada por 

toda uma geração de artistas e intelectuais. Dos inúmeros colaboradores de Orígenes, destacam-

se nomes como os de Roberto Fernández Retamar, Paul Valéry, Aimé Césaire, Albert Camus, 

Virgilio Piñera, Paul Claudel, Paul Éluard, Octavio Paz, Gabriela Mistral, Theodore Spencer, 

T. S. Eliot, Alfonso Reyes, Enrique Labrador Ruiz e Saint-John Perse. Entre os doze anos de 

existência da revista, de 1944 a 1956, a proficuidade e o alcance adquiridos pela obra de Lezama 

se faz cada vez mais evidente, seja em razão do volume de contos, ensaios e poemas publicados 

pelo escritor nas páginas do periódico, ou pelo número de obras que para além de suas fronteiras 

ganharam vida nesse mesmo período. A primeira delas, o livro de poesia, Aventuras sigilosas, 

lançado em 1945. Obra na qual se encontra publicado um dos seus poemas mais aclamados, 

Llamado del deseoso. Por outro lado, toda evidência que a literatura de José Lezama Lima 

começa a angariar na metade da década de 1940 se deve não só ao primor do seu trabalho como 

poeta e escritor, mas, em boa parte, ao impulso que, a partir daquele momento, o início das suas 

atividades no Diretório de Cultura do Ministério da Educação, daria tanto à sua carreira quanto 

à difusão da revista Orígenes. Difusão que se dá graças à soma dos seus esforços com o suporte 

financeiro e os contatos com colaboradores estrangeiros realizados por José Rodríguez Feo. 

Nos anos seguintes publica o conto Gangrejos y Golondrinas, em 1946, e o ensaio As 

imagens possíveis, em 1948. Texto que é o marco fundamental daquilo que mais tarde iria se 

conformar como a teoria da imagem formulada por José Lezama Lima. Teoria que em certa 

medida se aproxima das questões estudadas pelo poeta no mesmo período, tendo em vista suas 

palestras proferidas sobre a literatura de Paul Valéry e Stephane Mallarmé, além do ciclo de 

                                                
colaboradores da revista Espuela de Plata, nenhum foi mantido, inaugurando uma crítica distinta das publicações anteriormente 
dirigidas por Lezama. Encerrando suas publicações em 1944, o seu fim culmina com o surgimento da revista Orígenes. 
43 Fundada e dirigida por José Lezama Lima e José Rodríguez Feo, a revista Orígenes foi publicada trimestralmente entre 1944 
e 1956. Entre os seus quarenta números encontram-se poemas, contos, críticas e trabalhos diversos sobre literatura e outras 
artes. Contando apenas com materiais inéditos, fruto de colaborações e traduções realizadas por autores cubanos e estrangeiros, 
entre os seus realizadores esta o conselho integrado por Fina García Marruz, Cintio Vitier, Eliseo Diego, Ángel Gaztelu, Julián 
Orbón e Octavio Smith. Em 1989, todas as edições da revista foram compiladas em sete volumes. Cf. LEZAMA LIMA, José; 
RODRÍGUEZ FEO, José (dirección). Orígenes. Revista de arte y literatura (1944-1956). Madrid: Ediciones Turner, 1989. 
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conferências sobre a arte barroca apresentado no VIII Salón del Patronato de Artes Plásticas. 

Atividades que antecedem a chegada do ano de 1949, quando Lezama apresenta o fragmento 

inicial de Paradiso na revista Orígenes. Ano em que também publica La fijeza, cujo seguimento 

de sua poética insular pode ser observado em poemas como Pensamientos en La Habana. Um 

dos temas mais recorrentes na sua poética que, naquele momento, também estaria presente nas 

páginas do jornal Diario de la Marina, com a publicação dos artigos e das crônicas redigidas 

sob o título de La Habana. No entanto, foi a polêmica envolvendo Lezama e Jorge Mañach44, 

o assunto que mais atraiu a atenção dos leitores nesse mesmo período, após as críticas do ex-

membro da Revista de Avance aos poemas de La Fijeza, repercutirem em debate público, onde 

a condenação da poesia lezamiana, aos poucos se convertera em ataques diretos aos membros 

e às publicações da revista Orígenes. Por fim, a viagem de Lezama ao México resultaria numa 

série de anotações e pesquisas que mais tarde serviriam à escrita de A expressão americana.  

No início da década de 1950, além da viagem de José Lezama Lima à Jamaica, nota-se 

um impulso adquirido por sua produção ensaística, com a publicação de Arístides Fernández45, 

caderno contendo um breve estudo sobre a obra do pintor cubano, seguido pelo ensaio Sierpe 

de Don Luis de Góngora, em 1951, e um artigo sobre o músico Júlian Orbon, intitulado Un 

cuarteto de Júlian Orbon, em 1952. Ciclo coroado com o lançamento de Analecta del reloj, 

coletânea de ensaios recapitulados da produção realizada por Lezama entre 1937 e 1951, na 

qual se incluem reflexões sobre os principais autores do período clássico e barroco da literatura 

espanhola, como Góngora, Garcilaso, Quevedo e Calderón de la Barca, além de outros textos 

dedicados à literatura moderna, voltados para as obras de Valéry, Mallarmé, Joyce e dos poetas 

cubanos Julián del Casal e José Martí. Ensaios que, somados ao surgimento de Introdução a 

um sistema poético, no número 36 da Orígenes, em 1954, e à conferência em que é apresentado 

o ensaio, A dignidade da poesia, no início de 1956, demonstram o amadurecimento da produção 

teórica e literária de Lezama, como um resultado direto das suas participações nos periódicos 

que dirigiu ou colaborou até o fim do período origenísta meses depois. Textos que revelam o 

                                                
44 O debate público entre José Lezama Lima e o escritor cubano Jorge Mañach teve início com uma carta aberta publicada por 
Mañach no periódico Bohemia, em 25 de setembro de 1949, a despeito da publicação de La fijeza. O episódio analisado por 
Emilio Bejel revela como na troca de cartas publicadas no mesmo veículo, Mañach rechaça a poesia de Lezama, acusando-a 
de exercer um “excesso vanguardista”, criando uma polêmica que acabou incluindo críticas às publicações e aos membros das 
revistas Orígenes e Avance. As concepções estéticas de Mañach em torno do realismo e da arte representativa embasaram o 
ataque aos poemas de Lezama, acusando-os de perpetuarem o “extremo subjetivismo” do romantismo. Bejel advoga a questão, 
ressaltando que os fundamentos da poética lezamiana estariam além do ideal e do íntimo, estando mais próximos da linguagem 
modernista. Cf. BEJEL, Emilio. José Lezama Lima, poeta de la imagen. Madrid: Huerga y Fierro, Editores, 1994, pp. 30-40. 
45 Em complemento à exposição da obra do pintor cubano Arístides Fernández, realizada em novembro de 1950, pela Direção 
de Cultura do Ministério da Educação, o texto redigido por José Lezama Lima foi publicado no Caderno de Arte do Ministério. 
Cf. LEZAMA LIMA, José. Arístides Fernández. La Habana: Dirección de Cultura Ministerio de Educación, 1950. 
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desenvolvimento de uma doutrina poética sistematizada por um imenso trabalho conceitual que 

ainda se estenderia por duas décadas, reunindo os elementos do seu sistema poético do mundo. 

Em janeiro de 1957, José Lezama Lima pronuncia cinco conferências no Centro de Altos 

Estudos de Havana, que mais tarde resultariam na publicação de A expressão americana46, pelo 

Instituto Nacional de Cultura. Nos cinco capítulos do livro, o debate apresentado pelo escritor 

avança sobre a herança da tradição americanista, promovendo uma nova perspectiva sobre a 

história, a alteridade e a expressão dos povos americanos. Remetendo à uma série de elementos 

capazes de ampliarem e, ao mesmo tempo, de problematizarem as concepções autóctones que 

o pensamento americanista até então havia se esforçado para construir desde o século XIX, esta 

obra crucial da ensaística lezamiana tornou-se o emblema da sua teoria da cultura e do modo 

peculiar como a história e a poesia insistentemente se entrelaçam na sua escrita. Desenvolvendo 

uma rica investigação em torno dos principais fatos, mitos, obras e conceitos que moldaram a 

cultura latino-americana, Lezama escapa à toda ideia de identidade para propor uma verdadeira 

alteridade do homem americano, em seu constante movimento observado ao longo dos séculos. 

Para isso parte dos mitos e cosmogonias pré-colombianas, passando pelos processos históricos 

e os indícios estéticos que marcaram a colonização e definiram a independência dos países do 

Novo Mundo, até chegar na visão de uma noção de modernidade emergente no continente entre 

os séculos XIX e XX. Processo tecido através dos cinco ensaios que compõem o livro: Mitos e 

cansaço clássico, A curiosidade barroca, O romantismo e o fato americano, Nascimento da 

expressão crioula e Sumas críticas do americano. Textos nos quais Lezama projeta a operação 

transculturadora e a lógica conflitiva que estabelecem a ideia de americanidade apresentada no 

seu livro, ilustrando aquele que é o pensamento-mundo reivindicado por seu sistema poético. 

Dos fatos que sucedem o lançamento de A expressão americana, é a descoberta da obra 

lezamiana pelo escritor argentino Julio Cortázar, um dos acontecimentos mais importantes do 

ano de 1957. Por indicação de Ricardo Vigón, cubano radicado em Paris e um dos fundadores 

da Cinemateca de Cuba47, ao lado do cineasta cubano Germán Puig e do diretor da Cinemateca 

                                                
46 As cinco conferências pronunciadas por José Lezama Lima, nos dias 16, 18, 22, 23 e 26 de janeiro de 1957, foram reunidas 
no mesmo ano sob o título de La expresión americana (Havana, Instituto Nacional de Cultura / Ministério de Educação, 1957). 
Os manuscritos que que deram origem à publicação se encontram na Biblioteca Nacional José Martí, em Havana. Cf. LEZAMA 
LIMA, José. A expressão americana. Tradução, introdução e notas Irlemar Chiampi. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 
47 A fundação da Cinemateca de Cuba é o resultado de um processo que se inicia com a criação do Cine-Club de La Habana 
por Ricardo Vigón, em 1948. Durante o Congreso de la Federación de Archivos Fílmicos (FIAF) de 1951, em Cambridge, na 
Inglaterra, com o encontro de Germán Puig (também conhecido pelo nome artístico de Herman Puig), com Henri Langlois, 
diretor e cofundador da Cinemateca Francesa ao lado de Georges Franju, o cineclube é convertido na Cinemateca de Cuba 
devido ao fato de que, para aceitar enviar alguns filmes franceses para o cineclube, Langlois estabelece a condição de este 
deveria se converter em uma cinemateca, pois a troca de filmes somente poderia ser realizada por instituições similares. 
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Francesa, Henri Langlois, Cortázar é introduzido à um dos contos publicados por Lezama na 

revista Orígenes, intitulado Oppiano Licario. Conto que anos depois seria convertido no último 

capítulo do romance Paradiso. Logo, a admiração do escritor pela poesia de Lezama se converte 

em um diálogo amistoso estabelecido através de correspondências e publicações que, ao longo 

de quase duas décadas, alimentaram uma das amizades mais celebres e frutíferas já vistas entre 

duas personalidades da literatura hispano-americana. O interesse de Cortázar por Lezama Lima, 

a quem conhece pessoalmente apenas em 1963, levara o escritor não só a visitar algumas vezes 

a cidade de Havana, mas a demostrar sua irrestrita admiração pelo poeta cubano no texto Para 

chegar a Lezama Lima48, publicado em 1967. Texto onde expressa a intensidade da sua jornada 

pelas páginas de Paradiso, tornando-se um importante divulgador do livro lançado no ano 

anterior. Essa admiração recíproca converte-se ainda na escrita de Cortázar y el comienzo de la 

otra novela49, publicado em 1968 como o prólogo da edição cubana do romance Rayuela, de 

Julio Cortázar, e no surgimento de Encuentros con Lezama Lima50, na compilação dos textos 

apresentados no colóquio internacional sobre a obra de José Lezama Lima, em 1982, na França. 

Com a chegada de 1958, as mudanças em vista tanto na vida política de Cuba, com o 

agravamento dos embates entre o exército e os guerrilheiros sitiados na Sierra Maestra, quanto 

na trajetória artística e pessoal de Lezama, com a projeção angariada por sua obra nos últimos 

anos, culminam na visão histórica e cultural do contexto em que é publicado a coletânea de 

ensaios Tratados en La Habana. Livro dedicado à produção proveniente do período origenísta 

de José Lezama Lima, nos quais se encontram textos voltados para a análise da literatura e da 

cultura cubana, além de ensaios sobre filosofia, artes-plásticas e uma sessão intitulada Sucesiva 

o las coordenadas habaneras51, onde foram compilados os artigos e as crônicas publicadas pelo 

poeta entre 1949 e 1950, no jornal Diario de la Marina. Periódico no qual, no mesmo ano, 

                                                
48 O ensaio, Para chegar a Lezama Lima (Para llegar a Lezama Lima), compõe o livro A volta ao dia em oitenta mundos (La 
vuelta al día en ochenta mundos, 1969), de Cortázar. Cf. CÓRTAZAR, Julio. Para chegar a Lezama Lima. In: A volta ao dia 
em oitenta mundos, tomo II. Tradução Paulina Wacht, Ari Roitman. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, pp. 43-83.  
49 O ensaio, Cortázar y el comienzo de la otra novela, escrito por José Lezama Lima, foi apresentado pela primeira vez como 
o prólogo da primeira edição cubana do romance Rayuela de Julio Cortázar, publicado pela editora Casa de las Américas, no 
ano de 1968. Em 1970, o texto foi publicado novamente no livro A quantidade enfeitiçada (La cantidad hechizada, 1970). 
50 Texto originado da apresentação de Julio Cortázar no I Colóquio Internarcional sobre a obra de José Lezama Lima, realizado 
entre os dias 19 e 22 de maio de 1982, organizado pelo Centro de Investigações Latino-americanas, da Universidade de Poitiers. 
Publicado no tomo Poesia, dos dois livros com a compilação das conferências. Cf. CORTÁZAR, Julio. Encuentros con Lezama 
Lima. In: Coloquio Internacional sobre la obra de José Lezama Lima – Volume I Poesía. Madrid: Editorial Fundamentos, 1984. 
51 Nem todos os textos publicados originalmente no jornal Diario de la Marina de 28 de setembro de 1949 a 25 de março de 
1950, integraram a sessão “Sucesiva o las coordenadas habaneras” da primeira edição de Tratados en La Habana (LEZAMA 
LIMA, José. Tratados en La Habana. La Habana: Universidad Central de Las Villas, 1958). Dos noventa e nove textos escritos 
no período, oitenta e cinco se encontram publicados na sessão. A publicação integral de todos os textos foi realiza na coletânea 
La Habana: JLL interpreta su ciudad (2009), organizada por Pío E. Serrano. Os detalhes do processo de escolha dos ensaios 
que participaram de Tratados e La Habana, podem ser observados no prólogo escrito por José Prats Sariol. Cf. SARIOL, José 
Prats. Prólogo. In: LEZAMA LIMA, Lima. La Habana: JLL interpreta su ciudad. Madrid: Editorial Verbum, 2009, pp. 17-32. 
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publica os ensaios: De nuevo Arístides Fernández, Tránsito Juan Ramón, Obscuridad vencida, 

Juan Ramón y su integración poética, La mano de Alfredo Lozano e Relieve de fuentes. Na 

sequência é publicado o ensaio Prelúdio às eras imaginárias, cuja importância na produção 

teórica de Lezama é notável em boa parte da crítica que desde então se dedicou a analisar os 

conceitos estéticos e as noções históricas que resultaram na criação do seu sistema poético. 

Dos intentos que vinculam a última obra publicada por José Lezama Lima aos eventos 

que antecedem ao início de uma nova década e de um novo momento histórico da nação cubana, 

encontram-se os valores e princípios de uma cultura. Intentos projetados no centro das questões 

levantas por seus ensaios e do processo que culmina na queda do governo de Fulgencio Batista 

e no triunfo da Revolução Cubana, com a chegada dos guerrilheiros liderados por Fidel Castro 

em Havana, nos primeiros dias de janeiro de 1959. Em fevereiro, juntamente a outros artistas e 

intelectuais, Lezama encaminha ao líder revolucionário, um documento registrando sua adesão 

ao novo regime. O escritor é então nomeado o Subdiretor do Departamento de Publicações da 

Direção Geral de Cultura, cargo que lhe permite dirigir diversas publicações sobre a literatura 

cubana e espanhola, além de lançar em 1960, o poemário, Dador, apresentado naquele que fora 

seu último livro de poesia publicado em vida, uma parte da sua produção poética realizada nos 

últimos dez anos. Obra que encantou especialmente a poeta Fina García Marruz que lhe remete, 

em cartas, uma série de elogios pela publicação. Eis que o estilo ornamental, contemplado pelos 

arquétipos e figuras imaginárias existentes nos poemas de Dador, denotam uma vez mais, o 

caráter fabular e o movimento vertiginoso de uma escrita que, anos depois revelará seu efeito 

em uma das mais originais e opulentas fusões entre prosa e verso já vistas na língua espanhola. 

Em um mesmo momento, convidado a ocupar um lugar de prestígio como um dos seis 

vice-presidentes da União de Escritores e Artistas de Cuba, além de Assessor do Centro Cubano 

de Investigações Literárias e Delegado do I Congresso de Escritores e Artistas Cubanos, José 

Lezama Lima se depara com os louros de uma vida pública que, em 1961, lhe reconhece como 

um dos poetas e escritores mais importantes de Cuba, e as adversidades de uma vida particular 

que sofre com a dolorosa despedida das irmãs Rosa Lezama Lima e Eloísa Lezama Lima, uma 

vez que ambas decidem deixar o país acompanhadas por suas famílias. Nas correspondências52 

trocadas regularmente com as irmãs exiladas nos Estados Unidos, o escritor demonstra o seu 

                                                
52 No livro, Cartas a Eloísa y outra correspondencia (1998), se encontram reunidas as correspondências trocadas entre Lezama 
e sua irmã Eloísa entre os anos de 1939 e 1976. A publicação inclui também as cartas do poeta para uma série de artistas e 
intelectuais com os quais manteve contato ao longo de sua vida. Dentre eles destacam-se: Jorge Manãch, Cintio Vitier, Juan 
Ramón Jiménez, María Zambrano e outras personalidades. Cf. LEZAMA LIMA, José. Cartas a Eloísa y otra correspondencia. 
Edición comentada e introducción Jose Triana, prólogo Eloísa Lezama Lima. Madrid: Editorial Verbum, 2013. 
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sentimento de impotência e isolamento em seu novo contexto, partindo definitivamente para o 

exílio interior que marcará seus últimos anos de vida. A escrita e a leitura se tornam, portanto, 

o refúgio no qual Lezama investe a maior parte do seu tempo, produzindo ensaios como García 

Lorca, la alegría de siempre frente a la casa maldita e René Portocarrero. Em 1962, se dedica 

à compilação de textos sobre Julián del Casal, além de enfrentar diversas críticas de escritores 

e intelectuais exilados em Miami, por sua ligação com artistas e periódicos vinculados ao novo 

regime. Em meio ao trabalho poético e burocrático o poeta se torna ainda mais recluso, optando 

por uma vida discreta em sua casa na rua Trocadero. No mesmo ano, os cineastas Humberto 

Solás e Oscar Valdés realizam o curta-metragem, Minervina traduce el mar, baseado no poema 

homônimo de Lezama. Sobre a iniciativa surpreendente dos jovens cineastas, em uma entrevista 

concedida à revista Cine Cubano, o poeta comenta a experiência de se ver traduzido na tela: 

Vinieron a verme unos jóvenes del ICAIC, Oscar Valdés, Humberto Solás y un joven de 
apellido Canosa, para pedirme que escribiera un texto para ese trabajo. El film estaba 
hecho ya. Asistí a una proyección y me pareció interesante como película experimental. 
Naturalmente, creo que si yo hubiera trabajado en contacto con Valdés y Solás desde 
antes, durante algunas fases de la realización, hubiera podido lograr una mejor 
adecuación temporal del poema y no me hubiera visto obligado a reducirlo después en 
función de la estructura de la película. Más tarde tuve ocasión de verla en el cine Rex 
y pude comprobar que el público asimiló muy bien tanto las imágenes como el poema. 
En fin, que el público tiene un poder de captación muy grande, pues ésta es una película 
nada convencional.53 

Nos anos posteriores, o desalento e os sacrifícios que isolam José Lezama Lima em sua 

residência se agravam com a morte da mãe em 12 de setembro de 1964. Atendendo a um dos 

seus últimos pedidos, em 5 de dezembro se casa com María Luisa Bautista Treviño, professora 

de literatura e ex-colega de estudos da sua irmã Eloísa. Em 1965, publica os três volumes da 

Antología de la poesía cubana, na qual organiza uma extensa obra poética compreendida entre 

os séculos XVII e XIX. Posteriormente, integra o júri da categoria poesia do Prêmio Casa das 

Américas, além de se tornar assessor e investigador do recém-criado Instituto de Literatura e 

Linguística da Academia de Ciências de Cuba. Em 2 de julho intervém no café-conservatório 

sobre Rayuela, na Casa das Américas. Intervenção transcrita e publicada dois anos depois, em 

Cuaderno sobre Julio Cortázar. Contudo, o período é marcado pelas atividades que precedem 

a publicação de Paradiso, o que viria acontecer no ano seguinte. Entre a aparição dos primeiros 

fragmentos da novela na revista Orígenes e a sua publicação em 1966, transcorrem quase duas 

                                                
53 O curta-metragem documental, Minervina traduce el mar (1962), foi realizado pelo Instituto Cubano de Arte e Indústria 
Cinematográfica (ICAIC). Com 15 minutos de duração, o filme foi rodado em película 35 mm, sob a direção de Humberto 
Solás e Oscar Valdés, contando com a participação de Héctor Veitía na realização do roteiro, produção de Raúl Canosa e 
Alfredo Del Cueto, direção de fotografia de Jorge Haydú e Günther Haubold, montagem de Nelson Rodríguez, música de 
Roberto Valera e protagonizado por Irma Obermayer e Lorenzo Monreal. O trecho citado é parte da entrevista concedida pelo 
escritor à revista Cine Cubano. In: Entrevistas con directores de largometraje. Revista Cine Cubano N. 23-25, 1965, pp 97-98. 
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décadas em que Lezama se dedica à escrita daquele que é o seu primeiro e único romance 

publicado em vida. O impacto causado pelo conteúdo e pela forma literária da obra recai sobre 

seu autor com duras críticas ao erotismo exacerbado e ao hermetismo do seu texto. Os ataques 

sofridos pelo romance e sua retirada das livrarias de Havana seriam atenuados apenas pela 

presença de Julio Cortázar que imediatamente sai em defesa do livro tanto em Cuba quanto fora 

do país, através de artigos e de uma nova versão corrigida pelo próprio escritor, enviada para 

publicação no México. Entre os principais defensores de Paradiso54 que se unem à Cortázar 

estão Severo Sarduy, Octavio Paz e Mario Vargas Llosa. Eis que os reflexos de sua publicação 

na vida de Lezama revelam um turbilhão de críticas e elogios que à princípio se convertem em 

uma enorme frustração, aos poucos substituída pelas primeiras propostas encaminhadas ao 

poeta por editoras estrangeiras interessadas em lançar novas edições do romance. Algo que mais 

tarde se consolidaria nas traduções para os idiomas alemão, sueco, francês, inglês e italiano. 

Nas fulgurações existentes e no desenvolvimento proliferante da escrita de Paradiso, se 

torna evidente a voracidade do modo como a prosa e a poesia se articulam na tensão típica do 

texto lezamiano. As diferentes etapas da trajetória na qual seu protagonista, José Cemí, se lança 

do núcleo familiar em direção à descoberta de um novo mundo, impulsionam os fatos de uma 

narração fragmentada, dotada de uma imensa abrangência no tempo histórico e inteiramente 

voltada para as fontes primordiais da cultura. Nessa que passou a ser considerada a síntese do 

projeto literário de José Lezama Lima, esboçado no conjunto de poemas e ensaios que embasam 

o seu sistema poético, a conjunção entre gêneros literários distintos deu origem à um romance 

que redefiniu o contexto da literatura cubana na década de 1960, projetando a figura de Lezama 

entre os principais escritores de sua época. A curiosidade despertada pela obra do insigne poeta 

da rua Trocadero, acabaria repercutindo em uma série de traduções e recapitulações da sua 

produção poética e ensaística, promovendo novas perspectivas sobre os temas e os elementos 

que compõem o seu universo literário. Com isso, ainda que as buscas realizadas por Lezama 

nas páginas de Paradiso apontem para uma infinidade de questões e interpretações possíveis, o 

assédio em torno da sua obra e da sua personalidade se converteu em inúmeras pesquisas e 

                                                
54 Diversos são os artigos, ensaios, livros e demais pesquisas em que podemos observar as interpretações e as análises dos fatos 
históricos e estéticos relacionados à narrativa, à recepção e aos elementos autobriográficos de Paradiso. Entretanto, cabe aqui 
destacar a importância fundamental do romance na interpretação do sistema poético do mundo, tendo em vista que as principais 
noções e conceitos criados por José Lezama Lima em sua produção ensaística encontram-se contemplados no romance. Obra 
que, por sua vez, responde ao intuito do escritor em fundir sua prosa e sua poesia, produzindo uma narrativa inteiramente 
permeada pela função retórica de ambos os gêneros literários. Entre as interpretações mais completas e diretamente voltadas 
para a relação do romance com os fatos da vida pessoal de Lezama e para os elementos teóricos que integram o seu sistema 
poético, ressalto os textos que compõem a introdução da edição brasileira de Paradiso, redigidos pela irmã do poeta, Eloísa 
Lezama Lima. São eles: Vida, paixão e criação de José Lezama Lima: chaves para uma cronologia e Um sistema poético do 
Universo. Cf. LEZAMA LIMA, José. Paradiso. Tradução Josely Vianna Baptista. São Paulo: Estação Liberdade, 2012. 
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entrevistas dedicadas a traçarem as linhas fundamentais da sua criação. Assédios que, por outro 

lado, pouco alteraram a rotina e a realidade da situação em que o escritor se encontrava, diante 

do seu autoisolamento e das dificuldades financeiras enfrentadas nos seus últimos anos de vida.  

Eis que os anos que sucedem o lançamento de Paradiso são marcados pelos obstáculos 

encontrados por Lezama na comunicação com as irmãs e pelo agravamento da asma em função 

da sua idade avançada. Entretanto, a sua produção literária apresenta seus respiros derradeiros 

na década que antecede sua morte, com o surgimento de Confluências em 1968, passando pela 

aparição de Introducción a la Esferaimagen, em 1969, até culminar na publicação em 1970, da 

coletânea La Cantidad Hechizada55, na qual se encontram compilados os principais exemplares 

da produção ensaística do escritor, concebidos nos últimos doze anos. Textos que apresentam 

uma forte ligação com os estudos realizados no Curso Délfico lecionado por Lezama no mesmo 

período, além de reiterarem temas abordados no seu livro sobre a expressão americana, como, 

por exemplo, as relações entre a imagem e a história na análise das eras imaginárias, categoria 

na qual deposita seu esforço significação dos processos históricos. Será, portanto, o conceito de 

imagem estipulado pelo escritor a partir do que define como a imago, o elemento a ocupar o 

centro das questões suscitadas pelos ensaios existentes na compilação. A importância atribuída 

à imagem na obra de Lezama, alcança então a sua plenitude ao incorporar as relações que fazem 

da imagem uma participação história, ao modo específico como a representação é produzida na 

sua escrita e à visão de mundo almejada na sobrenatureza, em que projeta uma reconciliação 

ancestral entre as possibilidades do conhecimento racional e a infinitude do saber poético. 

Por fim, os últimos anos de vida de José Lezama Lima encerram de maneira dramática 

o destino ao qual o poeta sempre esteve submetido, o de permanecer como um viajante imóvel 

em sua tão amada cidade de Havana. Não por escolha própria, mas pela sina que o manteve até 

os momentos finais, sujeito aos percalços do seu tempo e da sua própria existência. Pois, as 

restrições impostas pelo governo revolucionário que, na última década haviam impossibilitado 

que Lezama deixasse o país, com as acusações de que o poeta havia se tornado um opositor do 

regime e com o sucesso de Paradiso, o que recorrentemente o contemplava com convites para 

                                                
55 Na coleção, La cantidad hechizada (1970), encontram-se reunidos dezesseis ensaios, dispostos em três partes, nas quais a 
primeira é composta por textos produzidos em 1958 e os demais escritos até 1968. Período que coincide com a realização do 
Curso Délfico, iniciado em 1963, cuja influência na produção ensaística reunida na publicação se faz evidente no aspecto 
formativo e na teoria pedagógica implícita na maioria dos textos. Alguns dos principais conceitos que definem o sistema poético 
estão presentes em seus ensaios, o que demonstra a importância do livro na teoria elaborada pelo escritor. Os estudos sobre as 
eras imaginárias, a conclusão das suas concepções representativas nas noções do “condicionado” e do “incondicionado”, sua 
definição de sobrenatureza, além das investigações sobre orfismo são alguns dos principais temas abordados pelos ensaios 
existentes na publicação. Cf. LEZAMA LIMA, José. La cantidad hechizada. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2010. 
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participar de congressos e demais eventos no exterior, na década de 1970, faziam da chance de 

uma eventual saída de Cuba, algo cada vez mais distante. Nem mesmo os diversos prêmios 

recebidos pela publicação do seu primeiro romance e a morte da irmã Rosa em 1972, foram o 

suficiente para que lhe fosse permitido deixar o país, acarretando um imenso pesar por parte do 

poeta, registrado em diversas correspondências encaminhas aos amigos e familiares no período. 

Ainda assim, Lezama dá prosseguimento à sua produção ensaística e, principalmente, na escrita 

daquela que tinha a intenção de publicar como a segunda parte do romance Paradiso. Fechado 

cotidianamente em sua casa na rua Trocadeiro, escreve a continuação de sua novela, tendo em 

vista a volta do personagem Oppiano Licario que, desde a sua aparição enigmática em um dos 

fragmentos publicados na revista Orígenes, até o seu ressurgimento nas etapas finais da jornada 

de José Cemí em Paradiso, fomentaram a intenção do escritor em dar continuidade ao projeto 

dantesco de sua narrativa ficcional, concebendo um novo romance que se chamaria Inferno. O 

que nunca se contretizou, uma vez que no dia 8 de agosto de 1976, Lezama é levado às pressas 

para o Hospital Calixto García, em função de uma infecção pulmonar, morrendo na madrugada 

do dia 9, vítima de uma parada cardíaca aos sessenta e seis anos de idade. Incompleto, o segundo 

romance de Lezama Lima foi publicado em 1977, com o título de Oppiano Licario56, seguido 

por uma compilação de poemas inéditos intitulada, Fragmentos a su íman57, lançada em 1978. 

O legado de José Lezama Lima, em sua complexidade e monumentalidade, revela uma 

das obras mais vigorosas de seu tempo, ainda que sua produção permaneça pouco conhecida, 

se comparada ao trabalho de outros autores do período. Entretanto, a exuberância de sua poesia 

e o traço inconfundível de sua prosa alimentam a imaginação de leitores capturados pelo 

movimento labiríntico de sua escrita e pelo conceitualismo indomável do seu sistema poético. 

Nesse sentido, é além do terreno da literatura que Lezama também nos reserva um lugar teórico, 

um modo de pensar a América Latina e a própria ideia de cultura, tendo em vista as origens e 

                                                
56 Obra póstuma e inacabada de Lezama Lima, o romance Oppiano Licario foi apresentado ao público em 1977, um ano após 
a morte do autor, como a continuação de Paradiso. Narrando a procura de José Cemí pela Súmula, nunca infusa, de excepciones 
morfológicas, manuscrito redigido por Oppiano Licario antes de sua morte, perdido durante um furacão na cidade de Havana, 
a busca do personagem e a ausência de um desfecho conferido à trama, tornaram-se emblemas das possibilidades almejadas 
pela poética lezamiana, na sua tentativa de encontrar a exceção, nunca infusa, da infinitute cognoscente adquirida ao lado de 
Licario. Motivo pela qual, a continuação de Paradiso se manifesta no renascimento de Oppiano Licario, na nova jornada de 
José Cemí e na formulação de novos personagens com características semelhantes aos existentes no romance anterior. Uma 
complexa reciprocidade de temas, tratamentos e abordagens que se evidenciam em todo romance, exigindo do leitor uma 
incursão previa em Paradiso e uma atenção redobrada às desconexões espaço-temporais existentes entre os capítulos do livro. 
Cf. LEZAMA LIMA, José. Oppiano Licario. Introducción y notas César López. Madrid: Ediciones Cátedra, 1989. 
57 Livro de poemas escritos por Lezama pouco tempo antes de sua morte, Fragmentos a su íman, foi lançado em 1978, tornando-
se o último exemplar da poesia lezamiana. A recorrência de temas que definem a última etapa da sua produção ensaística se 
faz notável entre os poemas do livro, permitindo a comparação entre eles elementos do sistema poético e os versos dos poemas 
existentes na publicação. Cf. LEZAMA LIMA, José. Fragmentos a su imán. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1993. 
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as questões que remontam ao seu sentido ancestral. Daquilo que, sob o prisma insular do seu 

pensamento-mundo, se revela, portanto, como as intenções universais da sua busca pelas raízes 

do conhecimento poético, é a imagem o objeto impalpável perseguido por seus textos, não só 

como a fonte primordial da linguagem, mas, sobretudo, como o meio de alcançar a unidade de 

toda multiplicidade que configura a sua experiência. Imagem que se enlaça ao saber histórico, 

como um limiar entre mundos, os quais Lezama faz questão de tornar indistinguíveis. Pois, se 

o tempo é por si só indivisível, a história se converte em um movimento rapidamente imóvel, 

onde os passos de Aquiles estão sempre aquém da impetuosa generosidade de uma tartaruga. 

Logo, essa imobilidade diligente que, a todo momento, nos remete de volta ao número 162 da 

rua Trocadero, é o que faz da cidade de Havana, o universo habitado por um insigne poeta que, 

a cada esforço empreendido contra os limites do espaço, amplia suas fronteiras no desenho de 

um tempo desmedido. Eis como o movimento de se recostar sobre o exercício da escrita vem a 

ser a peregrinação intempestiva desse poeta que, ao denominar-se um viajante imóvel, certa vez 

escrevera em um dos seus textos: “quem viaja pode encontrar uma serpente na mesa onde se 

reúnem os mestres cantores; quem não viaja pode encontrar um mestre cantor numa serpente”.  

Essa não-coincidência que demarca a experiência de Lezama, em meio àquele que é o 

cenário de sua literatura, como tornara evidente as suas dezenas de ensaios dedicados a retratar 

o cotidiano de Havana, compreende uma dissociação em relação ao espaço que é, antes de tudo, 

uma desconexão em relação ao tempo. Um deslocamento perceptível em sua obra, a partir de 

uma série de anacronismos que concorrem tanto aos fatos apresentados por seus textos, como 

acontecimentos cuja atualidade lhes escapam, na medida em que se conectam a outros indícios 

e temporalidades, quanto à urdidura que tece a sua escrita, como um tecido capaz de entrecruzar 

o representável e o irrepresentável, o tempo e aquilo que não tem lugar na inexorabilidade da 

História. Por isso, Lezama adere ao anacronismo, como quem adere às infinitas possibilidades 

de um mundo regido pelas descontinuidades, onde o mar da baia de Havana reitera os caprichos 

filosóficos dos gregos antigos, bem como as suas calçadas resguardam a provação de um povo 

frente à cobiça de seus conquistadores. Portanto, cabe à busca lezamiana pela imagem, tornar 

os vestígios desse deslocamento, dessa discronia criadora, uma escrita sintomática, delineada 

por uma contextura poética, pelas desmesuras de um tempo sobrevivente, em que se encontram 

entrelaçados o saber e a sua parte maldita, as linhas retas da razão e os caminhos tortuosos do 

sensível, pelos quais percorrem, o viajante imóvel que atende pelo nome de José Lezama Lima. 
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Introdução. José Lezama Lima e a parte maldita do saber histórico 

O desafio de abordar as implicações do conceito de anacronismo na obra de José Lezama 

Lima define-se em função da maneira indireta como tal problema se apresenta, uma vez que é 

a própria inexistência do termo na produção teórica e literária do escritor, o fato que demonstra 

como o anacronismo se revela em seus textos, antes de tudo, como uma evidência aflorada no 

corpo das narrativas, ou como um efeito das categorias que compõem o seu sistema poético. 

Não obstante o modo como os conceitos, muitas vezes, emerge clandestinamente em meio à 

obra de Lezama, as disjunções de tempo existentes na sua literatura reiteram questões eminentes 

em sua teoria, fazendo dos encadeamentos e das descontinuidades da representação reflexões 

acerca dos acontecimentos e dos regimes de causalidade da história. Processo que conecta a 

conduta analógica e o desdobramento metafórico da escrita lezamiana ao aparato gnosiológico 

e às relações produtivas que embasam a sua teoria da imagem. Teoria esta que se desenvolve 

como um novo olhar sobre as especificidades do pensamento científico e como um emblema 

das concepções primordiais, das quais emergem o saber poético destinado a ampliar os limites 

do conhecimento histórico. Nesse sentido, a imagem é o conceito que orienta o exame das linhas 

de tempo suscitadas pelos versos e pela prosa de Lezama Lima, por ser ela o artifício que tece 

a inexorabilidade das significações historicistas e a temporalidade sagrada dos mitos, nas tramas 

da representação e de uma visão poética da história, capazes de projetarem o anacronismo além 

de um conceito fadado a certificar a conformidade e a veridicidade do argumento histórico.

Nessa alegada participação da imagem na história, conforme estabelecida pelo poeta no 

livro A expressão americana, a desambiguação entre a dinâmica estável e o torpor religioso que 

atravessam a temporalidade vivificante da imagem pressupõe não só que os racionamentos do 

tempo histórico e a sacralidade do tempo mítico estejam, de alguma maneira, sobrepostos, mas 

que tais temporalidades deixem de ser, em última instância, distinguíveis. Caso contrário, a 

experiência da imagem incorre no risco de deter a mera expressão concentrada das conotações 

da linguagem ou das relativizações abstratas dos fatos, redundando em um equacionamento que 

limita a apreciação de sua razão poética e de toda a potência do tempo que é o anacronismo. 

Eis que os contrapontos do devir, através dos quais Lezama propõe a aquisição de uma visão 

histórica tecida pela imagem, se diferem de uma causalidade instituída entre forças carentes de 

suas diferenças infinitesimais, evitando que a imagem se sujeite aos enredamentos tácitos de 

sua própria essência e que os movimentos que entrelaçam a relação seminal da natureza e dos 

mitos com a ciência histórica sejam subtraídos do debate proposto por sua teoria. No entanto, 

antes mesmo que tais operações possam ser melhor compreendidas, cabe ao desvelamento das 
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questões que definem o conceito de anacronismo apontar o caminho para uma desconstrução 

dos imperativos historicistas que respaldam o domínio conceitual da ideia de história na cultura 

ocidental. A partir daí a história poética reivindicada por Lezama Lima, além de contextualizar 

as imagens que ilustram as suas reivindicações acerca de uma nova ideia de representação, 

propõe que as suas articulações temporais se desviem da parcialidade dos fenômenos destinados 

a legitimar o passado, em direção à escrita emblemática de uma total desmesura do tempo. 

Dos efeitos resultantes desse entrelaçamento entre potências históricas e a-históricas no 

tecido entregue pela imagem, observa-se uma confluência entre o desenvolvimento da escrita 

lezamiana e os procedimentos que definem a aplicação do conceito de anacronismo. Por outro 

lado, a forma como Lezama se aproxima das particularidades da teoria da história nos permite 

verificar a maneira como o anacronismo é cooptado pela maioria dos historiadores a operar 

como um conceito basilar na manutenção da prática e da própria ciência histórica. Algo que, 

por sua vez, também nos possibilita compreender e problematizar o modo como a sua estrutura 

conceitual manteve-se incólume até meados do século XX, mesmo diante das críticas contidas 

nas abordagens epistemológicas estabelecidas na época, ao redor das estruturas do pensamento 

científico. Pois, ao emergir interpretações ocupadas em atentar contra os métodos preceptivos 

destinados a aparar as arestas do conceito, em privilégio do ofício do historiador, a possibilidade 

de libertar os fenômenos anacrônicos dos domínios da razão histórica passou a pressupor uma 

solução embaraçosa, destinada a compelir o auxílio da poesia e da ficção na formulação retórica 

do argumento científico. Com isso, o anacronismo desviou-se da sistematização conceitual para 

insurgir apenas recentemente, como um fato estético apto a produzir vias intermediárias entre 

as formas de narrar e atestar a história. Daí a relação inevitável entre a visão histórica suscitada 

por Lezama e as exigências filosóficas da historiografia contemporânea que, para além de um 

esforço paradigmático em reverter a fundamento ontológico do seu próprio modo de exercer a 

escrita da história compreende que tal tarefa se torna possível apenas sob a ótica da imagem. 

Todo um apanhado de ideias e de conceitos se faz, então, imprescindível ao modo como 

a história, com o despertar da modernidade artística no século XX, foi compreendida às margens 

da historiografia oficial, como uma forma do conhecimento subsumida à ação das imagens. No 

tocante às categorias que definem essa visão anacrônica da história, impera a relação intrínseca 

que a imagem estabelece com a história, na medida em que tanto a história constitui-se como 

um objeto da imagem quanto a imagem reivindica um certo grau de historicidade referente ao 

tempo a que se encontra vinculada, como testemunho de uma temporalidade sobrevivente. Por 

isso, assimilar as designações de um saber histórico relativo aos critérios da teoria da imagem 



 48 

de José Lezama Lima requer uma apropriação das questões conformadas pela postura crítica e 

pelos princípios epistemológicos assumidos por seu sistema poético, em busca de subverter as 

práticas que mobilizam o conceito de anacronismo a ponderar a veridicidade reivindicada pelo 

discurso do historiador, visto que são as próprias inflexões entre o estudo da história e o tempo 

das imagens as provisões que fazem do anacronismo, aquilo que o filósofo francês, Georges 

Didi-Huberman, define como “a parte maldita do saber histórico”. Nesse sentido, o capítulo 

deste estudo que se dedica à análise do conceito de anacronismo e das suas implicações indiretas 

na teoria lezamiana, toma como ponto de partida, a identificação das questões epistemológicas 

que permeiam o pensamento histórico reivindicado por Lezama, a partir do seu diálogo com a 

teoria da história. Logo, a influência de Giambattista Vico no seu sistema poético se apresenta, 

de modo primordial, na relação estabelecida por sua obra, não só com os conceitos e a crítica 

do historiador italiano aos fundamentos do cartesianismo predominante em sua época, mas com 

os próprios reflexos da obra de Vico no trabalho de outros historiadores ao longo dos séculos. 

Influência que, por sua vez, reserva às categorias criadas por Lezama, uma relação genuína com 

os dilemas da historiografia moderna, responsáveis por trazerem à tona, o problema maior que 

a envolve em uma participação direta do anacronismo na edificação do conhecimento histórico. 

O eixo dessa relação se estabelece, portanto, a partir do princípio que conecta toda ideia 

de história a uma ideia de natureza. Obra da ação divina e fonte do saber primitivo, a natureza 

adquire no sistema poético de Lezama, os sentidos confluídos não apenas pelo pensamento de 

Vico, mas por toda corrente trágica da filosofia ocidental, para a qual, a impenetrabilidade da 

razão humana nos mistérios do mundo natural é a chave de uma atitude diante existência e do 

próprio tempo. Na esteira da historiografia moderna, Lezama relaciona o poder criativo da 

imagem e a abrangência do seu conceito no tempo, com a inexistência da ordem naturalmente 

imposta entre a realidade e as formas do conhecimento histórico. No entanto, essa ausência 

original relativa à ideia de uma natureza perdida, narrada pelo mito genesíaco e assentida entre 

filósofos e artistas no decorrer de todo século XIX, do ponto de vista histórico reiterado pelo 

primitivismo lezamiano, não intui o marco referencial de uma estrutura puramente cronológica 

ou de um padrão de inteligibilidade dado ao curso providencial e específico dos acontecimentos, 

conforme forjada pela historiografia medieval e desenvolvida na era moderna. Os limites entre 

o temporâneo e o extemporâneo, na teoria de José Lezama Lima, sujeitam-se à forma como os 

movimentos de entrada e saída do tempo são paradoxalmente circunscritos pela causalidade e 

pela sobredeterminação das imagens, tendo em vista como elas interpõem a relação do homem 

com a realidade vivente da natureza. Com isso, a economia temporal reivindicada pelas noções 
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teóricas de Lezama, ainda que conceitualmente pautada pelo referencial apologético da religião 

cristã, opera de acordo com a mutualidade dos processos históricos e o movimento relacional 

das imagens, em meio às esferas daquilo que, a princípio, pertenceria ao tempo ou à eternidade. 

Logo, a aquisição de uma perspectiva histórica pela imagem demonstra a heterodoxia da visão 

religiosa de Lezama, conforme a sua teoria atribui à possibilidade simbólica da ressurreição, 

ao instante em que a imagem irrompe o decurso inexorável da história, como uma fulguração 

capaz de desvelar as urdiduras do tempo e, dessa forma, denunciar o seu paradigma teológico. 

No entanto, outro conceito se torna essencial na compreensão do modo como Lezama 

estabelece essa interposição da imagem entre a natureza e a aquisição do sentido histórico. Pois, 

ao tomar o conceito de paisagem, em contraponto à impostação adquirida pelo termo como uma 

marca da sensibilidade naturalista da arte ocidental e das meditações fenomenológicas que as 

acompanham, Lezama, lançando uma interrogação sobre o verdadeiro sentido da paisagem na 

história da cultura, opera uma reversão do seu sentido, passando a concebê-la como a entidade 

capaz de unir as faculdades naturais e espirituais, a partir das quais propõe a aquisição de uma 

nova visão histórica. Visão que, por sua vez, pressupõe uma crítica à constituição fundamental 

da história e aos preconceitos suscitados pelo historicismo e pela filosofia de Hegel, uma vez 

que o fundamento geográfico da história, como uma redução do espírito objetivo hegeliano, é 

cooptado pela teoria de Lezama, a estabelecer uma exposição poética dos fatos históricos, como 

fruto da vivência oblíqua de um sujeito metafórico. Eis que a centralidade conferida à paisagem 

na aquisição dessa nova visão histórica perpassa não só pelo modo como ela está relacionada 

ao universo “primitivo” revelado pelo descobrimento do Novo Mundo, mas pelo senso plástico 

derivado do contato com esse universo, travado pelos conquistadores europeus. Sendo assim, a 

maneira como Lezama Lima se apropria da ideia de paisagem, revela uma categoria relativa às 

projeções anímicas adquiridas pelas imagens, na medida em que o seu conceito contempla a 

expressão sensível desse cenário prolífero às agitações da alma. Nesse sentido, a paisagem é o 

influxo da abundância natural do Novo Mundo, a possibilidade originária dada por seu universo 

à recriação, a potência que devém de uma sobrenatureza, seja como uma substituição do sentido 

clássico da ideia de natureza, ou como um princípio de uma filosofia animista. Dessa forma, a 

paisagem compete ao pensamento histórico de Lezama, ao contrário do que se possa pressupor, 

como o desvelo de uma relação artificiosa do homem com o mundo, em que o recobrado poder 

originário da natureza, revestido por seu caráter imagético, produz o contrafluxo dos aparatos 

ontológicos que premeditam a relação do homem com a natureza, dotando-a de outra dinâmica. 
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Portanto, esse primeiro momento da pesquisa compreende a predominância das questões 

que atravessam o projeto da expressão americana, na construção das bases epistemológicas que, 

apesar do que possa pressupor as suas categorias poéticas, fundam o pensamento histórico de 

José Lezama Lima. Logo, o movimento que converte a ideia de natureza alimentada por sua 

teoria, em um ponto de vista histórico capaz de refutar a empáfia ontológica do historicismo, 

nos leva ao estudo daquilo que o poeta denominou como as eras imaginárias, a partir das quais 

a historiografia seria capaz de exercer toda a sua potência de edificação da história humana. 

Um conceito intimamente relacionado ao anacronismo e às sobrevivências encarnadas pelas 

imagens, como limiares do conhecimento histórico e do saber poético. Essa inflexão que, por 

sua vez, reitera o problema fundamental da história e, sobretudo, o amparo que sua parte maldita 

lhe oferece, revela como a teoria da imagem elaborada por Lezama, além de estar alinhada com 

a crítica anti-histórica de pensadores como Nietzsche, Warburg e Benjamin, compreende, à sua 

própria maneira, o gesto intempestivo em que as imagens encarnam as possibilidades de uma 

nova causalidade histórica. Por isso, a forma paradoxal através da qual a imagem proporciona 

um paradigma epistemológico, ao mesmo tempo em que liberta a razão histórica pelas vias da 

poética, demonstra como a presença obscura do anacronismo na teoria lezamiana, na verdade, 

se revela a todo momento, por meio de uma exposição que, às avessas, exerce a sua influência 

lacerante nos fatos da escrita e do pensamento de Lezama. É distribuindo tais possibilidades 

que as vicissitudes do anacronismo rompem com os limites de uma ciência puramente histórica, 

ao destituir-se do argumento ontológico que lhe impõe uma existência clandestina, estendendo 

os limites de uma visão anacrônica da história, aos domínios de um anacronismo das imagens.  

Uma vez esboçadas as projeções da filosofia da história na obra de Lezama, observa-se, 

portanto, que a desconstrução do conceito de anacronismo e o privilégio do estudo das eras 

imaginárias em relação aos domínios científicos da disciplina histórica, além de demonstrarem 

a proeminência do seu pensamento teórico no exame dos aportes metodológicos que modulam 

o ofício do historiador, apontam para as possibilidades destinadas ao conceito de imagem, na 

consecução de um ponto de vista formal da ruptura operada pelo anacronismo com o regime 

representativo da arte. Em conformidade com a teoria da imagem elaborada por Lezama em 

ensaios como As imagens possíveis e A imagem histórica, a análise dessas possibilidades se 

concentra na apreciação da causalidade metafórica que indica a maneira como as operações da 

imagem e as disjunções anacrônicas do tempo imprimem as marcas de princípio e de estilo, 

através das quais seus poemas, ensaios, contos e romances adquirem a contextura de um sistema 

poético pautado pelas implicações da metáfora e da sua capacidade de interpelar a unidade do 



 51 

sentido e a referência mimética das imagens por ela evocadas. Uma investigação que pressupõe 

não só que a desconstrução da univocidade atribuída à história pela corrente historicista esteja 

alinhada com a ruptura da lógica narrativa que submete os fatos estéticos à representação, mas 

que o próprio conceito de imagem extravase as especificidades das artes visuais, exibindo a sua 

verdadeira natureza conceitual e compartilhando de uma potência comum a todos os meios de 

expressão. Com isso, a relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível se articula na obra 

de Lezama, de acordo com o vertiginoso conceito de causalidade que baseia a atitude prática e 

as aspirações teóricas do escritor, sem perder de vista as alterações produzidas na definição do 

modo de ser, das ocupações e dos demais modelos de reconhecimento que conferem à imagem, 

um papel decisivo na concepção do discurso histórico e dos regimes de identificação da arte. 

Todo o aparato mobilizado pela teoria lezamiana na edificação de uma visão histórica 

que tem na imagem a sua principal categoria operatória e nas eras imaginárias o seu recorte 

temporal mais amplo, desenvolve-se, portanto, a partir dessa articulação entre a causalidade 

metafórica e as alterações ontológicas da imagem, na produção de um regime anacrônico capaz 

de por à prova não só a representatividade, mas, antes de tudo, a semelhança que define a 

inteligibilidade de seus objetos. Esta dupla questão encontra o seu ponto de convergência na 

forma como Lezama Lima projeta no substantivo em latim, imago, as aquisições que definem 

a participação da imagem na história, através do tecido por ela entregue, no qual se encontram 

entrelaçados tanto as valorações historicistas e as conexões anacrônicas de tempo quanto a 

identidade e a alteridade conferidas ao conceito. É a referência estabelecida pelo termo às raízes 

etimológica e filosófica da palavra imagem, o indício que faz desse entrelaçamento o emblema 

das relações causais e das potências constitutivas que o distinguem da representação visual e da 

projeção imaginária da narrativa literária. Pois, as acepções originalmente associadas à imago, 

ora compreendem o suporte ritual que lhe diz respeito como uma matriz de semelhança, outrora 

correspondem ao eidos (ideia) e às aquisições sensíveis que entreveem a disputa pelos domínios 

da experiência, travada ao longo da história entre as correntes idealista e materialista. Daí como 

essa constante reinvindicação da teoria lezamiana acerca da origem conceitual da imagem e dos 

fundamentos da teoria do conhecimento, aponta para uma dupla interpretação que contempla 

as evidências da forma e dos princípios da percepção, como critérios indissociáveis na definição 

de uma ruptura paradoxal operada pela imagem com a semelhança e com a representação.  

Em função dessa leitura duplamente constitutiva, a imago insurge em meio às categorias 

do escritor, como um conceito de ordem estética capaz de projetar a função poética que define 

a sua aplicação e as questões ontológicas que determinam a sua apropriação e transitoriedade, 
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além de um objeto restrito às distinções entre o visível e o dizível, isto é, além das relações que 

diferem as imagens das palavras e de quaisquer propriedades técnicas da arte. Por mais que tais 

diferenças, imanentes ao próprio ser das imagens, permeiem o sentido atribuído ao termo por 

Lezama, estas se apresentam em virtude das alterações produzidas pelo devir que conforma a 

totalidade de sua existência sensível. Operação que pode ser observada tanto nos textos em que 

o poeta se dedica a analisar os fatos da literatura, da pintura e de outros meios de expressão 

artística, quanto naqueles destinados a promover a aquisição de uma visão histórica pelo filtro 

expressivo da imagem. O que se dá a partir do modo como a noção representativa atribuída ao 

conceito decorre da extensão estabelecida entre a potência e o ato que animam as projeções 

materiais e imateriais da imagem, na medida em que trazem à tona a relação elementar entre a 

estrutura cognitiva a ela associada e o meio de expressão através do qual ela se faz perceptível. 

Por isso, o desenho de uma dupla poética da imagem se torna imprescindível ao modo 

como podemos compreender não só o movimento representativo estabelecido pela causalidade 

metafórica, mas como este opera uma ruptura com a distribuição aristotélica das ações, a partir 

das alterações da semelhança e dos vínculos primordiais que os conecta à ação predicativa da 

metáfora. Pois, a profunda relação da teoria e da literatura de Lezama com o estilo imagético 

da metáfora e a ligação que ela estabelece com a linguagem sagrada dos mitos é o que faz da 

busca lezamiana pela unidade primordial do conhecimento racional e do saber poético uma 

possibilidade atribuída ao duplo movimento da causalidade metafórica. Movimento que, por 

sua vez, pressupõem, a forma como a imagem está relacionada a uma ação sobredeterminante, 

ou mais propriamente, ao paradoxo capaz de conectar a causalidade e a sobredeterminação, 

conceituado naquilo que Lezama define como o incondicionado condicionante, que embasa a 

dinâmica intempestiva da imagem. Logo, uma série de questões poéticas e ontológicas definem 

a forma como essa unidade pode ser produzida no movimento da representação, fazendo com 

que o primitivismo do pensamento lezamiano se apresente como uma perspectiva estética, mas 

também como um posicionamento ético. Nesse sentido, é a possibilidade de se conceber um 

regime ético da imagem a ação que sobredetermina o seu sentido representativo e produz o seu 

regime estético. Esse caráter contingente que também se articula como uma interrogação sobre 

a própria natureza da poética é a designação de uma dinâmica que projeta a imagem no centro 

das operações totalizadas pelo sistema poético, criando a oscilação entre o ordenamento das 

relações sistêmicas e a indeterminação da ordem poética que interligam as suas categorias. Um 

elemento privilegiado na definição do corpus expressivo da obra lezamiana que, portanto, 
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angaria os termos do debate que conecta as implicações da causalidade metafórica e a leitura 

anacrônica dos elementos históricos e dos fatos estéticos contemplados pela obra do escritor. 

Uma conexão que está expressa na rede das imagens e que define o regime expressivo 

da produção literária de Lezama. Pois, a rede das imagens que, neste trabalho, se apresenta 

como um conceito, ao mesmo tempo em que o faz mediante a tensão suscitada por outras 

categorias teóricas demonstra existência de uma dupla poética da imagem na escrita lezamiana, 

ao passo que torna a autoevidência do seu método, a face sensível do modo pelo qual o poeta 

interpreta a substituição da unidade primordial pelo dualismo racionalista. Tendo em vista a 

amplitude dessa alternância que, por sua vez, tem como princípio a ruptura entre a natureza e a 

cultura, Lezama converte sua crítica, antes destinada às constrições poéticas e metafísicas da 

filosofia aristotélica, bem como aos efeitos da ontologia parmenediana e da dialética socrática 

no advento da racionalismo grego, em um exame da disjunção entre o tempo mítico e o tempo 

histórico, por meio da qual se dirige ao substancialismo cartesiano e ao existencialismo 

heideggeriano, em busca de problematizar os fundamentos que fazem da existência do ser no 

tempo, os princípios de uma hermenêutica da facticidade. Nesse sentido, sua teoria estabelece 

uma crítica à disposição causal das ações, sejam elas reais ou fictícias, como o princípio de um 

acontecimento maior que é o próprio reconhecimento do seu processo representativo, como 

critério de sua natureza unívoca. Logo, é na medida em que toda história é, antes de tudo, um 

sintoma da tensão anacrônica existente no seu regime de enunciação, que a identificação da 

complexidade imposta aos modelos de tempo que definem as suas características narrativas e 

descritivas demonstra-se como um exercício imprescindível à observação das possibilidades 

que a vincula às imagens. Eis o que nos permite pensar como a relação entre a imagem e história 

na obra de José Lezama Lima, nos oferecem uma possibilidade de fazer do anacronismo das 

imagens um estudo sobre a potência que conforma o anacronismo das imagens em movimento.  

Para isso, uma obra cinematográfica é convocada de forma privilegiada a fornecer tais 

possibilidades. Trata-se do filme O Viajante Imóvel, produzido pelo ICAIC e lançado em 2008, 

com direção e roteiro assinados pelo cineasta cubano, Tomás Piard. Filme baseado no romance 

Paradiso, de José Lezama Lima, cuja narrativa se organiza como uma analogia direta entre os 

capítulos do livro, a vida e a teoria do escritor, na medida em que os próprios elementos da 

linguagem cinematográfica se apropriam das categorias da escrita conceitual de Lezama Lima, 

projetando na metáfora do viajante imóvel, o sentido que ampara o seu projeto estético. Por 

apreciar os elementos do sistema poético lezamiano e, sobretudo, os capítulos de Paradiso, a 

película de Tomás Piard contorna o privilégio da literatura sobre as formulações teóricas e os 
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fatos estéticos da obra de José Lezama Lima, em função dos sentidos conformados pelo meio 

cinematográfico, na consecução de imagens propícias a ampliarem as categorias temporais do 

escritor. O ensejo anacrônico que antevê a aquisição da visão histórica, em torno da qual os 

conceitos de Lezama esboçam os princípios de inteligibilidade que regem a temporalidade de 

sua poética, fundamenta a estrutura narrativa da adaptação, conferindo distintas perspectivas 

sobre as possíveis aplicações do conceito de anacronismo no campo cinematográfico. Eis que 

ao menos dois sentidos são primeiramente atribuíveis ao filme de Tomás Piard, tendo em vista, 

as implicações do anacronismo no eixo da falta de concordância existente entre a sucessão 

cronológica dos eventos no decorrer da narrativa e o remontar dos fatos fílmicos aos regimes 

de verdade específicos que transcendem o tempo e o espaço da diegese. Evidente, antes de tudo, 

em sua sensibilidade discursiva, o filme demonstra um regime de operações estabelecido, a 

partir dos anacronismos que embasam as formas de encadeamento entre as percepções e os 

movimentos que, em meio ao seu movimento narrativo, sustentam a visibilidade conferida à 

imagem cinematográfica e ao endereçamento prático que encerra as suas questões conceituais. 

Ao propor a investigação dos elementos do romance Paradiso e do pensamento teórico 

do seu autor, Tomás Piard adere, portanto, ao processo de examinar os fatos estéticos da obra 

de Lezama, mediante os fundos temporais em que neles atuam e os tipos de imaginação por 

eles capazes de serem criadas. A transposição dos elementos do romance ao plano ficcional do 

filme aborda os três momentos da vida do seu protagonista, José Cemí, conforme definidos por 

seu criador. Desenvolvendo, desse modo, uma perspectiva sobre o caráter autobiográfico de 

Paradiso, o filme aponta o protagonista como o alter ego de Lezama sem, com isso, transformar 

a ação do personagem em uma mera ilustração dos comentários do escritor sobre a sua vida 

pessoal. Por mais que tal relação tenha sido amplamente analisada pela crítica literária, o filme 

a organiza como um gesto implícito na performance de seu protagonista e no contraponto dos 

enquadramentos da câmera. Procedimento que cria momentos como aquele que, nas primeiras 

cenas do filme, projeta na profundidade de campo da objetiva a figura de Cemí diante do retrato 

pintado do poeta, ilustrando as analogias entre a vida de Lezama e a história do personagem. 

Eis o modo como Piard projeta não só o destino de Lezama em contar a história de sua família, 

mas propõe que tal tarefa se realize por meio dos diferentes acordos que conectam a linguagem 

cinematográfica às infinitas possibilidades criadas pela teoria da imagem lezamiana. 

Por fim, é através das diferentes temporalidades articuladas pelas sequências de imagens 

de O Viajante Imóvel que as distintas concepções do anacronismo se conectam aos elementos 

do sistema poético de Lezama Lima. A primeira, é a postulada pelo erro imputado na situação 
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temporal dos fatos cinematográficos, em ruptura com o sentido cronológico da diegese. Relação 

visível no encontro entre de José Cemí e a sua representação infantil, ou nas sobreposições dos 

diferentes planos narrativos do filme, notáveis em diversas cenas. Em uma segunda leitura, o 

anacronismo pode ser assimilado a partir das imagens capazes de serem definidas como recortes 

no contínuo das sucessões. Sentido que é estabelecido em termos do seu endereçamento a um 

tempo fora das concepções diegéticas do filme. Logo, estas duas noções privilegiadas da ação 

anacrônica no tempo e no espaço cinematográficos apontam as relações passíveis de serem 

associadas a uma totalidade da linguagem cinematográfica que extravasam os domínios da obra 

em questão. Entretanto, quando pensadas em relação ao sistema poético lezamiano, corroboram 

a concepção de uma imagem cinematográfica que opera por meio das gravitações dos seus 

elementos e da urdidura de suas temporalidades, desdobrando, assim, as infinitas possibilidades 

transcorridas de suas feições estilísticas e das fulgurações resultantes das aquisições causais e 

metafóricas da linguagem. Cabe, portanto, a esse intrincado gesto analítico, acerca das distintas 

formas de compreender o anacronismo e de relacioná-lo ao universo das imagens, lançar uma 

observação pormenorizada dos seus fenômenos e um breve esboço da sua genealogia, por sua 

vez, necessários ao entendimento das ideias atualmente estabelecidas em torno do seu conceito 

e, principalmente, do que fora proposto por José Lezama Lima em relação ao estudo da história, 

da literatura e, no caso, do cinema. Gesto que, mesmo voltando-se aos conceitos historicos, é 

inevitável, uma vez que estes se apresentam como pré-requisitos para se entender a dinâmica 

anacrônica exercida pelo tempo das imagens e das significações existentes na arte em geral.  
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CAPÍTULO 1 – JOSÉ LEZAMA LIMA E A VISÃO ANACRÔNICA DA HISTÓRIA 

1.1. O conceito de anacronismo e a urdidura da eternidade no tempo

No texto em que analisa o conceito de anacronismo e a busca pela verdade que mobiliza 

o exercício investigativo do historiador1, o filósofo francês, Jacques Rancière, atenta para as 

implicações ideológicas que circunscrevem o anacronismo aos limites da razão histórica, ao 

formular a hipótese de que a constituição da História como um campo do saber implica em um 

nó de questões de ordem filosófica que nada tem a ver com as prerrogativas ditas metodológicas 

ou epistemológicas que embasam a produção do discurso científico. Inaugurando uma tentativa 

de resguardar o conceito das amarras do historicismo, Rancière propõe que tal “nó” concerne, 

antes de tudo, às relações do tempo, da palavra e da verdade que o discurso histórico-científico 

evita apresentar como tais. A natureza “anti-histórica” do anacronismo e a maneira como sua 

definição aparentemente oculta as condições mesmas de toda historicidade, não o impediram 

de apontá-lo como um “conceito poético”2, isto é, um procedimento literário que serve como 

uma solução filosófica para a questão que envolve o estatuto da verdade da história e do ofício 

do historiador. Em sua proposta, “solução filosófica”, o filósofo se ocupa em possibilitar novas 

leituras do anacronismo que escapem da homologia do sentido em que o termo normalmente é 

empregado, como uma forma de atestar a falta para com o tempo cronológico em geral. Além 

da sua compreensão em termos de uma racionalização léxica, ou como um mero erro na situação 

cronológica de um fato, segundo Rancière, o anacronismo estaria baseado em uma conexão 

temporal que diz respeito tanto aos princípios de organização do tempo quanto aos aspectos 

simbólicos que definem a economia do tempo em uma determinada cultura ou civilização. 

Entrelaçando as diferentes maneiras de aferir o tempo e de conceber o caráter conceitual 

das relações anacrônicas, as análises de Jacques Rancière derivam da forma como o historiador 

francês, Lucien Febvre, define o anacronismo como o maior dos pecados, em O problema da 

                                                
1 A publicação de O conceito de anacronismo e a verdade do historiador (RANCIÈRE, Jacques. Le concept d’anachronisme 
et la vérité de l’historien. L’Inactuel, n. 6, Paris: Calmann-Lévy, 1996, p. 53-68), é o resultado da conferência realizada por 
Jacques Rancière em 1992, no âmbito do Programme de recherches interdiscliplinaires, “Usages modernes de l'Antiquité” 
(École des Hautes Etudes en Sciences Sociales - EHESS), dedicado em 1991-1992, aos estudos sobre o anacronismo. A 
conferência é uma continuação das pesquisas empreendidas no livro, Os nomes da história: ensaio de poética do saber (Les 
noms de le histoire: essai de poétique du savoir. Paris: Seuil/Gallimard, 1992). O texto mencionado foi traduzido por Mônica 
Costa Netto e publicado em SALOMON, Marlon (org). História, verdade e tempo. Chapecó, SC: Argos, 2011, pp. 21-49. 
2 Ao que define como um “conceito poético”, um “procedimento poético”, ou mais especificamente, como um “procedimento 
literário”, Jacques Rancière atribui a noção de “poética” no sentido aristotélico do termo, como dizendo respeito a uma tekhné 
da construção de intrigas, às disposições de suas partes e ao modo de enunciação apropriado, ou seja, às três funções tradicionais 
da inventio, da dispositio e da elocutio. Com efeito, essa se apresenta como uma categorização necessária para exposição da 
hipótese lançada por seu texto, tendo em vista que a História se constitui como uma ciência, resolvendo, por meio de tais 
procedimentos, as questões filosóficas acerca de sua construção narrativa e de sua especificidade como um campo científico. 
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incredulidade do século XVI. A religião de Rabelais3. Partindo da ideia de que as precauções a 

serem tomadas pelo historiador devem evitar o “pecado dos pecados, entre todos imperdoável: 

o anacronismo” (FEBVRE, 2009, p. 33), Rancière se apropria das reflexões empreendidas por 

Febvre, ao refutar a hipótese proposta pelo historiador da literatura francesa, Abel Lefranc, no 

prefácio da sua edição crítica de Pantagruel. Na ocasião, Lefranc sugere que François Rabelais 

teria sido um ateu militante em pleno século XVI, a ocultar sua incredulidade nas entrelinhas 

da sua própria obra literária. Decompondo a argumentação de Lefranc, Lucien Febvre afirma 

que Rabelais não poderia ter sido ateu pelo simples fato de que a sua época desconhecia o 

conceito de descrença, fazendo da tese defendida pelo historiador, uma especulação anacrônica. 

Por confundir a visão crítica do escritor renascentista em relação às instituições eclesiásticas 

com ateísmo, as afirmações de Lefranc são então recusadas por Febvre, formulando o princípio 

utilizado por Jacques Rancière ao definir o anacronismo como uma baliza do saber histórico, o 

“conceito-emblema” através do qual a história afirma sua cientificidade. Pois, é tomando o 

anacronismo como a metáfora do problema imposto à veridicidade das narrativas históricas 

produzidas na modernidade que o privilégio negativo do conceito é questionado pelo filósofo, 

mediante as insuficientes interpretações que geralmente reduzem sua compreensão aos limites 

das verificações que modulam a conformação descritiva e a autenticidade do discurso histórico.  

Em decorrência, portanto, do estatuto angariado pelo anacronismo no livro de Lucien 

Febvre, Rancière ressalta, a partir da análise etimológica do conceito, o outro movimento do 

prefixo “ana”, além daquele destinado a conceber as vetorizações horizontais, segundo as quais 

são atribuídas as inversões ou a falta de concordância temporal, designadas pela origem grega 

da palavra anacronismo (ἀνά “contra” e χρόνος “tempo”). O movimento vertical, aquele que 

vai de baixo para cima, contido na dupla acepção do prefixo, é reivindicado por Rancière, a fim 

de assinalar que o anacronismo não é apenas o resultado de uma discordância na sucessão 

cronológica dos eventos (do princípio horizontal da ordem dos tempos), mas daquilo que define 

como um “problema vertical da ordem do tempo na hierarquia dos seres” (RANCIÈRE, 2011, 

                                                
3 O conceito de anacronismo adotado por Jacques Rancière está fundamentado na abordagem estabelecida por Lucien Febvre, 
no seu livro, O problema da incredulidade do século XVI. A religião de Rabelais (Le problème de l’incroyance au XVe siècle. 
La religion de Rabelais, 1942). Na obra, o historiador refuta a hipótese de Abel Lefranc de que as evidências existentes na 
literatura de François Rabelais o permitem ser considerado um ateu. Ressaltando o problema da incredulidade no século XVI, 
Febvre articula a ideia de que fazer de Rabelais um ateu é um argumento falso porque anacrônico. De acordo com o historiador, 
a hipótese de Lefranc encobriria a conformidade de Rabelais com o seu tempo e a abrangência do espirito cristão de sua época 
no cerne das estruturas sociais do século XVI. Por outro lado, a exposição da tese de Febvre não consiste em uma simples 
adesão ao desenvolvimento progressivo dos fatos que permitiriam, ou não, a incredulidade de Rabelais. O argumento do 
historiador tem origem na imputação do anacronismo como uma verificação da consistência analítica e da cientificidade de sua 
tese, na medida em que, na realidade empírica do tempo de Rabelais, as condições de transcender os empregos da religião cristã 
eram improváveis em suas asserções tanto individuais quanto coletivas, o que torna falsa a hipótese de Lefranc. Cf. FEBVRE, 
Lucien. O problema da incredulidade do século XVI. A religião de Rabelais. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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p. 23). A atividade conceitual do anacronismo se ilustra pela partilha do tempo em um sentido 

que conecta o tempo ao que está acima dele: àquilo que, segundo o filósofo, normalmente 

conhecemos como a “eternidade”. Conexão que, por sua vez, o leva a afirmar que a operação 

que define o conceito de anacronismo não se reduz a um movimento baseado nos avanços e 

recuos de uma data para outra, mas ao remontar (remontée)4 do tempo das datas para o que não 

é o tempo das datas, ou seja, o “tempo lendário”. Consistindo na superposição dos tempos 

lendários e das cronologias atestadas que empregam a dimensão temporal da cultura, o remontar 

às temporalidades verticais que enunciam a totalidade dos efeitos possíveis ao anacronismo, 

conecta os distintos regimes de verdade que, aos olhos de Rancière, também definem direitos 

diferentes para a ficção. O que faz com que o anacronismo concerna à verdade na poesia, antes 

mesmo do que à verdade na ciência, na medida em que os limites da ficção, consequentemente, 

demarcam as restrições impostas aos deveres do historiador e à natureza do conceito lhe cabe5. 

No entanto, conforme desdobra o problema filosófico existente na hipótese de Febvre, 

Rancière propõe que as operações empreendidas pelo anacronismo não se restringem ao simples 

remontar dos tempos históricos aos tempos lendários. Na sua concepção, o anacronismo é a 

dissimulação de uma ordem hierárquica baseada na maneira como o tempo das cronologias 

dependente de um tempo sem cronologia, isto é, de um tempo baseado na imagem imóvel da 

eternidade. Noção esta relativa à figura temporal de um puro presente. Contudo, o anacronismo 

não vem a ser, na perspectiva do filósofo francês, uma simples confusão das datas, ou apenas 

um erro na situação cronológica de um fato, mas a indistinção entre as épocas, uma vez que as 

épocas não devem ser assimiladas como meros recortes no contínuo das sucessões (no sentido 

diacrônico do tempo histórico), mas como regimes de verdade específicos, como relações da 

ordem do tempo com a ordem do que não está no tempo. Elas devem ser compreendidas como 

recortes temporais que, de acordo com suas delimitações, necessitam serem distinguidos entre 

                                                
4 Conforme a nota de tradução do texto, o trabalho de publicação contou com a dificuldade de encontrar um equivalente direto 
na língua portuguesa para o termo francês remontée que, por sua vez, destacasse a ideia de verticalidade proposta pelo sentido 
original da palavra. Não possuindo um equivalente direto na língua portuguesa, a tradução adotou o verbo “remontar”, 
empregando-lhe o mesmo sentido de remonter: remontar a algo. A opção amplia, por sua vez, o significado do verbo em 
português para os eixos horizontal e vertical, de modo a complementar o sentido proposto pela análise de Jacques Rancière.  
5 A restrição do trabalho do historiador aos direitos da poesia está relacionada com o remontar do tempo histórico ao tempo 
lendário que, de acordo com a hipótese de Rancière, estabelece a relação essencial entre a verdade, o presente e as suas 
consequências cientificas. Partindo das três grandes cronologias que definiram a cultura humanista europeia (grega, romana e 
cristã), o filósofo projeta no debate sobre o anacronismo não só a função dos diferentes mitos de origem de cada cronologia, 
mas principalmente a influência dos desajustes da intriga ficcional na concepção da verdade histórica. Para isso, toma como 
objeto, o anacronismo existente no amor de Dido por Enéas, personagens do poema épico, Eneida (I a.C.), de Virgílio. A 
despeito do poema constituir a narrativa de dois personagens fictícios, desprovidos de realidade histórica, Rancière propõe que 
a natureza anacrônica do gesto devém, não do erro de ajuste na cronologia horizontal que situa, mesmo que ficcionalmente, 
tais personagens em diferentes períodos da história humana, mas do ajuste vertical entre as diferentes épocas – a de Dido 
pautada pela cronologia romana e de Enéas pela cronologia grega – que, desse modo, definem regimes de verdade distintos. 
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aquilo que, segundo Rancière, pertence ao tempo da “lei da natureza”, da “lei da escrita” e da 

“lei evangélica”. À uma época cabe, portanto, traçar um determinado recorte de tempo no que 

o filósofo define como uma “economia da revelação”, capaz de atestar a forma como o eterno 

se desdobra e dá a conhecer a verdade no tempo. Definição que, no escopo da cultura ocidental, 

remete à “economia cristã da revelação”, a partir do princípio que liga a doutrina escatológica 

da religião cristã à cronologia de nossa época. Com isso, o fundamento remissivo que requer o 

resgate do tempo à eternidade – do Chronos ao Aion, conforme a fórmula proposta no Timeu6 

de Platão e secularizada pelos textos bíblicos –, consiste em tornar o devir o mais semelhante 

possível daquilo que ele é cópia: a eternidade. O que faz com que, na visão de Jacques Rancière, 

a questão da veridicidade da história dependa, antes mesmo das particularidades de qualquer 

método, dessa operação de resgate. Esta, por sua vez, não se restringe a estabelecer uma simples 

linearização da ordem cronológica do tempo, por ser a inexorabilidade da sucessão que o torna 

dessemelhante da eternidade. No lugar de resgatar o tempo como o advento de uma totalidade, 

deve ser colocada no seu lugar uma imagem tão semelhante quanto possível da eternidade do 

verdadeiro, a fim de opor seu sentido diacrônico à uma heterogeneidade de partes sucessivas 

que, de acordo com Rancière, predefinem a forma como sua ordem causal e sua permanência 

coagulada implicam em duas imagens privilegiadas da identidade da verdade na História. 

À primeira, o filósofo atribui ao entrelaçamento das causas e efeitos, segundo o princípio 

de transcendência, em conformidade com o qual o ordenamento sucessivo dos acontecimentos 

na regularidade cronológica é substituído pela ordem lógica de sua implicação recíproca e pela 

articulação dos fatos como uma totalidade significante. Para que isso aconteça, a afirmação da 

história como um discurso verídico deve passar pela sua capacidade de se equiparar à poesia. 

A história entendida como um puro domínio do kath’hekaston7, da particularidade das formas 

de encadeamento e criação da verossimilhança – do que Rancière exemplifica como o “um a 

um” que nos informa que uma coisa aconteceu em seguida da outra –, deve estar relacionada a 

                                                
6 No trecho em que propõe o “resgate do tempo”, como uma operação implicada na produção da verdade do discurso histórico, 
Rancière recorre, ainda que de maneira imprecisa, à “fórmula” de Platão postulada no diálogo de Timeu: “O tempo é a imagem 
móvel da eternidade imóvel”. Assim, define o sentido no qual seu texto se refere à ideia de resgatar o tempo, uma vez que, a 
seu ver, a questão da veridicidade da história depende, antes de qualquer método, dessa operação de resgate. Nesse sentido, o 
diálogo de Timeu cria um modelo cosmologico que teve grande influência na doutrina cristã. PLATÃO. Timeu. In: Diálogos 
V: O banquete; Mênon (ou da virtude); Timeu; Crítias. Tradução Edson Bini. Bauru/SP:  EDIPRO, 2010, pp. 161-264. 
7 O termo define as relações imediatas dos movimentos estéticos na filosofia hermenêutica aristotélica, atribuído por Rancière 
à ordem sucessiva dos acontecimentos históricos e à implicação lógica de sua particularidade não recíproca. A análise baseia-
se, sobretudo, na forma como Políbio, no século II antes da era cristã, definiu como symploké, a manifestação do exercício do 
historiador. Este deve partir em busca não da sucessão dos acontecimentos, mas de uma totalidade significante. A resposta de 
Políbio à hierarquia entre a filosofia, a poesia e a história, articulada por Aristóteles em sua Poética, é destacada por Rancière 
de modo que sendo a história o puro domínio do kath’hekaston (da articulação sucessiva), a poesia, mais filosófica que a 
história, é o domínio do geral do katholon (da lei de reciprocidade; das relações que não possuem acesso imediato, mas por 
meio do logos), pois dispõe as ações numa só totalidade articulada por princípios que vão da necessidade à verossimilhança. 
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um ensejo poético – ao katholon que dispõe as ações em uma só totalidade articulada – capaz 

de produzir conexões verossímeis entre acontecimentos fictícios. Ação que ilustra a primeira 

possibilidade definida por Rancière de se resgatar o tempo através do entrelaçamento diacrônico 

dos eventos, mas que o leva a ressaltar a necessidade de se estabelecer medidas cautelosas entre 

aquilo que define como a “superioridade teórica da poesia” e a capacidade do discurso histórico 

em adquirir a potência da generalidade poética. Pois, ao afirmar que o regime de verdade da 

história se impõe por meio de uma “conexão específica entre a lógica poética da intriga 

necessária ou verossímil e uma lógica ‘teológica’ da manifestação da ordem da verdade divina 

na ordem do tempo humano” (RANCIÈRE, 2011, p. 28), Rancière atenta para a intervenção da 

providência divina no curso dos processos históricos e na determinação do seu encadeamento 

narrativo, como um preceito religioso, em grande parte, responsável por acarretar o que define 

como uma consequência coerciva da relação entre as “honestas teleologias da conquista das 

verdades da ciência contra as fantasias da ficção poética” (RANCIÈRE, 2011, p. 27).  

Essa característica fundamental da historiografia cristã que, laboriosamente, articula o 

plano de redenção e a execução dos desígnios divinos na contiguidade temporal dos processos 

históricos, demonstra, ao longo dos séculos e do advento da própria ideia de história, o lastro 

da tradição greco-romana na cultura ocidental, além de apontar os efeitos do pensamento cristão 

no remodelamento do caráter acidental atribuído aos fatos na Antiguidade e na ruptura com a 

concepção substancial que, até o início da era cristã, garantia aos agentes históricos uma visão 

privilegiada da transitoriedade do tempo. Tais efeitos repercutem decisivamente na radicação 

de um ponto de vista universal e providencialista da história que, de acordo com Rancière, 

mesmo alcançando, entre os séculos XVIII e XIX, a forma laicizada da História Universal 

(Weltgeschichte), como um desenvolvimento progressivo do espírito humano e, em seguida, 

como uma ciência de causas extraídas das condições da ação humana, constitui o paradigma 

vigente até o século XX, sendo refutado apenas na virada dos estudos históricos, ocorrida a 

partir de 1929, com a fundação da Escola dos Annales8, por Lucien Febvre e Marc Bloch. 

                                                
8 O movimento historicamente conhecido como a Escola dos Annales, é o resultado das inquietações do especialista na história 
renascentista, Lucien Febvre, e do medievalista, Marc Bloch, ambos formados na Escola Normal Superior de Paris. Conforme 
destacado por Peter Burke em seu estudo sobre o movimento e o que definiu como “a revolução francesa da historiografia”, o 
primeiro contato entre os jovens historiadores ocorre em 1920, no contexto da Universidade de Estrasburgo, após tornarem-se 
professores da instituição. Foram os seus encontros diários que, por quase uma década, gestaram as ideias e produziram as 
condições necessárias para a reunião definitiva do grupo em 1929, depois de criarem a revista Annales d’histoire économique 
et sociale. Contando com colaboradores de diversas áreas do conhecimento, a publicação foi o instrumento responsável por 
promover a abordagem interdisciplinar defendida pelo movimento. Em 1933, Febvre retorna a Paris para ocupar uma cátedra 
no Collège de France, seguido por Bloch em 1936, ao assumir uma cadeira na Sorbonne. Com a mudança, a revista Annales 
ganha ainda mais projeção, promovendo a instituicionalização do movimento como uma escola histórica, cujo prestígio cada 
vez mais evidente, a tornava precursora da Nova História (La nouvelle histoire) capaz de renovar os métodos e todo o regime 
da historiográfia vigente. A ruptura promovida pelas exigências de uma história mais abrangente e totalizante permitiram ao 
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Por isso, à segunda imagem, Rancière atribui o princípio de imanência que subordina 

todos os fenômenos a uma lei de interioridade. Imagem que embasa a revolução realizada pelos 

Annales na modernização da ciência histórica e demonstra o motivo pelo qual Lucien Febvre 

define o anacronismo como o maior dentre todos os pecados, na medida em que sua evidência 

atenta, sobretudo, contra o tempo que se assemelha ou substitui a eternidade. Para Rancière, 

sob tal perspectiva, “a verdade da história é a imanência do tempo como princípio de copresença 

e de copertencimento dos fenômenos” (RANCIÈRE, 2011, p. 28). Nela, o tempo funciona como 

semelhante ou substituto da eternidade. Ele é o princípio de presença da eternidade no interior 

dos fenômenos. Entretanto, essa interioridade não o exume de uma aplicação científica. Pelo 

contrário, é ela que atesta a sua cientificidade, resguardando o anacronismo como a atividade 

conceitual, através da qual a história afirma a especificidade da sua disciplina. Sendo que, para 

refutar o ateísmo de Rabelais, o historiador se volta para a essência religiosa das práticas 

correntes na sociedade francesa do século XVI, a fim de atribuir ao argumento anacrônico, o 

limite do domínio verificável da sua tese. A identidade do tempo de François Rabelais com seus 

fenômenos culturais e religiosos é o que, aos olhos de Febvre, impugna a incredulidade do 

escritor renascentista. Constatação que, na perspectiva de Rancière, traduz a condição do tempo 

como agente da eficácia de sua própria verdade, da presença da eternidade que está dissimulada 

nele, de modo que, para que um tempo seja objeto da história é preciso que ele se assemelhe ao 

máximo possível com a eternidade, que ele seja um puro presente, um princípio de copresença 

e de copertencimento dos sujeitos com os fenômenos e as possibilidades do seu tempo histórico. 

Logo, o motivo que faz da obra de Lucien Febvre o estudo mais importante já publicado 

sobre o papel do anacronismo na produção da verdade histórica, define-se em função da forma 

como a tese proposta pelo historiador está calcada nessa condição atribuída ao tempo, como o 

agente da eficácia da sua própria verdade. Tal condição é a chave que fecha o raciocínio 

articulado por seu estudo, ao passo que provém a semelhança e a simultaneidade de Rabelais 

com os fenômenos do seu tempo, por meio da conceituação de uma “crença”9 que, segundo 

                                                
historiador ampliar sua prática e visão estrutural, influenciando novas gerações de historiadores, dentre as quais se incluem 
figuras notáveis como Fernand Braudel, Georges Duby, Robert Mandrou, Jacques Le Goff, entre tantos outros que, por seis 
décadas preservaram o legado de Lucien Febvre e Marc Bloch até o fim do movimento em 1989. Cf. BURKE, Peter. A Escola 
dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia. Tradução Nilo Odalia. São Paulo: Editora Unesp, 2010. 
9 A questão relacionada à “crença” como um conceito ontológico que pressupõe a articulação da identidade do tempo para com 
os seus próprios fenômenos deriva da análise realizada por Rancière da tese articulada por Lucien Febvre, em torno da religião 
de François Rabelais. O emprego da religião cristã nas estruturas sociais europeias do século XVI é o pressuposto, a partir do 
qual a hipótese de que o tempo de Rabelais não lhe permitia não crer, segundo Rancière, tem a ver com a forma como o 
pertencimento a um determinado tempo é idêntico a forma mesma da existência nesse tempo e do pertencer a uma crença que 
consequentemente lhe ampara. Nos limites dessa questão teórica, o filósofo afirma que “não crer na crença do seu tempo 
significaria para Rabelais não existir” (p. 34). Entretanto, a questão é aprofundada visando sanar as possíveis brechas na 
argumentação de Febvre, adicionando ao debate, a ideia da falta de “consistência histórica” que inviabilizaria a afirmação de 
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Rancière, define a propriedade ontológica do seu argumento, em uma operação que nomeia 

como a “alegoria da relação da ciência com o seu objeto” (RANCIÈRE, 2011, p. 39). Todavia, 

é no campo das práticas que determinam o exercício do historiador que se concentram as 

predicações do princípio de interioridade que engendra a eternidade do simultâneo no tempo, 

conforme a fórmula platônica evocada por Rancière: da essência no devir. Em vista dessa recusa 

fundamental do anacronismo, é no presente que se articulam a sintaxe e a semântica da história 

na produção da sua cientificidade. Constatação que Rancière atribui ao modo como Febvre se 

apropria do programa redencionista da história, formulado por Jules Michelet, em busca de 

afirmar que o discurso histórico seja definido pelo sentido imanente do presente mesmo em que 

ele é narrado. O tempo, funcionando como um princípio de copresença dos fenômenos aos quais 

ele se faz presente, torna-se então a forma mesma da possibilidade dada a esses fenômenos. 

Identidade garantida pela atitude canônica do historiador, na tentativa de estabelecer aquilo que 

Georges Didi-Huberman define como uma consonância eucrônica, ou seja, uma concordância 

dos tempos que nada mais é do que a evidência capaz de garantir a pertinência do argumento 

histórico, através da idealidade da sua coerência retórica. Uma atitude levada a cabo por Lucien 

Febvre, porém, amplamente problematizada pelo “método crítico” formulado por Marc Bloch, 

no seu livro inconcluso, Apologia da História, ou, O ofício do historiador10, ainda que ambos 

os historiadores tenham estabelecido as bases da História Nova promovida pelos Annales. 

Por mais que a interpretação eucrônica dos fatos históricos tenha se tornado objeto de 

reavaliações e de críticas ainda mais contundentes, como é o caso da abordagem proposta pelo 

                                                
Lefranc. A incredulidade de Rabelais é posta em xeque mediante a desqualificação do ateísmo como objeto histórico frente à 
inconformidade gerada entre a sua existência e a do sujeito histórico em questão, no caso, Rabelais. Noção que se ampara na 
maneira como a crença é interpretada por Rancière como a marca da verdade no tempo, a forma subjetiva do tempo, ou a 
semelhança da eternidade que impõe a sua presença no tempo. Contudo, Rabelais não poderia ser um homem à frente de seu 
tempo, pois este não lhe forneceria a possibilidade de sê-lo, a não ser através da falta de consistência histórica que desvincularia 
o escritor do tempo ao qual pertenceu, redundando, com isso, em uma abordagem anacrônica de sua obra. A crença seria, 
portanto, uma necessidade, uma coerção social que garante a regulação do tempo como objeto de estudo, dentro do 
deslocamento do estatuto da verdade na ciência histórica moderna que os procedimentos poéticos tornaram “demonstráveis”.  
10 Interrompido pela morte de Marc Bloch em uma prisão nazista, em 16 de junho de 1944, o livro Apologia da história, ou, O 
ofício de historiador (Apologie pour l’histoire, ou Métier d’historien, 1949), foi publicado anos depois por iniciativa de Lucien 
Febvre, tornando-se um dos trabalhos mais importantes já produzidos pelo historiador. Inaugurando a visão da “história como 
problema”, a historiografia anti-positivista promovida pela obra de Marc Bloch, atenta, na obra em questão, para a importância 
do presente no ofício do historiador, mediante sua tarefa de realizar uma interpretação do passado, ainda que, para o próprio 
Marc Bloch, a história não constitua uma ciência do passado, mas aquilo que define como uma ciência dos homens no tempo. 
Por isso, os temas do presente são assimilados por Bloch como condicionantes desse possível retorno do historiador ao passado, 
definindo, por sua vez, a postura crítica que este deve preservar diante da necessidade de compreender o passado pelo presente. 
Propondo, portanto, um “método crítico” baseado em uma observação histórica, onde o historiador parte da impossibilidade de 
ele próprio constatar os fatos que estuda, Marc Bloch aprofunda as noções apresentadas em uma das suas obras mais conhecidas, 
Les caractères originaux de l’histoire rurale française (1933), onde define como um “método regressivo”, a prática concebida 
por F. W. Maitland, de interpretar a história às avessas, partindo do presente em direção ao passado. Nesse sentido, Marc Bloch 
nos diz: “O passado é, por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em 
progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa” (p. 75). Logo, seu método subentende uma complexidade que toma 
o problema da verdade histórica além de uma mera questão retórica e de uma simples identidade entre os fatos e o tempo. Cf. 
BLOCH, Marc. Apologia da história, ou, O ofício de historiador. Tradução André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
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historiador britânico, Robin George Collingwood, em um dos seus livros póstumos publicados 

na década de 1940, A ideia de História11 – tratado que demonstra certo pioneirismo nas análises 

do anacronismo –, é a concordância dos tempos reivindicada pela primeira geração dos Annales, 

o paradigma de uma verdadeira revolução operada na historiografia moderna. É a partir dessa 

mudança paradigmática que Rancière propõe que existir é convir a um tempo, visto que a forma 

filosofada do argumento retórico transforma-se inevitavelmente em um argumento ontológico, 

quando destinada a produzir tais concordâncias temporais. Nessa operação que faz do princípio 

de possibilidade, a ferramenta de uma ontologia do discurso histórico, a boa relação entre a 

ordem temporal e a ordem eterna se garante por uma estrita subordinação da narrativa histórica 

às leis das equivalências entre seus fenômenos. Dessa forma, o anacronismo torna-se a absorção 

sem rastros da eternidade no tempo, a heresia que Rancière restitui ao seu sentido original de 

separação, como algo capaz de projetar na ruptura que lhe é intrínseca, seu não pertencimento 

indemonstrável, a sua condição inverificável. Nesse sentido é que a hipótese proposta por seu 

texto se encerra na ideia de que “a regulação do tempo da qual a história precisa para garantir 

o seu regime de cientificidade é um problema filosófico que não é resolvido filosoficamente, 

mas poeticamente” (RANCIÈRE, 2011, p. 41). A sua demonstração só se torna possível através 

de uma lógica poética que, invisível por desaparecer na produção de uma imediata presença do 

conceito na existência, resolve a equação apenas de modo retórico, sem colocar em questão a 

relação da verdade com a palavra e com o tempo. Conclusão que o leva a definir a evidência 

do anacronismo como um “argumento ontológico clandestino” (RANCIÈRE, 2011, p. 45), onde 

o tempo se identifica com o princípio de possibilidade, aprisionando a eternidade no tempo e 

recorrendo ao instrumento retórico para alegar a veracidade e conceber a historicidade dos fatos. 

Daí a identificação do tempo com as certificações do possível serem a base normativa 

sobre a qual se ergue a ciência histórica. Acordo que faz com que a leitura do conceito de 

anacronismo proposta por Rancière tenha como seu principal atributo, a denúncia da perversão 

da retórica aos desvios das precauções antianacrônicas que sustentam o trabalho do historiador. 

Desconstruir a categoria de anacronismo é, segundo sua análise, desfazer um “duplo nó”: o nó 

                                                
11 No livro, A ideia de História (The Idea of History, 1946), a distinção operada por Robin George Collingwood, entre o estudo 
das ciências naturais e o estudo da história, classifica a pesquisa histórica como um fruto da percepção de eventos passados, 
invariavelmente, incapazes de serem observados diretamente, tais como os sentidos e fenômenos físicos dados no presente. A 
perda de substância real dos objetos de estudo da história, na perspectiva de Collingwood, investem a sua compreensão do 
exercício complementar realizado pelo historiador, em que o passado necessita ser reconstituído com o auxílio da imaginação. 
Esta relação entre o rigor científico da pesquisa histórica e a necessidade de constituir seu complemento imaginário, atribuem 
ao tratado sobre a filosofia da história publicado após a morte do historiador em 1943, um certo pioneirismo na análise do 
anacronismo, tendo em vista sua proposta em torno daquilo que podemos entender como as formas extrínsecas de se reatualizar 
o tempo. Cf. COLLINGWOOD, Robin George. A ideia de História. Tradução Alberto Freire. Lisboa: Editorial Presença, 1981. 
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do tempo com o possível e o seu nó com a eternidade, sendo a própria submissão da existência 

ao possível que é, no fundo, anti-histórica. Pois, é a ideia mesma do anacronismo como um erro 

quanto ao tempo que, a seu ver, deve ser desconstruída. Para que isso aconteça, a liberdade da 

racionalidade histórica deve desfazer a dependência do tempo eternizado com o princípio de 

possibilidade e impossibilidade dos acontecimentos, o que, por fim, leva Rancière a definir o 

anacronismo como um conceito inexistente. Não havendo anacronismos no sentido estrito do 

termo, há o que propõe chamar de anacronias, ou seja, condicionamentos temporais que, para 

além das radicações de um conceito que aprisiona a leitura dos seus fenômenos, fazem circular 

o sentido de modo a escapar de toda contemporaneidade, de toda identidade do tempo consigo 

mesmo, definindo direcionamentos temporais inéditos e garantindo saltos e conexões de uma 

linha de tempo com outra, a fim de permitir a condição do agir histórico como o ponto de partida 

para aquilo que propõe como uma verdadeira implicação do que significa fazer a História. 

Por contornar boa parte das pesquisas até então dedicadas ao exame do anacronismo, o 

texto de Rancière instaura a necessidade de libertar o conceito da forma como ele normalmente 

é cooptado a fornecer as resoluções acerca das implicações científicas da disciplina histórica. 

Elevado pela definição das anacronias à condição limite que, em última instância, o permite 

recusar a parte maldita que lhe cabe como o signo de toda medida anti-histórica, o anacronismo 

se destitui da fixidez conceitual, passando a prover ao estudo da história, novas ferramentas 

além daquelas destinadas a operar a disputa pelo passado que define o ofício do historiador, ao 

evitar que o passado se torne uma estrutura hermética produzida por uma coerção retórica. Com 

efeito, a forma como o anacronismo é destinado a operar como o interlocutor das naturalizações 

promovidas pela razão histórica, inscrevendo consigo um tabu relativo à invisibilidade do seu 

próprio conceito na regulação da prática historiográfica, é contornada pela aposta paradoxal das 

hipóteses de Rancière, na medida em que estas assumem, de maneira não menos paradigmática, 

os riscos inevitáveis pelo historiador diante de um problema de ordem, antes de tudo, filosófica. 

Eis o intuito do elogio do anacronismo12 empreendido pela historiadora francesa, Nicole 

Loraux, uma vez que este é o reflexo mais imediato e contundente das hipóteses lançadas pelo 

texto de Jacques Rancière. O precedente aberto pelas análises do filósofo e sua repercussão no 

                                                
12 A publicação do artigo, Elogio do anacronismo (Élogie de l’anachronisme en histoire), é o resultado de uma conferência 
realizada por Nicole Loraux, em abril de 1992, na cidade de São Paulo. O estudo parte das reflexões lançadas por Jacques 
Rancière nas conferências realizadas na França no mesmo ano e que, posteriormente, resultaram na publicação de O conceito 
de anacronismo e a verdade do historiador. Traduzido para o português por Maria Lúcia Machado, o texto de Nicole Loraux 
foi compilado no livro: NOVAIS, Adauto (org). Tempo e História. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, pp. 57-70. 
Posteriormente, o texto foi publicado na língua francesa pela revista Le genre humain (n. 27, Paris: Seuil, 1993, pp. 23-39). 
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acordo metodológico esboçado pela historiadora, preveem que a prática historiográfica, por ser 

intrinsecamente permeada pelo anacronismo, deve transformar a extemporaneidade dos seus 

fenômenos em uma abordagem sobre a qual o historiador deve exercer determinado controle 

conceitual. Por tratar especificamente do distanciamento temporal que limita o alcance de suas 

pesquisas sobre o período helenista, àquilo que Loraux define como uma reserva de questões 

existentes no presente, cabe modular a leitura do passado, ao passo que as suas evidências se 

tornam cada vez mais remotas: “Nem tudo é possível absolutamente quando se aplicam ao 

passado questões do presente, mas se pode pelo menos experimentar tudo, com a condição de 

estar a todo momento consciente do ângulo de ataque e do objeto visado” (LORAUX, 1992, p. 

64). É trabalhando inevitavelmente em regime de anacronismo que o historiador deve extrair 

as potências de uma prática que consiste em voltar ao presente com o lastro dos problemas do 

passado. Uma estratégia que reitera o método de Marc Bloch, ao mesmo tempo em que leva a 

historiadora a propor a retirada do tabu endossado pelo conceito de anacronismo, considerando 

que a concepção da história é um problema que põe em estrita relação, o tempo cronológico e 

os fenômenos que, não menos passíveis de análise, derivam das suas latências e coagulações. 

Estas, cautelosamente, atribuídas por Nicole Loraux à figura temporal da repetição, na medida 

em que as repetições encarnam as imobilidades do tempo, das quais o historiador deve se servir 

para produzir uma nova temporalidade e, assim, uma nova ideia do que é o tempo da História. 

É visando resguardar a fecundidade do anacronismo no exercício do historiador que as 

estratégias propostas por Jacques Rancière e Nicole Loraux promovem abordagens que apenas 

recentemente passaram a reconsiderar a importância do conceito no campo da ciência histórica. 

Atitude que possibilitou que seus dilemas pudessem ser observados nas relações de tempo que 

conectam, por exemplo, a história da arte e o estudo das imagens. É o caso do trabalho realizado 

por Georges Didi-Huberman, no livro, Diante do tempo: história da arte e anacronismo das 

imagens13, onde o filósofo projeta a imagem no centro das relações que envolvem o tempo e a 

                                                
13 No livro, Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens (Devant le temps: histoire de l’art et anachronisme 
des images, 2000), Georges Didi-Huberman parte da afirmação de que “sempre diante da imagem, estamos diante do tempo” 
(p. 15), dando início ao processo que consiste em definir a história da arte como uma “disciplina anacrônica” baseada nas 
imagens e na experiência temporal revelada pelo olhar. Diante de uma imagem, segundo Didi-Huberman, “o presente nunca 
cessa de se reconfigurar” (p. 16), nem mesmo o passado, fazendo daquele que a olha, o elemento de passagem, enquanto ela é 
diante de nós, o elemento do futuro, o elemento da duração (durée). Sendo assim, a imagem só se torna pensável como uma 
construção da memória. Essa temporalidade presente que define a experiência da imagem é o ponto de inflexão da arqueologia 
crítica estabelecida pelo filósofo, mediante as questões epistemológicas suscitadas tanto pela arqueologia do saber “sobre a arte 
e sobre as imagens” (p. 17) de Michel Foucault, quanto pelo método crítico assinalado por Marc Bloch, como a chave de um 
saber paradoxal sobre o passado, uma vez que o objeto da história não é exatamente o passado, mas a “dúvida metódica” sobre 
o que vem a ser o conceito de passado. Nesse sentido, Didi-Huberman projeta suas análises em direção às exigências de uma 
positividade histórica possível apenas como uma reminiscência, como um traço da memória, como um agenciamento impuro 
garantido através de uma montagem – não histórica – do tempo. Daí a posição dialética assumida por sua teoria, ao promover 
uma arqueologia crítica da história da arte capaz de deslocar o postulado de uma disciplina humanista marcada pela estética 
clássica e pela história positivista. Retomando, portanto, as sobrevivências da imagem, das quais nos fala em outros momentos 
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história, em busca de estabelecer – somadas as influências da arqueologia do saber de Michel 

Foucault e do método crítico de Marc Bloch – uma arqueologia crítica da história da arte que 

tem como objeto, os diferenciais de tempo que paradoxalmente operam em cada imagem e a 

influência que estas exercem na produção do estatuto científico e humanista da história da arte. 

Em função da necessidade de interrogar as imagens como quem, diante da imagem, está diante 

do tempo e da sua complexidade, Didi-Huberman propõe que assumir tal paradoxo é um risco 

necessário à atividade do historiador. Algo que deve ser compreendido menos em termos de 

um problema de ordem metodológica, na medida em que o seu estudo aponta a dificuldade da 

prática controlada do anacronismo defendida por Loraux resolver-se no interior da sua própria 

projeção subjetiva, do que de uma simples aceitação da natureza filosófica da questão contida 

na alegação de Rancière, de que o anacronismo reitera um tipo de interrogação que o discurso 

histórico evita apresentar como tal. Logo, é a complexidade do tempo subsistente no paradoxo 

revelado pelas imagens, a constituição de um problema para a história da arte que o filósofo 

identifica como um mal-estar no método da abordagem histórica, seja ele destinado a traçar 

uma heurística do anacronismo, da qual propõe extrair da sobredeterminação das imagens um 

correspondente “saber sobreinterpretativo”; uma história de objetos anacrônicos; ou uma 

epistemologia do anacronismo, baseada na dobra da relação entre a imagem e a história, na 

qual a temporalidade da imagem é o sintoma da história da arte como “disciplina anacrônica”.  

O privilégio da abordagem epistemológica nas análises de Georges Didi-Huberman se 

torna evidente, de fato, por não ser menos carregada das dúvidas e urgências que acompanham 

as reflexões sobre os aspectos heurísticos da experiência, mas por fazer da arqueologia por trás 

da sua discussividade, o ponto de partida para uma disciplina histórica, em que haja sempre um 

tempo reservado para o anacronismo. Eis o paradoxo da sua arqueologia crítica, o de demonstrar 

como o tempo não se reduz apenas ao tempo da história, tampouco ao tempo da obra, interno à 

representação. Esta consiste, por sua virtude dialética, na emergência de uma temporalidade 

anacrônica resultante do que define como a “dobra exata da relação entre a imagem e a história” 

(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 30), onde a complexidade do tempo é tomada como o principal 

objeto de uma investigação que consiste em revelar o movimento temporal das imagens em 

suas especificidades. Tal movimento aparece como um sintoma e também como uma suspensão 

                                                
de sua obra filosófica, Didi-Huberman toma a historicidade que ampara a própria ideia de história, como objeto primordial de 
uma investigação que tem nas obras de Walter Benjamin, Carl Einstein e Aby Warburg, os principais exemplos do que vem a 
ser o caráter sintomático das imagens e das montagens de temporalidades, nas quais o tempo mostra sua complexidade e os 
anacronismos reiteram as formas capazes de problematizar a História. Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: 
história da arte anacronismo das imagens. Tradução Vera Casa Nova, Márcia Arbex. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015. 
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do histórico. Ele nos permite identificar como, nas imagens, o elemento histórico não se opõe 

necessariamente ao elemento anacrônico que a atravessa. Dessa forma, Didi-Huberman almeja 

ressaltar a dupla referência temporal interna nas imagens, seja pelo ponto de vista de uma rede 

sobredeterminada onde se opõem uma “corrente” e uma “resistência”, conforme assinalada por 

George Kubler, ou de uma oposição entre o fluxo da história e o contratempo do acontecimento, 

sugerida por Henri Focillon. Portanto, é a maneira como a “dobra” entre o tempo e a história 

demonstra a complexidade da temporalidade histórica na representatividade das imagens, o 

meio pelo qual Didi-Huberman propõe que fazer história da arte é mover cada um desses dois 

termos como uma ferramenta crítica aplicável ao outro. Assim, a história apresenta uma dúvida 

salutar sobre o sistema de valores que contêm a palavra “arte”, bem como as imagens reiteram, 

reciprocamente, uma dúvida sobre os modelos de inteligibilidade contidos na palavra “história”. 

Esse paradoxo, essa “parte maldita” do saber histórico encerrada pelo anacronismo, nos 

mostra como uma suposta perda de coerência epistemológica do método histórico, aquilo que 

Georges Didi-Huberman, por sua vez, entende como a ampliação das competências não só do 

historiador da arte, mas de todos aqueles destinados a conceberem a história, mediante o modo 

indefectível como as imagens e a representação entram de maneira clandestina na consolidação 

do saber histórico. Deixemos então florescer o paradoxo, como sugere o filósofo, pois, haveria 

na história um tempo reservado para o anacronismo, no qual essa verdade maldita, sob o signo 

do pecado original estipulado por Lucien Febvre, seria também a fonte primordial do próprio 

conhecimento. Nesse sentido, o presente capturado por Marc Bloch como um ponto de inflexão 

entre as possibilidades da escrita histórica e a evidência de um anacronismo estrutural na prática 

do historiador, respalda a posição tomada por Didi-Huberman ao inferir a ideia da montagem, 

como um exercício que carrega em si, a marca do paradoxo relativo à manipulação do tempo. 

Essa forma de conceber o conhecimento histórico seria, a seu ver, um processo às avessas da 

ordem cronológica do tempo, um processo anacrônico em sua própria definição, uma vez que 

o anacronismo é aquilo determina um “contrário da história”. Em complemento, essa definição 

também fornece a concepção heurística da história como anamnese cronológica, ao ter em vista 

uma remontagem do tempo ao contrário da ordem dos acontecimentos. Noções que projetam o 

paradoxo do tempo – o que entrelaça a história e o anacronismo – no presente em que o ato de 

conhecimento também se conforma como um ato de reconhecimento na construção do sentido. 

Na linha que identifica esse paradoxo ao modo como Jacques Rancière define a presença 

da eternidade no interior dos fenômenos temporais, fixando o anacronismo como o instrumento 

oculto na alegação de Lucien Febvre e, assim, nas precauções a serem tomadas pelo historiador, 
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Georges Didi-Huberman lança uma interrogação em torno da forma como a distinção realizada 

por Rancière entre o anacronismo como um erro metodológico na história e a anacronia como 

errância ontológica no tempo, recaem sobre um ordenamento conceitual, onde o primeiro deve 

ser proscrito, enquanto o segundo é inevitável, por se tratar de um anacronismo do ser. Contudo, 

ainda que Huberman concorde com as alegações de Rancière, de que a existência dos modos 

de conexão, os quais podemos chamar positivamente de anacronias, além de fazerem circular 

o sentido escapando de toda contemporaneidade e identidade do tempo consigo mesmo, traçam 

a multiplicidade das linhas de tempo incluídas em um “mesmo” tempo que é a própria condição 

do agir histórico, suas pesquisas não descartam o anacronismo do discurso e nem rejeitam toda 

anacronia para o lado do real. Diante da alternativa praticamente insolúvel, através da qual 

Rancière propõe a ruptura do tempo com o princípio de possibilidade, o filósofo projeta uma 

questão inevitável, mediante o limite no qual o anacronismo é colocado em face da sua própria 

inexistência: “Não é o anacronismo o único modo possível de dar conta, no saber histórico, das 

anacrônicas da história real?” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 37). A solução vislumbrada por 

Didi-Huberman, mais uma vez está no método crítico de Marc Bloch que nos permite, segundo 

a recomendação do próprio Rancière, desconstruir a ideia do anacronismo como um erro em 

relação ao tempo. Pois, é admitindo que a história não é a ciência do passado que esta pode ser 

então compreendida como um “agenciamento impuro”, uma montagem do tempo que, antes de 

tudo, diz respeito à uma poética que, por sua vez, é uma montagem não científica do saber. 

Por só haver história anacrônica, há apenas um exercício de montagem que demonstra 

a “decantação paradoxal” da qual nos fala Didi-Huberman a partir de Marc Bloch, em que o 

passado é retirado da sua pureza em seu caráter físico absoluto ou em sua abstração metafísica. 

Sendo assim, o filósofo não hesita em afirmar, diante da constituição antropogênica da história 

que “todo passado desde então, deve implicar uma antropologia do tempo. Toda história será a 

história dos homens – este objeto diverso, mas também essa longa duração da interrogação 

histórica” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 40). Logo, é a memória o objeto dessa decantação, na 

medida em que ela humaniza e configura o tempo, assegurando suas transmissões e devotando-

o sua impureza essencial. Nesse sentido, só há história que seja rememorativa e mnemotécnica, 

psíquica em seu processo e anacrônica em seu efeito de montagem, ou seja, que imponha uma 

reconstrução e uma decantação do tempo. Daí que a possibilidade de compreender a história, a 

partir de uma montagem de tempos heterogêneos, é uma forma de expor as descontinuidades 

que fundam a sua temporalidade, de revelar a complexidade da sua existência e a ambivalência 

da sua própria definição. O estudo de Georges Didi-Huberman constitui-se, portanto, em função 
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dessa aposta paradoxal que requer a colocação de um problema baseado no papel absolutamente 

crucial do conceito de anacronismo na produção da história. Se de um lado, este aparece como 

a marca da ficção, autorizando todas as discordâncias possíveis na ordem do temporal, motivo 

pelo qual é combatido como o contrário da história: como seu fechamento; de outro, este surge 

como sua abertura através da montagem que encarna a complexificação salutar dos seus modos 

de tempo. Esse problema, tal como diagnosticado por Didi-Huberman e por outros filósofos e 

historiadores contemporâneos, remete ao papel exercido pelo anacronismo na produção da 

história e ao modo como seu problematismo apresenta uma origem que, ao menos no quadro 

das noções científicas promovidas pelo advento da modernidade, impõe a especificidade de um 

problema configurado pelos fatos que envolve seu ponto de vista fundamentalmente humanista.  

Logo, conceber uma espécie de genealogia do conceito de anacronismo, tendo em vista 

os processos históricos e o surgimento dos aportes metodológicos que viabilizaram o advento 

da história como uma área especifica do conhecimento, é um gesto aparentemente contraditório, 

porém, necessário à compreensão tanto da projeção científica quanto da propriedade estética 

atribuídas ao termo, mediante as inflexões resultantes da sua aplicação no campo da história e 

das artes. Diretamente relacionada à concepção da própria da verdade, conforme demonstrado 

a partir das relações basilares que amparam a percepção unívoca do real, a leitura moderna do 

conceito de anacronismo é o resultado de uma organização das leis retóricas que se inicia com 

a substituição dos mitos e da história teocrática por uma historiografia de valores humanistas e 

princípios científicos, inaugurada no século V a.C. por Heródoto e Tucídides. Organização que 

passa pelo crivo das ideias metafísicas na Antiguidade Clássica e dos critérios estabelecidos 

pelos ofícios dos exegetas, tradutores e filólogos da Idade Média, cujas repercussões na era 

moderna confluem em direção à consolidação do projeto positivo da história, ocorrida no século 

XIX. Processo que mesmo abrangendo quase três mil anos e resguardando a influência das 

diversas tendências anti-históricas despontadas no seu decurso, embasa a aplicação científica 

do conceito de anacronismo, tal como postulado por Lucien Febvre na primeira metade do 

século XX. Pois, nem mesmo a revolução protagonizada pela primeira geração dos Annales e 

as diferenças existentes entre o ponto de vista científico defendido por Febvre e o paradigma 

crítico estabelecido por Bloch, permitiram ao conceito reivindicar qualquer implicação que não 

aquela destinada a operar o fechamento da história, em privilégio da adesão indefectível entre 

a concordância temporal e a causalidade da narrativa histórica na visão dos acontecimentos.  

Nesse sentido, por mais que a crise do pensamento científico faça jus à forma como 

atualmente o argumento de Lucien Febvre se encontra superado – conforme destacado por Peter 
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Burke e endossado por Georges Didi-Huberman, a partir da desconstrução operada por Jacques 

Rancière –, compreender a concepção empírica atribuída ao anacronismo é não só considerar a 

plenitude atribuída ao conceito pela obra desse importante historiador francês, mas identificar 

as razões que fizeram da corrente historicista, o resultado de uma tarefa secular desempenhada 

por diversos historiadores, ao apartarem dos domínios da história a extemporaneidade dos seus 

fenômenos, fazendo com que esse se tornasse o gesto preceptivo capaz de garantir a eficácia 

epistemológica das suas hipóteses e a aceitação da doutrina que lhes convém. Uma tarefa que 

se apresenta sob os auspícios da perspectiva filosófica angariada pelos estudos históricos, 

sobretudo, após o Renascimento, com o declínio cada vez mais sistemático das concepções 

teológicas que embasavam a historiografia medieval e com a revisão dos ideais humanistas que 

outrora haviam influenciado os historiadores antigos a exercerem o controle da prática histórica. 

De acordo com tais pressupostos, é apenas no início do século XVIII, com a publicação 

de Princípios de uma ciência nova: acerca da natureza comum das nações14, de Giambattista 

Vico, que a origem do debate que precede a formulação do conceito de anacronismo, tal como 

reivindicado pela obra de Lucien Febvre, se torna evidente como um reflexo das preocupações 

humanistas que moldaram o estatuto científico da história na era moderna. A influência de Vico 

sobre uma linhagem de filósofos e historiadores responsáveis por consolidarem aquela que, a 

partir da expressão cunhada por Voltaire, passou a ser denominada como a filosofia da história, 

consuma a importância fundamental do seu método no advento da ciência histórica, ao interferir 

primeiramente nos estudos de Hegel, Herder, Schelling e Michelet, desdobrando-se na obra de 

Karl Marx e, posteriormente, repercutindo na fundação da Escola dos Annales e na publicação 

dos ensaios póstumos de R. G. Collingwood, na década de 1940. O posicionamento crítico e o 

pensamento teórico delineados pela obra de Vico, viriam, ainda, a reverberar nos trabalhos de 

dois dos filósofos e historiadores indispensáveis à compreensão dos intentos historiográficos 

atribuídos à literatura de José Lezama Lima: Oswald Spengler e Arnold Joseph Toynbee.  

No entanto, conforme a obra de Vico promove avanços metodológicos essenciais na 

consolidação da ciência histórica, uma porta de saída se abre aos fundos de sua teoria, na medida 

                                                
14 Publicada, atualmente, apenas como Ciência Nova (Scienza Nuova), Princípios de uma ciência nova: acerca da natureza 
comum das nações (Princìpi di una scienza nuova: intorno alla natura delle nazioni, 1725) é o resultado das consecutivas 
reavaliações de três edições distintas do mesmo conteúdo produzido por Vico. A primeira, publicada em 1725, com o nome de 
Princìpi di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per la qual si ritruovano i princìpi di altro sistema dell diritto 
naturale dele genti. Edição consideravelmente alterada em relação à sua segunda publicação em 1730, onde foram realizados 
correções e acréscimos nos textos originais, redundando na edição final, publicada em 1744, após a morte de Vico. Intitulada 
Princìpi di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alia comune natura delle nazioni, a edição de 1744 supõe uma 
mudança de foco nas análises do filósofo italiano, eliminando as discussões sobre os fundamentos do direito das abordagens 
centrais da obra original. Cf. VICO, Giambattista. Ciência Nova. Tradução Sebastião José Roque. São Paulo: Ícone, 2008. 
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em que boa parte de suas noções dedicadas a atestarem as competências científicas e retóricas 

da disciplina histórica, emergentes entre o Renascimento e o Iluminismo, seriam as mesmas a 

responderem, dois séculos depois, pela conceituação do anacronismo e pela preconização das 

relações basilares destinadas a conceberem a verdade do discurso histórico e a eficácia do ofício 

do historiador. Entre tais noções destaca-se a importância atribuída por Vico ao presente, como 

a figura temporal que muito antes de fornecer o elemento paradigmático do método estipulado 

por Marc Bloch, prestou-se como a categoria apta a abarcar a equivalência entre a verdade e o 

fato, postulada na definição do verum-factum15, através do qual o filósofo italiano apresenta a 

peça chave para o advento da historiografia moderna. Conferindo ao historiador a possibilidade 

de reconstituir o passado sob o ponto de vista do presente, Vico desata o nó que problematiza 

a escrita da história, ao compelir as evidências factuais autorizadas pela autenticidade das fontes 

e pelo emprego científico do método histórico, a certificarem a verdade da enunciação.  

Essa possibilidade que a priori parece reproduzir uma condição inerente ao processo de 

investigação histórica, na realidade demonstra a originalidade da abordagem proposta por Vico, 

ao estipular a universalidade do conhecimento histórico, promovendo um avanço na perspectiva 

metodológica da época. Pois, a possibilidade de conceber uma correspondência entre a verdade 

e o fato, é uma condição atribuída exclusivamente ao homem, uma vez que, ao contrário da sua 

limitada capacidade de conhecer os princípios da natureza, cuja inteligibilidade se restringe ao 

domínio de Deus, sobre o plano histórico lhe cabe exercer um completo arbítrio, devido ao fato 

de este se tratar de uma das esferas da criação e da experiência humanas. Portanto, é somente 

com a decadência da visão teológica da história que a idealidade imputada por Vico no presente, 

aos poucos, cede o seu espaço ao anátema vinculado ao anacronismo, fomentando o surgimento 

da corrente historicista, passando pela guinada operada pela geração dos Annales, até alcançar 

as relativizações entre o rigor científico da pesquisa histórica e as formas extrínsecas de se 

reatualizar o tempo que atualmente embasam as reinvindicações dos filósofos e historiadores 

                                                
15 No que Vico definiu como o “Verum et factum reciprocantur seu convertuntur”, isto é, o conceito de verum-factum através 
do qual a verdade e o fato se equivalem, o princípio de sua doutrina é apresentado como a condição capaz de permitir ao homem 
conhecer verdadeiramente qualquer coisa, bem como compreendê-la como oposta à sua simples percepção. De acordo com 
este princípio, a natureza só é inteligível à Deus, por ser ele o seu criador, sendo, por isso, capaz de compreendê-la em sua 
totalidade. No entanto, as ciências como a matemática, a história, entre outras formas do pensamento humano são reconhecidas 
por Vico como formas do conhecimento restritas ao homem, na medida em que são fruto de sua criação. Por serem inteligíveis 
ao homem, a facticidade dessas formas do conhecimento pode ser por ele conhecidas verdadeiramente. Nesse sentido, a história, 
sendo fruto da criação humana está especialmente apta a ser um objeto do conhecimento. Logo, na medida em que considera 
os processos históricos como meios através dos quais o homem elabora seus sistemas de linguagem, costumes, leis e governos, 
a história passa a ser considerada por Vico como a gênese do desenvolvimento humano e do aprimoramento das instituições 
sociais. Portanto, coube verum-factum inaugurar a concepção moderna de história, rompendo a concepção medieval que mantia 
as ações humanas sujeitas ao plano divino e à sua intervenção na história. Assim, a história passou a ser compreendida como 
um plano completamente humano, não mais pre-existindo apenas como uma forma da intenção divina a ser realizada por Deus. 
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contemporâneos, destinadas a operarem a retirada das amarrações ideológicas que envolvem o 

tabu associado ao anacronismo e à conceberem a intempestividade das imagens da arte. 

De fato, a importância de Vico para o estudo da história na modernidade é substancial 

quando se têm em vista não apenas as contribuições metodológicas da sua Ciência Nova para a 

consolidação da corrente historicista dominante a partir do século XVIII, mas, especialmente, 

as projeções anticartesianas do seu pensamento filosófico. Em princípio, ainda que afeito ao 

espírito científico de sua época e à importância seminal do Discurso do método no contexto de 

sua obra, a crítica dirigida pelo filósofo à teoria do conhecimento formulada por Descartes, tem 

como objeto o critério de verdade sustentando pelas ideias claras e distintas que constituem a 

percepção do sujeito cognoscente cartesiano. Analisando a questão, R. G. Collingwood destaca 

a forma como Vico contrapõe a doutrina do verum-factum, ao que julgou ser uma teoria pautada 

por critérios subjetivos e anti-históricos, baseada apenas na autoevidência da sua argumentação 

sofística. Portanto, é conformando uma doutrina empiricamente hábil a impugnar a distinção 

estabelecida pela filosofia de Descartes entre a ideia e o fato que Vico projeta os limites de uma 

nova ciência voltada exclusivamente para o conhecimento humano, assinalando a natureza dos 

processos históricos e a viabilidade do seu estudo, ao demonstrar como esses são os resultados 

imediatos do espírito dos homens e do seu desenvolvimento social. Dessa forma, os conceitos 

de Vico adquirem uma vasta aplicação epistemológica, influenciando correntes antagônicas, 

como o idealismo alemão, segundo a análise das noções idealistas existentes na sua obra por 

Benedetto Croce, e o materialismo histórico, de acordo com as referências de Marx à Ciência 

Nova e com as emergentes interpretações que atualmente atribuem certo caráter materialista ao 

à doutrina do filósofo italiano, tendo em vista as distinções realizadas por Vico entre a história 

natural e as estruturas que constituem a ordem social dos eventos e das narrativas históricas. 

De um modo geral, os avanços promovidos pelo método crítico e construtivo, delineado 

por Vico, ampliaram as ferramentas disponíveis ao historiador na produção do encadeamento 

das ações humanas, baseados na inteligibilidade dos processos históricos, além de projetarem 

o curso providencial da historiografia cristã em direção a uma nova atitude em relação à história. 

Em busca de promover uma abordagem distinta do providencialismo histórico inaugurado por 

Políbio, aperfeiçoado por Santo Agostinho e consolidado pela publicação de Discurso sobre a 

História Universal, de Jacques-Bénigne Bossuet, entre o final do século XVII e o início XVIII, 

o providencialismo defendido por Vico assinala um sentido operatório oposto ao concebido 

pelos sermões do bispo francês. Pois, conforme atribui a política centralizadora do absolutismo 

à providência divina, Bossuet concebe a totalidade universal da história como o fundamento 
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teológico da soberania monárquica. Em contrapartida, é libertando a história e a ação concreta 

dos homens do puro desígnio providencialista que, aludindo à premissa do livre-arbítrio, Vico 

dissocia a noção teocrática da história do domínio racional dos seus agentes humanos e daquilo 

que define como a “história profana”, ou a “história das nações”. Desse modo, a inerência dos 

propósitos divinos na consolidação dos processos históricos adquire um estatuto incognoscível 

na teoria viquiana, porém, determinante na definição dos objetos da sua ciência, uma vez que 

observa a história como um resultado das ações humanas que, por sua vez, não mais preexiste 

sob a forma de uma intenção irrealizada e que se destinaria a ser gradativamente concretizada. 

Com isso, Vico almeja confirmar a existência do direito natural, definindo a Ciência Nova como 

uma “teologia civil racionalizada pela divina providência” (VICO, 2008, p. 20) que parte de 

onde tem início a sua própria matéria, na edificação de um saber metafísico, em que a liberdade 

dos homens se reflete na justiça divina comum a todas as nações. Este saber, diferentemente 

dos demais discursos sobre a história universal que têm no modelo escatológico judaico-cristão 

o princípio sagrado e a função redentora do seu conceito, define-se em razão do sentido profano 

incutido no seu caráter científico e do desenvolvimento do que Vico estabelece como a História 

Ideal Eterna16, sob a qual transcorrem no tempo, a história e o destino coletivo das nações. 

O providencialismo heterodoxo e as demais ideias de Vico, ainda que pouco conhecidas 

em seu tempo, refletiram no processo de laicização da ciência histórica consumado no século 

XIX. Foi apenas com sua descoberta pelos românticos, em especial pelo poeta britânico Samuel 

Taylor Coleridge, que Vico ganharia sua devida projeção na modernidade. Não obstante ao fato 

da Ciência Nova inaugurar a razão metodológica que embasa o uso do conceito de anacronismo 

por Lucien Febvre, cabem às periodizações do processo histórico, às revisões do papel atribuído 

às ciências naturais no estudo da história e aos empregos jurídicos, filológicos e sociológicos 

conferidos pelo filósofo italiano à historiografia, demonstrarem o princípio arqueológico da sua 

doutrina. A importância atribuída por Vico às fontes materiais, encontra adesão tanto entre as 

correntes céticas e racionalistas, voltadas para a afirmação da história como ciência humanista, 

                                                
16 O sentido profano do que Vico definiu como a História Ideal Eterna, está relacionado ao modo como os períodos da história 
apresentam um caráter geral, ao mesmo tempo em que são determinados por suas singularidades. Ao conceber que períodos 
semelhantes tendem a se repetirem periodicamente com a mesma ordem, Vico propõe que cada período é seguido por outro 
período com características similares, tendo em vista, por exemplo, o modo como geralmente um período mítico é sucedido 
por um período racionalista. Este, por sua vez, é seguido por um período de decadência diferente do período mítico. Sendo 
assim, os ciclos civilizatórios de nascimento e morte das civilizações constituem o princípio orientador de uma história ideal e 
eterna. No entanto, esse movimento cíclico não é um simples rotativismo da história baseado em fases fixas, uma vez que Vico 
compreende a rigidez que esse esquema conceitual poderia engendrar. Por isso, entende esse ciclo como uma espiral, onde a 
história nunca se repete, ao atingir novas fases. Eis o motivo pelo qual a história não se baseia em um esquema prévio, destinado 
a se realizar como simples intenção divina, nem é o historiador ocupado de profetizar seus acontecimentos. Por fim, Vico 
propõe que o estudo dos períodos não depende apenas do seu valor intrínseco, mas da sua projeção no curso geral da história. 
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quanto entre os adeptos do romantismo, em razão do seu interesse pelos tempos remotos e pelas 

sociedades primitivas. Eis que um dos avanços mais notáveis promovidos por seu método 

consiste em tornar a poesia e a mitologia em objetos da pesquisa histórica. Os seus postulados 

propõem que, no exame das relações entre a idade primitiva das sociedades e o curso geral da 

história, cabe ao historiador investigar a projeção religiosa e poética dos mitos, tendo em vista 

a forma como estes povos exprimem seus códigos jurídicos e morais, fornecendo indícios para 

a compreensão das suas estruturas sociais. Através da sabedoria poética (sapienza poetica)17 

atribuída ao homem primitivo e consignada pelas relações cognitivas que amparam a criação 

das suas fábulas e mitos, Vico concebe a expressão do espírito selvagem como uma experiência 

entrevista na relação dialética conformada pela natureza poética da imaginação e pelo domínio 

racional das faculdades humanas. Sendo assim, os mitos manifestam o estágio intermediário 

entre a poesia e a prosa, a religião e a filosofia, a vida natural e o desenvolvimento racional da 

espécie humana. Por considerá-los objetos da ciência, Vico amplia os domínios disciplinares 

da história, ao atribuir à toda narrativa temporal uma interpretação de fundo antropológico. 

Notada por Vico como uma função primordial da linguagem e do ato divino da criação, 

a sabedoria poética dos povos primitivos distende as potências da imaginação e da criatividade 

humanas, em formas aptas a recusarem o cogito cartesiano e a inventarem novas realidades. Tal 

conceito encontra certo protagonismo na obra do filósofo italiano, imprimindo as marcas de sua 

ciência na maneira como José Lezama Lima tece a rede de acordos e interpretações que, além 

de uma cientificidade própria da disciplina histórica, atuam como agitações do tempo em uma 

transfiguração ao inteligível das diferentes formas e materialidades destinadas a produzirem o 

conhecimento histórico. Na sabedoria atribuída por Vico aos povos primitivos revela-se não só 

uma origem da arte poética, da qual procederam as dissimulações da verdade histórica contida 

nos mitos e nas lendas que embasaram a poesia homérica e os tratados de Aristóteles e Horácio, 

mas também a concepção de uma “lógica poética” antecessora ao advento da metafísica como 

o sistema de significação que associa os gêneros do ser e as estruturas da representação. Neste 

ponto, a ascendência da perspectiva humanista e religiosa do homem antigo apontada por Vico, 

antes mesmo de originar os corolários estabelecidos pelo filósofo sobre o desenvolvimento da 

                                                
17 No que Vico definiu como a sabedoria poética (sapienza poetica) do homem primitivo, encontra-se subentendido o caráter 
arqueológico da sua doutrina histórica, uma vez que seu método indica a forma como os estudos linguísticos e as mitologias 
fornecem bases sólidas para o estudo da história. Do mesmo modo que a etimologia pode revelar as estruturas do pensamento 
de uma determinada cultura, os mitos podem exprimir as formas da sua estrutura social, dos seus códigos jurídicos e morais. 
Propondo um saber intermediário entre o conhecimento poético e o conhecimento racional, Vico concebe a sabedoria poética 
como o modo pelo qual a arte, a religião e a filosofia se exprimem como partes de uma experiência em constante transformação 
no movimento dialético produzido por essas forças de afecção e significação capazes de borrar o limite entre a razão e a poesia. 
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linguagem poética na cultura ocidental, demonstra como as formas criadas pela razão humana 

tendem a acomodar as necessidades do espírito. Desse modo, a influência de Vico sobre Lezama 

se apresenta de maneira crucial na busca do poeta cubano pelo sentido universal da linguagem, 

ao ter em vista o meio simbólico através do qual Vico compreende a animação da matéria e das 

formas capazes de fornecerem as abstrações promovidas pela sabedoria poética. Cabe, portanto, 

à metáfora estabelecer o elemento primordial que conecta a obra e o pensamento de Lezama, à 

doutrina histórica de Vico e ao modo como sua ciência encontra na linguagem metafórica, uma 

fonte do conhecimento histórico pautada pela vitalidade dos mitos e pela sabedoria primitiva. 

Das inúmeras marcas deixadas pelo pensamento de Vico na obra de José Lezama Lima, 

nenhuma se imprime de modo tão fundamental quanto o papel atribuído pelo poeta à metáfora. 

Por ser a figura de linguagem perpassada pelo desejo primitivo de se relacionar com o mundo, 

de lhe oferecer algo mais do que a semelhança inanimada dos seus desígnios, a metáfora reitera 

sob a ótica lezamiana, a pluralidade das questões religiosas, filosóficas e antropológicas que 

outrora embalaram a ciência de Vico no embate entre ideias aparentemente distintas, onde, de 

um lado, se encontram o conceito de história e suas limitações antropocêntricas e, do outro, a 

ideia de natureza e as vicissitudes que lhe cabe como um emblema de algo insondável. Ligados 

por uma tradição crítica antirracionalista, Vico e Lezama compactuam, além de um profundo 

apreço pela obra de Dante Alighieri, de um olhar comum sobre a ininteligibilidade das forças 

naturais que aferem o domínio temporal. É o que aponta o estudo sobre a poética da imagem na 

obra do escritor cubano, realizado por Emilio Bejel, ao propor que Lezama adere ao pensamento 

viquiano como parte de um legado marginal que se opõe ao racionalismo metafisico ocidental, 

delineado pela “corrente simbolista” que vai de Dante a Mallarmé, passando por Vico. Segundo 

Bejel, “Lezama, como Vico, no sólo valora más la imagen que el concepto sino también lo 

mítico sobre lo factual” (BEJEL, 1994, p. 19). Nesse sentido, suas pesquisas apontam como a 

escrita da história adquire, na obra lezamiana, um teor “primitivista”18 que demonstra como as 

ingerências míticas na definição do logos histórico viquiano são tomadas como referências na 

convocação de um saber poético-primitivo, contido no aspecto inextrincável das metáforas do 

                                                
18 A relação estabelecida pelo pesquisador cubano, Emilio Bejel, entre a obra de Vico e o sistema poético de Lezama Lima, 
consiste na compreensão do “poeta contemporâneo”, cuja definição é atribuída à Lezama, como uma espécie de “persona 
primitiva” que, mais do que representar ou imitar a natureza, concede novos significados aos elementos naturais, de maneira 
semelhante ao gesto primitivo de criar metáforas, fábulas e mitos para dar sentido ao caos do mundo. Tal associação tem relação 
com a descoberta dos estudos de Vico pelos românticos e a influência das pesquisas do filósofo italiano sobre a evolução do 
instinto poético do homem primitivo, no pensamento de José Lezama Lima. De acordo com Bejel, na metáfora lezamiana, a 
inclinação subjetivista do romantismo cede espaço a uma perspectiva mais abarcadora, conforme o instinto primitivo existente 
na poética do escritor se baseia na falta de um logos estático da linguagem, aspirando dar origem a uma nova realidade e tendo 
em vista que esta não apresenta quaisquer “conexões orgânicas” definidas, uma vez que progride na mesma medida em que 
cria novas combinações. Cf. BEJEL, Emilio. José Lezama Lima, poeta de la imagen. Madrid: Huerga y Fierro, Editores, 1994. 
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texto lezamiano. Eis a origem anacrônica da literatura de Lezama que, mais do que propor a 

aquisição de uma perspectiva histórica definida pela trama da eternidade e do tempo na ação da 

imagem, perpassa por sua ligação primordial com a lógica poética que precede o advento da 

racionalidade discursiva, ao se apropriar da metáfora como a modalidade secreta da linguagem. 

 Essa relação intrínseca entre o vínculo primordial da metáfora e o viés anacrônico da 

escrita de José Lezama Lima, indica, portanto, como a lógica poética que ampara a literatura e 

as categorias teóricas do poeta estão diretamente relacionadas ao anacronismo, não só por sua 

ligação com a origem do conceito, mas pela função paradoxal da sua linguagem. Pois, a maneira 

como a metáfora articula em uma mesma unidade do discurso uma projeção horizontal e uma 

projeção vertical do sentido revela a potência de afeto e de significação a ela associada tendo 

como objetivo produzir uma imagem. Logo, a urdidura que entrelaça o tempo e a eternidade no 

que Lezama Lima define como um contraponto ou um tecido entregue pela imago como uma 

participação da imagem na História, demonstra como o anacronismo está relacionado, em sua 

obra, às relações de tempo traçadas por uma figura de linguagem moldada pelo gesto criativo e 

interpretativo do homem primitivo. É o sentido primigênio das relações cognoscíveis e a sua 

influência na aquisição de um ponto de vista anacrônico da história e das formas de representar 

o tempo o movimento que conecta o tempo histórico e o tempo mítológico na dobra que exibe 

a complexidade da temporalidade reivindicada pela imagem na poética lezamiana. A partir de 

uma antropologia do tempo é que as questões relativas ao anacronismo das imagens, na escrita 

e na teoria de Lezama, podem ser comparadas àquilo que o filósofo alemão, Ernst Cassirer, em 

seu livro Linguagem e mito19, define como a unidade dos mundos mítico e linguístico atribuída 

à metáfora, uma vez que esta é a fonte da linguagem e da sua relação anímica com a natureza. 

Nesse sentido, as ressonâncias da doutrina viquiana e de todo um pensamento antropológico na 

obra de Lezama remetem ao papel atribuído pelo poeta à ideia de natureza, tendo em vista que 

a natureza é o elemento fundamental de todo de conceito de história desde a Antiguidade. 

                                                
19 Em seu livro Linguagem e mito (Sprache und Mythos – Ein Beitrag zom Problem der Gaetternamen, 1925), Ernst Cassirer 
estabelece um movimento que consiste em traçar ligação entre as estruturas do pensamento mítico e do pensamento linguístico, 
confluindo no fim do estudo, ao emprego da metáfora. Segundo o filósofo, nos conteúdos do mito e da linguagem atuam uma 
mesma forma de concepção mental que podemos denominar como “o pensar metafórico” (p. 102). Nesse sentido, para que 
possamos compreender a “unidade dos mundos mítico e linguístico” (ibid.) devemos partir da natureza e do significado da 
metáfora. Sendo assim, Cassirer salienta as possibilidades dessa abordagem que vão desde a procura na metáfora e do seu papel 
nas fantasias da linguagem, até às ações que envolvem as relações linguísticas de substituição, denotação e outros. Portanto, o 
modo como seu estudo sugere o papel da metáfora na relação entre os mitos e a linguagem define-se em função da forma como 
a metáfora não se restringe ao seu uso moderno, sujeito à atividade deliberativa e individual do poeta, mas se estende à uma 
visão coletiva relacionada ao contexto das sociedades primitivas, tendo em vista crescente necessidade expressiva desses povos 
em dar vasão aos conteúdos espirituais. Eis o motivo pelo qual compreender a mitologia perpassa por entender a forma como 
a atividade linguística está vinculada ao antropomorfismo, ao anismo e as demais evidências da natureza no pensar primitivo. 
Cf. CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. Tradução J. Guinsburg, Miriam Schnaiderman. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
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Em suma, é diante dos mistérios indeléveis da natureza que Lezama projeta as categorias 

históricas do seu sistema poético e a ação intempestiva das imagens, na afirmação de um mundo 

natural dotado de plena espiritualidade e de qualidades intangíveis. Todavia, é sem perder o 

historicismo de vista, como um desdobramento tardio da filosofia naturalista, que a ideia de 

natureza é reivindicada de modo específico por sua teoria. Por estar completamente destituída 

de qualquer movimento que não aquele que lhe imprime uma condição apriorística na inércia 

das forças que elevam as faculdades humanas ao postulado da história, a natureza é abordada 

por Lezama, de acordo com a perspectiva animista evidente nos mitos e nas religiões primitivas, 

em busca de subverter os fundamentos ontológicos que delimitam a aplicação do seu conceito 

e restringem as projeções do saber histórico na cultura ocidental. Pois, a ideia de natureza é o 

alicerce da história e, consequentemente, do seu excedente chamado anacronismo. Motivo pelo 

qual, o seu domínio conceitual é a origem das práticas e das ideologias que amparam toda e 

qualquer inscrição do tempo e da eternidade na História. Daí que a importância de se vislumbrar 

a abertura do seu significado nos possibilita compreender não somente o desenvolvimento das 

diversas correntes do pensamento histórico, mas as particularidades daquela que, no escopo da 

poética lezamiana, convém assinalar como a visão histórica entregue pelo tecido da imagem. 

1.2. A visão histórica e a gravitação dos fatos culturais 

Aptas a promoverem novas perspectivas sobre a história, ao conceberem articulações de 

tempo capazes de escaparem das vias positivas do sentido, a escrita e as categorias teóricas de 

José Lezama Lima baseiam-se na forma como a imagem projeta no centro das operações do seu 

sistema poético, a redução dos fenômenos da natureza. Deter o que o escritor define como uma 

“visão histórica” no primeiro parágrafo do seu livro A expressão americana20, depende de uma 

interpretação das relações cognoscíveis que fazem, da imagem, a mediação entre os elementos 

da natureza e os desígnios da cultura, por onde o tempo angaria o sentido histórico capaz de lhe 

impor certo grau de inteligibilidade. Essa mediação que Lezama concebe como um contraponto 

entre o sujeito e o objeto da experiência tece a rede de temporalidades históricas e ahistóricas 

que conformam o tecido entregue por aquela que define como uma imago, isto é, uma imagem 

participante na história. No entanto, o movimento da imagem na poética lezamiana revela mais 

                                                
20 No parágrafo que abre o primeiro capítulo do livro A expressão americana, intitulado, Mitos e cansaço clássico, José Lezama 
Lima retoma o seu conceito de imago, definindo-o, na ocasião, como uma “imagem participante na história” (p. 47). Conceito 
que sintetiza toda a argumentação desenvolvida não apenas no capítulo inicial, mas no restante da obra, pois é nele que Lezama 
deposita a formação e a experiência do conhecimento histórico-poético que sustenta o projeto da publicação. Projeto que, por 
sua vez, consiste em estabelecer uma perspectiva sobre a expressão cultural dos povos americanos, através da leitura analítica 
dos fatos históricos e das manifestações artísticas e culturais que constituem a expressão dos povos americanos. Cf. LEZAMA 
LIMA, José. A expressão americana. Tradução, introdução e notas Irlemar Chiampi. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 
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do que o contingenciamento das causas naturais em uma economia supra-histórica do tempo, 

na medida em que o contraponto que define a participação da imagem na história pressupõe a 

realização de um duplo movimento que transforma a aquisição do ponto de vista histórico em 

um exercício de constante mudança de perspectiva. Em um deslocamento contínuo, estimulado 

pela resistência da enorme dificuldade de se tecer um tempo sem forma e direcionamento fixos. 

Daí o modo como as questões formuladas nas linhas que abrem uma das obras mais importantes 

sobre a teoria da cultura latino-americana, atentam para os obstáculos impostos à produção do 

conhecimento histórico, como uma forma de libertar a ação do tempo e de propiciar uma visão 

cultural da história, marcada por seu constante movimento na ação intempestiva das imagens: 

Somente o difícil é estimulante; somente a resistência que nos desafia é capaz de 
assestar, suscitar e manter nossa potência de conhecimento, mas, na realidade, o que é 
o difícil? O que está submerso, tão-somente, nas águas maternais do obscuro? O 
originário sem causalidade, antítese ou logos? É a forma em devir em que uma paisagem 
vai em direção a um sentido, uma interpretação ou uma simples hermenêutica, para ir 
depois em busca da sua reconstrução, que é o que marca definitivamente sua eficácia 
ou desuso, sua força ordenadora ou seu apagado eco, que é a sua visão histórica. Uma 
primeira dificuldade, em seu sentido; a outra, a maior, a aquisição de uma visão 
histórica. Sentido ou o encontro de uma causalidade propiciada pelas valorizações 
historicistas. Visão histórica, que é esse contraponto ou tecido entregue pela imago, pela 
imagem participante na história. (LEZAMA LIMA, 1988, p. 47) 

As interrogações que abrem o ensaio onde Lezama se dedica ao debate histórico-cultural 

reservado à tradição americanista, antes mesmo de determinarem a operação através da qual a 

aquisição de uma visão histórica entregue pela imagem se torna possível, revelam o intuito que, 

na introdução da edição brasileira de A expressão americana, Irlemar Chiampi atribui ao projeto 

da publicação, em abordar a dificuldade tantas vezes referida em alusão à linguagem obscura 

dos textos lezamianos, como a referência de uma intenção mais ampla. Intenção que, por sua 

vez, consiste em estabelecer o que define como uma “dificuldade americana”21, uma resistência 

                                                
21 No texto, A História tecida pela imagem, introdução da edição brasileira de A expressão americana, a pesquisadora brasileira, 
Irlemar Chiampi, identifica as principais questões apresentadas no livro de José Lezama Lima. Partindo do interesse do escritor 
em contornar o “problema da identidade cultural” (p. 17), conforme debatido pelos intelectuais hispano-americanos no final do 
século XIX (contexto em que destaca as obras de Sarmiento, Martí, Bilbao e Lastarria) e no início do século XX, entre as 
décadas de 1920 e 1940 (com ênfase na ensaística de Rodó, Martínez Estrada, Vasconcelos, Ricardo Rojas, Pedro Henríquez 
Ureña e Mariátegui), Chiampi demarca a diferença entre o pensamento de Lezama e das primeiras gerações americanistas. A 
seu ver, a forma como essa problemática da identidade fora assimilada pela geração pós-independentista e pela geração que 
antecede à Segunda Guerra Mundial demonstra como “os ensaístas do americanismo expressam – como num texto único – a 
sua angústia ontológica em resolver as suas contradições numa forma identitária” (p. 18). Eis o modo como o fundo ontológico 
do problematismo americano é substituído, na obra lezamiana e de outros intelectuais da geração seguinte, consolidada entre 
as décadas de 1940 e 1960 (os quais destaca Fernando Ortiz, Alfonso Reyes, Mariano Picón Salas, Uslar-Pietri e Alejo 
Carpentier), pela crítica ao historicismo e pelo elogio aos processos de transculturação. Ligando o livro publicado em 1957 ao 
seu contexto ideológico que Chiampi detalha o objetivo geral do ensaio, ao apresentar a concepção metafórica, de acordo com 
a qual Lezama propõe a aquisição pelo filtro expressivo da imagem, de uma perspectiva histórica das relações de intercambio 
e conflito que moldaram a cultura dos diferentes povos do continente americano. Ao conceituar a dificuldade relativa à 
aquisição dessa visão histórica como uma “dificuldade americana”, propõe a especificidade das relações elaboradas por Lezama 
entre os domínios da história e da alteridade, como um meio de atribuir ao devir da cultura americana a “resistência” que lhe 
suscita novas formas de contato com o mundo ocidental. Cf. CHIAMPI, Irlemar. A História tecida pela imagem. In: LEZAMA 
LIMA, José. A expressão americana. Tradução Irlemar Chiampi. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988, pp. 15-41. 
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cultural que incita a potência de conhecimento dos povos americanos. Noção que adquire uma 

dupla projeção na obra de José Lezama Lima, na medida em que é abordada pela pesquisadora 

como uma adjetivação subjacente aos textos do escritor e ao signo da alteridade que marca o 

seu pensamento teórico, indicando a natureza da operação em que se encontra condensado e 

retorcido, o seu posicionamento crítico e filosófico. Tomada, portanto, como o emblema das 

operações da imagem, seja da perspectiva poética que define as conformações representativas 

da escrita lezamiana, ou das relações cognoscíveis que embasam a produção da visão histórica, 

a dificuldade americana confere, na concepção de Irlemar Chiampi, a recusa do sistema poético 

do mundo aos fundamentos da ontologia e do historicismo. Recusa que, a seu ver, subtrai do 

processo descrito por Lezama tanto a investigação metafísica do ser e da essência do homem 

americano quanto da sua origem, concentrando-se no exame do devir através do qual o poeta 

articula a causalidade historicista e a sua reconstrução como uma nova visão histórica, a partir 

dos contrapontos que tecem o tecido entregue pela imago: pela imagem participante na história. 

Logo, a dificuldade de interpretar a operação descrita por José Lezama Lima, consiste 

em definir os procedimentos por meio dos quais os contrapontos instauram a liberdade da visão 

histórica promovida pelo devir da imagem. Eis o motivo pelo qual a busca por um conceito de 

imagem pautado pelo devir é o movimento conceitual que agita todo conjunto de categorias do 

sistema poético do mundo. Nesse sentido, a operação assinalada por Lezama no início do seu 

ensaio, apresenta uma importância crucial na observação não apenas das relações de tempo que 

envolvem a produção do saber histórico, mas também do lugar central ocupado pela imagem 

em sua obra. Portanto, ainda que a leitura de Irlemar Chiampi exerça certa influência sobre a 

interpretação aqui proposta, tendo em vista a contribuição de suas notas no trabalho de tradução 

de A expressão americana, cabe ressaltar o giro interpretativo que aqui nos projeta em direção 

à uma nova postura em relação à origem, à ontologia e ao historicismo, na medida em que estes 

princípios interferem diretamente no debate proposto pelo escritor22. Pois, se tomarmos como 

critério as projeções estéticas e filosóficas da operação proposta por Lezama, notaremos que a 

                                                
22 O conceito de origem e os fundamentos da ontologia e do historicismo que a priori podem ser vistos como menos importantes 
ou simplesmente rechaçados pela teoria lezamiana, na verdade interferem diretamente no debate proposto por seus ensaios. 
Não só como objeto da crítica realizada pelo poeta às noções identitárias e aos princípios metafísicos do racionalismo ocidental, 
mas como critérios das concepções estéticas e filosóficas assumidas por suas categorias teóricas. Nesse sentido, a negação de 
Lezama à tais princípios, primeiramente, não impede que sua teoria se ocupe das formas do conhecimento sistematizadas pelos 
imperativos realistas que respaldam a filosofia racionalista, ou mesmo, da matriz idealista das correntes fenomenológicas, uma 
vez que conceber uma visão histórica pelo filtro expressivo da imagem consiste, justamente, em subverter o fluxo das relações 
voltadas para o exame digressivo das substancialidades que, originalmente, precedem tanto a existência do ser quanto a 
inteligibilidade da razão historicista. Em segundo lugar, tal recusa só se realiza, na medida em que os processos suscitados pela 
imagem admitem a ocorrência de transformações no interior dos conceitos que amparam a aquisição da visão histórica, 
favorecendo a possibilidade do pensamento lezamiano se expressar de acordo com as suas próprias categorias teóricas. Eis o 
sentido da aposta que adiante nos coloca em face da dupla projeção – poética e ontológica – da imagem em relação à origem. 
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dificuldade relativa à sua interpretação se sujeita à compreensão do movimento contraefetuante, 

através do qual o poeta articula, na origem da imago, um procedimento poético apto a recusar 

a causalidade do historicismo e uma relação de fundo ontológico baseada na ligação do vivente 

com o mundo que, por sua vez, tem como objetivo reverter o caráter fundamental da ontologia. 

No entanto, por mais que estas noções só venham a ser completamente definidas adiante, mais 

precisamente no fim do segundo capítulo, suas questões estão esboçadas na operação, de acordo 

com a qual Lezama propõe a aquisição de uma perspectiva histórica na aquisição da imagem.  

Partindo da ideia de que a imagem é a superfície de contato entre o homem e a natureza, 

a primeira dificuldade relativa ao entendimento do movimento através do qual a visão histórica 

se constitui, depende menos de uma oposição às doutrinas das quais ela se distingue, do que de 

uma reivindicação do caráter infundamental dos conceitos que as definem. Daí o modo como a 

atitude desconstrutiva que marca a teoria lezamiana, leva o poeta a investir contra o fundamento 

geográfico da história e o método dialético de Hegel, na medida em que os compreende como 

etapas de um mesmo processo de dedução das categorias do ser e da sua abrangência no tempo 

histórico. Processo em relação ao qual Lezama propõe a redução dos fenômenos da natureza 

como um movimento da imagem que diferentemente do devir ao todo inteligível e ao espírito 

objetivo, conduzidos pela dialética hegeliana, mobiliza a dinâmica dos contrapontos como seu 

conceito operante, produzindo uma “forma em devir” que recusa a síntese dialética e aprecia o 

constante desdobramento do sentido. É transformando a manutenção das forças de pensamento 

e a realidade que processam a contradição das ideias na síntese dialética, em uma confluência 

do estatuto imaginário e poético nos contrapontos de uma forma em devir, que Lezama realiza 

um extravio do método dialético hegeliano. Pois, o devir que, em Hegel, é o assentimento de 

uma ontologia (a síntese dialética do ser e do não ser), na sua teoria é uma tensão em constante 

desenvolvimento e sem consentimento na essência. Portanto, é realizando uma contraefetuação 

dos fundamentos ontológicos que sustentam a filosofia hegeliana que Lezama estabelece uma 

visão infundamental da história, tecendo na imagem temporalidades distintas que apontam o 

paradoxo do tempo e as descontinuidades da história. Essa dobra entre o tempo e a história, da 

qual nos fala Didi-Huberman, funda o que podemos entender, em analogia aos termos de Vico, 

como o logos poético23, a raiz hipertélica da obra lezamiana que projeta a ininteligibilidade das 

forças naturais e o furor anímico da linguagem metafórica na sobredeterminação da imagem. 

                                                
23 Na entrevista concedida por Lezama Lima ao jornalista espanhol Fernando Martínez Laínez, ao ser interrogado sobre a sua 
metodologia poética, o poeta afirma ter estabelecido em sua obra o que paradoxalmente nomeou como um “método poético” 
que, por sua vez, “no tiene que ver nada con lo que pudiéramos llamar un ‘método dialético’ o un ‘método racionalista’” (p. 
217). Tal método deriva da “raíz esencialmente hipertélica” (ibid.) atribuída por sua obra à poesia. Essa raiz fundamenta aquilo 
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Nesse sentido, a crítica endereçada por Lezama ao historicismo hegeliano é, conforme 

destacado por Irlemar Chiampi, o movimento central do livro A expressão americana, e mais 

precisamente do seu último capítulo, Sumas críticas do americano, onde a visão histórica 

almejada pelo poeta conflui de modo a contestar a perspectiva histórico-dialética concebida por 

Hegel, em suas Lições sobre a filosofia da História24. No trecho em questão, o idealismo 

hegeliano é confrontado abertamente por Lezama como atributo de uma postura ideológica, em 

que o escritor parte das breves considerações do filósofo alemão sobre a história e as culturas 

do continente americano, em busca de desvelar a falácia eurocêntrica das ideias defendidas em 

suas lições, sobretudo, no capítulo intitulado, Fundamento geográfico da História Universal. 

Por julgar “ridículas” as afirmações de Hegel, a intenção de Lezama em realizar o que Irlemar 

Chiampi define como uma “inversão paródica”25 do conceito de natureza na teoria hegeliana é 

claramente motivada pela redução da América a um mundo natural fora da história, uma vez 

que o filósofo a define como uma mera geografia “física e espiritualmente impotente” (HEGEL, 

2008, p. 74). Uma polêmica descrita minuciosamente pela pesquisadora, cujas implicações no 

ensaio de Lezama se dão em função do tratamento dado pelo poeta aos fatos da natureza e da 

cultura americana, ao destituí-los de uma suposta condição marginal em relação ao “benefício 

evangélico” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 73) que, ironicamente, Lezama atribui ao qualificativo 

                                                
que vai além da sua finalidade. Nesse sentido, Lezama propõe que, através da poesia podemos adquirir uma espécie de urdidura, 
de coordenada, que faz da sua poiesis uma expressão do mundo. Cf. LAÍNEZ, Fernando Martínez. A todos soy deudor. In: 
BIANCHI ROSS, Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, pp. 193-226. 
24 Em suas Lições sobre a filosofia da História (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1822-1831), Hegel encara 
a História Universal como uma representação da evolução e da consciência do espírito dos homens e da coletividade dos povos, 
de modo que na determinação da espiritualidade de cada nação ou cultura, reside o cunho comum de sua religião, costumes, 
sistema jurídico, político e de sua moralidade objetiva. Essas particularidades, segundo Hegel, devem ser estudadas de acordo 
com o caráter geral do principio próprio de cada povo, apontando como tais aspectos devem ser compreendidos empiricamente 
e comprovados historicamente. A determinação desse princípio estaria não apenas no campo espiritual, mas na maneira como 
a natureza intervém nesse processo. De acordo com Hegel, ainda que o espírito e o percurso do seu desenvolvimento constituam 
a substância dessa determinação, o contexto natural é o que ajuda a produzir o espírito de um povo. Sendo a determinação 
natural de um povo o princípio de sua historicidade, no pequeno trecho de sua obra onde se dedica a traçar seu Fundamento 
geográfico da História Universal, Hegel apresenta as premissas da divisão da história realizada por suas lições, ao ter em vista 
o papel da natureza nessa divisão. No momento em que se refere ao Novo Mundo, realiza uma distinção entre a constituição 
física e espiritual do continente, descartando sua idade geológica para lançar-se criticamente contra um território que, a seu ver, 
se mostra física e espiritualmente impotente, na medida em que suas civilizações, ao sucumbirem perante seus colonizadores, 
demonstram seu perecer diante da própria espiritualidade dos povos europeus. Nesse sentido, estabelece certas ressalvas aos 
povos da América do Norte, por serem esses descendentes diretos dos habitantes do Velho Mundo. Cf. HEGEL, Georg Wilhelm 
Friedrich. Filosofia da História. Tradução Maria Rodrigues e Hans Harden. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008. 
25 No tópico, As origens e a modernidade: Lezama versus Hegel, do texto em questão, Irlemar Chiampi examina a forma como 
Lezama constitui um esquema conceitual dedicado a contestar o historicismo hegeliano e a rebater os argumentos desdenhosos 
do filósofo sobre o Novo Mundo. Partindo da ideia de que as motivações ideológicas e a postura epistemológica anti-hegeliana 
do ensaio e do sistema poético do escritor estão além da superfície emocional de sua postura crítica, ou de sua fé católica, a 
premissa do combate ao eurocentrismo de Hegel é elevada a uma recusa mais elementar do seu pensamento, ao passo que a 
pesquisadora atribui às categorias de José Lezama Lima uma correlata reinvindicação do núcleo genealógico do Ocidente, via 
os contrapontos analógicos que incorporam à expressão americana, as tradições da cultura europeia. No entanto, Chiampi 
ressalta o erro em se conferir uma simples perspectiva regressiva e arcaizante à vinculação do fato americano ao Ocidente 
primigênio, pois a contraposição estética e filosófica de Lezama à Hegel decorre das tensões que marcam a formação do mundo 
ocidental, de modo a interpelar a especificidade dos momentos da história, responsáveis pela conformação da interpretação 
“causalista e mecânica” (p. 39) do progresso histórico que marca o idealismo hegeliano. Op. cit. CHIAMPI, 1988, p. 23. 
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hegeliano da História Universal. Desse modo, as análises de Chiampi apontam como Lezama 

pretende mais do que introduzir a América no curso universal da história, incorporá-la ao núcleo 

genealógico do Ocidente, por meio de uma racionalidade poética em que os fatos históricos e o 

imaginário mítico-religioso transgridam os domínios das próprias culturas onde foram gerados. 

Portanto, é o fundamento geográfico da história, o ponto de inflexão que marca a oposição entre 

o idealismo das concepções históricas e filosóficas de Hegel e o relativismo americanista das 

rupturas epistemológicas produzidas pela visão histórica e pelos conceitos poéticos de Lezama.  

Oposição que se articula como uma crítica às exigências do conceitualismo hegeliano e 

ao desconhecimento do filósofo alemão acerca da história e das culturas do Novo Mundo, sendo 

que no desencontro das suas ideias com a realidade, Lezama nota como as questões levantadas 

por Hegel seguem o ideograma prévio do seu idealismo filosófico. Por isso, como o escritor faz 

questão de notar: “Para Hegel o logos atua na história em uma forma teocêntrica, isto é, Deus 

é logos, sentido, e ao não encontrar com a facilidade requerida pela absolutez seu apriorismo, 

desconfia e nos outorga seu desdém” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 176). O estado de inocência 

encontrado por Hegel na América é uma das razões que fazem da objeção lezamiana, não só 

um motivo de espanto com o interesse de Ortega y Gasset26 pela interpretação do filósofo, mas 

também uma advertência das limitações do pensamento hegeliano, ao tomar como critério a 

apreciação do historiador alemão, Alfred Weber, em sua História sociológica da cultura27, onde 

observa o contexto do idealismo alemão no quadro da modernidade ocidental, em busca de 

apontar o conteúdo ideológico da contraposição por parte de Hegel ao mundo desprovido do 

espírito objetivo que, nas suas lições, enxergara na América. É a escandalosa incompreensão e 

o fechado pessimismo do protestantismo hegeliano que, de um modo geral, encarnam na visão 

de Lezama Lima, as motivações que levaram o filósofo a lançar os comentários desdenhosos 

que este atribuíra ao continente americano a despeito de sua constituição geográfica e espiritual.  

Pois, no contraste do que Hegel considera o “elemento extrínseco” e, ao mesmo tempo, 

o fundamento “essencial e necessário” à definição da unidade de individualidade e da 

universalidade do todo moral de uma sociedade, encontra-se o espaço geográfico que, a seu ver, 

                                                
26 De acordo com a nota estabelecida por Irlemar Chiampi, em um artigo publicado por José Ortega y Gasset, intitulado Hegel 
y América (1927), o ensaísta espanhol enaltece o pensamento hegeliano, justificando o fato de o filósofo ter excluído a América 
da História. Por conseguinte, em um momento do seu texto, Lezama afirma: “O que ainda nos assombra é o exagerado interesse 
de Ortega y Gasset por essas sete ou oito páginas onde Hegel julga a América em sua Filosofia da História Universal” (p. 176). 
Nesse sentido, algumas passagens do texto lezamiano se referem mais diretamente à leitura de Gasset do que às lições de Hegel. 
27 Aludindo rapidamente aos comentários de Alfred Weber, em seu livro, História sociológica da cultura (Kulturgeschichte 
als Kultursoziologie, 1935), Lezama aponta as limitações do pensamento hegeliano, tomando emprestada aquela que definiu 
como “uma apreciação muito intuitiva e certeira dos valores hegelianos em sua totalidade” (p. 177), realizada pelo historiador, 
ao reiterar a contraposição do idealismo alemão ao pensamento cartesiano que julga o conteúdo ideológico da cultura moderna. 
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é o palco específico onde se produz e coexiste o espírito de um povo e sua determinação natural. 

Recobrando os critérios de análise estabelecidos por Montesquieu à luz do pensamento histórico 

inaugurado no Iluminismo (Aufklärung)28, e o modo como tais critérios foram supostamente 

aperfeiçoados em um dos estudos percussores do historicismo alemão – Ideias para a filosofia 

da história da humanidade29, de Herder – Hegel afirma que é a diferença entre a associação 

original de uma civilização por tipo e caráter à uma determinada localidade natural e seus meios 

de ocupação – normalmente forjados pelas relações coloniais – como um contexto exterior a tal 

princípio, os fatores que determinam o “modo como esses povos surgem na história universal 

e nela se posicionam” (HEGEL, 2008, p. 73). Razão pela qual estabelece as generalizações que 

marcam suas ponderações grosseiras sobre a América e as demais regiões que julga impróprias 

ao florescimento do que considera os “povos históricos” aptos a ocuparem o solo universal da 

história, levando-o a definir o continente americano como um território infértil ao surgimento 

do espírito objetivo. Partindo, portanto, de uma relação quantitativa entre as forças naturais e a 

maneira como elas podem ou não se imporem ao espírito de uma cultura ou civilização, Hegel 

desata o princípio estrutural que modela o sentido evolutivo da consciência espiritual de um 

povo, mediante o caráter imediato e irrefletido da natureza. Raciocínio que, tendenciosamente, 

adequa as condições climáticas e a escassez espacial do velho continente ao surgimento do 

espírito precursor das sociedades europeias, cujos povos germânicos e a ética protestante, de 

acordo com o pangermanismo em voga no século XIX, conferem-lhe determinada plenitude. 

                                                
28 Daquela que pode ser definida como uma historiografia iluminista, encabeçada por Voltaire e diretamente influenciada pelo 
empirismo britânico, destaca-se, primeiramente, a ideia de que esta só começa a adquirir a qualidade de uma doutrina baseada 
em métodos de investigação histórica minimamente consistentes, com as pesquisas de Montesquieu e Gibbon. Em segundo 
lugar, ressalta-se o fato de ser essa doutrina a estabelecer uma reserva de questões reiteradas, décadas depois, pelos historiadores 
ligados ao romantismo e ao idealismo alemão. Nesse sentido, a concepção de um estudo da história voltado para o exame das 
características geográficas e das causas naturais, como fatores determinantes na visão dos processos históricos que distinguem 
as culturas e as civilizações ao longo do tempo, encontra sua origem no pensamento de Montesquieu, uma vez que o filósofo 
francês considera a explicação dos eventos históricos uma decorrência dos fatos do mundo natural. É o que demonstra as 
análises de Collingwood, ao ressaltar a perspectiva acrítica de Montesquieu como historiador, devido ao distanciamento de sua 
intepretação das diversas implicações da razão humana na origem daquilo que define a visão histórica dos acontecimentos. A 
seu ver, Montesquieu concebe a história como uma espécie de história natural do homem, em que o desenvolvimento da vida 
humana se dá como um reflexo das condições geográficas e climáticas do ambiente em que ela se insere. O que, por sua vez, 
resulta na conclusão de que as transformações históricas são meras reações humanas a tais estímulos. Definindo, portanto, a 
historiografia iluminista como não sendo uma perspectiva genuinamente histórica, por razões que inclusive transcendem sua 
incapacidade de articular uma teoria acerca da causalidade dos fatos, as análises de Collingwood nos permitem observar como 
o fundamento geográfico da história reivindicado por filósofos como Herder e Hegel, devém de noções históricas traçadas por 
Montesquieu, antes mesmo do advento de uma teoria científica da história protagonizada pelos historiadores do século XIX.  
29 Em Ideias para a filosofia da história da humanidade (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheheit, 1784-1791), 
Herder estabelece uma perspectiva sobre a integração da vida humana com o ambiente natural, extremamente influente no seu 
contexto como um dos pioneiros do historicismo alemão. A concepção dos ciclos de evolução da natureza como um estado de 
aprimoramento da existência, cuja superioridade Herder atribui à vida humana, é o que desata o princípio do seu pensamento 
histórico que, por sua vez, assinala a estrita relação da cultura com o ambiente geográfico, compreendendo as diferenças entre 
raças como uma matriz do organismo humano e do seu desenvolvimento no tempo, a caminho de formas superiores de vida. O 
centro privilegiado dessa existência histórica e biológica do homem, aos olhos de Herder, é a Europa e mais precisamente a 
cultura germânica, por ser esta, uma cultura genuinamente histórica e integrada às particularidades de sua ordem geográfica.   
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Do movimento dialético, em conformidade com o qual Hegel, contrapondo a natureza 

ao espírito, estabelece, antes mesmo do que os critérios que embasam o fundamento geográfico 

que define sua filosofia da história, a ciência que designa o saber absoluto sistematizado em sua 

Fenomenologia do espírito30, Lezama extrai os contrapontos do devir que desata a redução dos 

fenômenos competidos à América. Realizando a inversão dos conceitos hegelianos, da qual nos 

fala Irlemar Chiampi, o poeta, ao reverter a ideia de que o espírito das diferentes civilizações 

europeias é a síntese das percepções relativas à escassez espacial e à inércia das forças naturais 

do velho continente, propõe que a amplidão do território americano e a exuberância da sua 

natureza são os fatores responsáveis pelo surgimento de culturas propícias à transculturação. 

Nessa influência da geografia americana predomina, portanto, aquilo que Lezama define como 

o espaço gnóstico, convertendo a América em um espaço de/para conhecimento, na junção do 

espaço (natureza) e da gnose (saber), ao contrariar o desenho fenomenológico do espírito 

objetivo hegeliano em sua relação com o fundamento geográfico da história. Desse modo, os 

contrapontos através dos quais Lezama articula a visão histórica, demonstra sua ligação não só 

com o conceito de devir (panta-rei) de Heráclito, em recusa à síntese dialética atribuída ao devir 

pelo método axiomático de Hegel, mas também com o estudo dos processos de transculturação 

desenvolvido por Fernando Ortiz, em Contraponto cubano do tabaco e do açúcar31. Pois, além 

de propor que a vitalidade dos povos americanos depende das capacidades específicas que estes 

apresentam de assimilarem e incorporarem as expressões e os costumes de outras civilizações, 

Lezama atribui as raízes ancestrais dessa voracidade ao protoplasma incorporativo do homem 

americano, tendo em vista a amplitude da sua potência receptiva. Logo, a predisposição dos 

habitantes do Novo Mundo a absorverem as influências externas ao seu contexto de origem se 

                                                
30 O marco fundamental da Fenomenologia do espírito (Phänomelogie des Geistes, 1807), nas lições de Hegel sobre a filosofia 
da história, pode ser observado no fato da História Universal se apresentar como um desenvolvimento da razão, ou seja, de 
uma racionalidade que embasa o curso dos processos históricos. Nesse sentido, o referencial apologético da filosofia hegeliana 
recai sobre uma perspectiva temporal que, inclusive, aponta como o pensamento histórico de Hegel se detem menos em torno 
de questões históricas, do que filosóficas. É a prevalência de uma leitura voltada para o papel do Espírito na particularização 
da experiência histórica, a operação que indica a influência decisiva da fenomenologia do espírito nos estudos históricos do 
filósofo alemão. Pois, é o modo como os processos de temporalização se sublimam na ideia de um “retorno si” por parte do 
Espírito, além do modo como este retorno está baseado na oposição entre o Espírito e a Natureza, a efetuação da noção de 
tempo e de progresso introduzida em sua obra fundamental que, por sua vez, está presente em seus estudos sobre a história. Cf. 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. Tradução Paulo Meneses, com a colaboração de Karl-Heinz 
Efken e José Nogueira Machado. Petrópolis, RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2014. 
31 Exercendo uma enorme influência sobre o pensamento de José Lezama Lima, o estudo realizado por Fernando Ortiz, em seu 
livro, Contraponto cubano do tabaco e do açúcar (Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, 1940), apresenta uma ampla 
investigação sobre o cultivo do tabaco e do açúcar na ilha de Cuba, promovendo uma perspectiva histórica e sociológica sobre 
a formação e o desenvolvimento da sociedade cubana. Dentre os aportes da pesquisa de Fernando Ortiz, destaca-se o papel dos 
processos de miscigenação e de troca cultural na visão dos fenômenos de transculturação que historicamente fomentaram a 
identidade e a alteridade cubanas. Nos ensaios sobre a expressão americana, Lezama expõe de diferentes maneiras a influência 
do estudo de Ortiz em seu pensamento. O contraponto de tecido entregue pela imago, constitui a referência fundamental de um 
diálogo que se estende ao longo de toda obra, na medida em que promove um “banquete literário”, no qual realiza algumas 
menções à obra de Ortiz. Cf. ORTIZ, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar (advertencia de sus contrastes 
agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y transculturación). Madrid: Cátedra (Letras Hispânicas), 2002. 
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desenvolve em função do vínculo primordial que esses estabelecem com as formas de vida e a 

extensão territorial do próprio continente americano. Concepção que articula o ponto de vista 

cultural e o duplo movimento da operação que produz a imagem, na medida em que converge, 

por uma perspectiva animista, o caráter infundamental da poética e da ontologia lezamianas.  

Nesse sentido, a alusão de Hegel à novidade do continente americano, sob o aspecto de 

sua constituição física e espiritual, desata mais do que a simples visão de um ambiente propício 

ao surgimento de culturas aptas a incorporarem os elementos de outras tradições, mas induzem 

à concepção de uma ideia de natureza, da qual Lezama extrai uma, não menos contraefetuante 

e ontologicamente subversiva, ideia de história. Pois, conforme destacado por Irlemar Chiampi, 

atribuindo função ativa ao espaço e receptiva ao influxo do espírito, Lezama contradiz Hegel, 

para quem a espiritualização da história se desenvolve em conformidade com as dificuldades 

reveladas diante das intempéries e das constrições do ambiente natural, já que a disponibilidade 

espacial impede a tensão do espírito necessária para disparar o processo cultural. Na natureza, 

compreendida por Hegel como inerte, sem evolução e a-histórica, Lezama, por influência de 

outro expoente do idealismo alemão, Schelling, introduz o espírito, retomando antes mesmo do 

que os termos da dialética hegeliana, os princípios da doutrina idealista, a fim de reafirmá-los 

sob o prisma das concepções antropológicas de Schelling, como instâncias indissociáveis no 

devir em que a natureza adquire a espiritualidade que irrompe a inércia de suas forças e o 

espírito se manifesta como cultura revelada pela natureza. Com efeito, a ideia de uma natureza 

viva e criadora, a partir da qual Schelling define a fonte primordial do espírito absoluto que 

rege sua filosofia da natureza, exerce certa influência na obra de Lezama, ainda que, em uma 

perspectiva mais ampla, como veremos adiante, a aprovação trágica e as ingerências míticas, 

em relação às quais suas categorias, paradoxalmente, prescindem de referenciais ontológicos 

em busca de impor um privilégio americano de ser, as tornem mais próximas da filosofia de 

Nietzsche e do que, necessariamente, do romantismo e do idealismo alemão. Todavia, das 

marcas deixadas pela estética schellinguiana no sistema poético, é o movimento conferido pelo 

poeta à redução dos fenômenos da natureza, o traço que une o pensamento de Schelling e aquilo 

que Lezama, apagando as diferenças entre poética e ontologia, define como uma “paisagem”32. 

                                                
32 No momento em que Lezama desata o processo argumentativo que consiste em definir a “paisagem”, ao fim do seu ensaio 
sobre a expressão americana, a referência ao pensamento de Schelling surge como uma breve citação do texto, Exposição do 
meu sistema de filosofia (Darstellung des Systems meiner Philosophie, 1801), onde, segundo Chiampi, o filósofo estabelece os 
postulados de sua “doutrina da identidade” (Einheitslehre). No trecho em questão, Lezama nos diz: “Paisagem é sempre diálogo 
com o homem, redução da natureza posta à altura do homem. Quando dizemos natureza, o panta rei engole o homem como 
um leviatã do extenso. A paisagem é a natureza amigada com o homem. Se aceitamos a frase de Schelling: ‘a natureza é o 
espírito visível e o espírito é a natureza invisível’, nos será fácil chegar à conclusão de que esse espírito que revela a natureza 
e o homem é a paisagem. Primeiro a natureza tem de ganhar o espírito; depois o homem marchará ao seu encontro. A mescla 
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A despeito das inclinações naturalistas do termo, Lezama dirige as projeções científicas 

e estéticas do conceito de paisagem à visão de uma unidade viva capaz de mediar a relação 

entre a natureza e aquilo que Schelling define como o “olho do espírito” (SCHELLING, 2011, 

p. 33). Ao lançar nas sumas críticas que encerram o seu ensaio sobre a expressão americana, 

uma interrogação sobre o verdadeiro sentido da paisagem na história da cultura, Lezama parte 

do sentido historicamente atribuído ao termo, em busca de promover as exortações do espaço 

americano, como uma visão histórica resultante de um cenário prolífero às agitações da alma. 

Por isso, reitera a projeção visual do conceito, destacando as especificidades que o definem, ao 

ter em vista sua implicação na operação que determina a participação da imagem na história, 

conforme fixada no início de seu livro. Formulando uma perspectiva dessa redução da natureza 

ao homem, o escritor conflui a percepção do espaço geográfico e o esforço representativo que 

caracteriza a paisagem como um gênero das artes visuais em um único processo de aquisição 

da imagem. Eis que a “lição prévia” ditada pela arte europeia nos exemplos que ilustram tal 

operação revela a “animada iluminação estilística”33 e o “contraponto animista”34 por onde 

                                                
dessa revelação com sua coincidência com o homem é o que marca a soberania da paisagem” (pp. 170-171). No entanto, a 
intenção do escritor em definir o movimento conceitual suscitado pela paisagem, como uma redução da natureza ao homem, 
reitera não só a leitura do texto onde Schelling concebe a “intuição intelectual” (ou “intuição racional”) que ampara seu sistema 
filosófico, mas a abordagem de praticamente toda obra schellinguiana, uma vez que esta se dedica em sua quase totalidade, a 
lançar os fundamentos de uma filosofia da natureza, através da qual Schelling almeja conciliar a natureza e o espírito como 
instâncias de uma forma absoluta do conhecimento. Portanto, a influência que as ideias de Schelling exercem sobre Lezama se 
expressa em camadas distintas, tendo sobre a relação que envolve a paisagem e a aquisição da visão histórica, uma aplicação 
específica que, no caso, consiste em promover o conceito de paisagem como algo semelhante àquilo que o filósofo define em 
Sobre a relação das artes plásticas com a natureza (Über das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur, 1808), como um 
“meio vivificante” (p. 33), onde subjetivo e objetivo, o corpo e alma, natureza e espírito encontram-se reunidos numa “unidade 
de múltiplas forças” (p. 51), numa identidade absoluta por meio da qual vigora a relação do homem com o mundo: a sua via de 
acesso à matéria e à forma. Eis o esboço de uma operação filosófica do qual Schelling extrai inúmeras consequências estéticas 
que, por sua vez, ao sistema poético lezamiano, cabe assimilar tanto como uma afirmação da natureza enquanto força produtiva 
capaz de impelir o espírito ao movimento, ao mesmo tempo em que este se define em relação à própria natureza, quanto como 
uma “forma em devir em que uma paisagem vai em direção a um sentido”, através da qual Lezama reitera a sua diferença em 
relação à dialética hegeliana, mediante a influência de um sistema teórico originalmente oposto à filosofia de Hegel, dado que 
este, historicamente, compreende a polêmica que leva à ruptura intelectual entre os ex-colegas no seminário de Tübingen. 
33 Observando a recorrência do tema do campesinato medieval na ilustração Setembro, dos irmãos Limbourg, n’O livro de 
horas, do Duque de Berry (obra parcialmente executada por Pol de Limbourg e concluída por Jean Colombe no início do século 
XV), e no quadro, A colheita (1565), de Pieter Brueghel, Lezama Lima estabelece a relação entre as diferentes temporalidades 
reveladas em cada uma das imagens. Na primeira, o poeta nota o sentido devindo de “uma série de escalas estabelecidas no 
histórico”, em que a imagem de camponeses colhendo grão sobre o intenso fundo azul do céu e o castelo, representado “no alto 
de um penedo pressagioso”, demonstra como este envolve se “nas fulgurações que pronunciam a secreta e essencial vida dos 
seus moradores feudais” (p. 48). De acordo com Lezama, “para além do âmbito enfeitiçado do castelo, vê-se que a dependência 
do trabalho à moradia, do camponês ao senhor, é estreita e solene” (ibid.). Assim, prossegue à análise da segunda imagem, em 
que “compreendemos subitamente que as equivalências da causalidade histórica se estabelecem sobre regiões ou estações não 
estreadas”, dado que na pintura de Brueghel, “os camponeses não parecem trabalhar, como lâmina dos Limbourg, para as 
iluminações lendárias do castelo, separam-se em fugazes e repletos momentos, dando entrada ao espírito da quermesse, para 
recepcionar suas comidas, o desfrute e a própria alegria” (ibid.). Estabelecidas as diferenças entre as duas imagens, Lezama 
conclui que o “contraponto e os enlaces, na projeção retrospectiva do segundo quadro sobre o primeiro, traça uma visão 
histórica, uma animada iluminação estilística, na qual captamos, pela intervenção de uma imagem que se encarna, duas formas 
do campesinato. Uma, diríamos, como que vigiada por um feitiço; outra, abandonada ao cantabile de sua própria alegria, que 
se deleita e se estende num tempo ideal” (ibid.). Desse modo, Lezama ilustra a partir do exercício retrospectivo promovido 
pelos contrapontos que articulam a visão histórica, a “animada iluminação estilística” encarnada pelas relações formais e pelas 
urdiduras temporais que contrapõe tais imagens, como instâncias de um devir suscitado pelos elementos nelas existentes.    
34 Os critérios evocados por Lezama Lima nas análises da pintura medieval respaldam as reflexões sobre a pintura flamenga e 
a renascentista que sucedem os exemplos inicialmente contemplados em seu ensaio. Dessa vez, é o retrato do chanceler Nicolas 
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transcorrem os elementos presididos pela paisagem, remetendo aos quadros e ilustrações onde, 

segundo Lezama, “podemos situar, com a visualidade que dá a pintura sobre o devir histórico, 

essa causalidade de sentido e essa imagem que dá a visão histórica” (LEZAMA LIMA, 1988, 

p. 47). Portanto, é do sentido devindo “por uma série de escalas estabelecidas no histórico” 

(LEZAMA LIMA, 1988, p. 48) que, aos olhos de Lezama Lima, a paisagem ganha sua devida 

proporção, seja ela suscitada pelo domínio visual do espaço e das formas naturais ou delimitada 

pelas molduras da representação: “Assim, quando o homem chega a esse fio que distancia o seu 

eu do mundo exterior e distingue uma paisagem, fica já guardado nele um quadrado, uma 

definição de natureza” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 170). Por isso, a paisagem é aquilo que, nas 

palavras de Lezama, “nos leva à aquisição do ponto de mira, do campo ótico e do contorno”, 

sendo, em função dessa visualidade demasiadamente humana, um “diálogo”, “uma das formas 

de domínio do homem” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 170), onde as camadas do tempo histórico 

e do tempo mitológico interferem em uma visão da natureza que é também uma visão da cultura. 

Na América, segundo Lezama, “onde quer que surja a possibilidade de paisagem, tem 

de existir a possibilidade de cultura” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 171). Nesta afirmação, o poeta 

confirma a operação que praticamente todo seu ensaio se dispõe a atestar, ao apresentar no fim 

do seu último capítulo, o conceito de espaço gnóstico. De acordo com Lezama, “na influência 

americana” predomina o espaço gnóstico: “aberto, onde a inserção com o espírito invasor se 

verifica através da imediata compreensão da mirada” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 183). Essa 

mirada que compreende a fecundidade do espaço americano como um ambiente propício ao 

surgimento de novas formas do conhecimento, revela a centralidade da paisagem na redução da 

perspectiva histórico-poética almeja por Lezama, como uma projeção levada aos conflitos da 

alteridade americana, mas também às questões do que o poeta define como um “problematismo 

europeu”. Pois, ao tomar o fundamento hegeliano às avessas, Lezama sugere a dissolução do 

                                                
Rolin, pintado em 1432 por Rogier van der Weyden, em contraponto ao quadro de Jan van Eick, Madona do Chanceler Rolin 
(1435), a procedência de temas observada por Lezama, mediante as expressões de um “típico senhor feudal” (p. 48), cujo rosto 
“torvo e indeclinável” (p. 49), em nada se altera de uma imagem à outra. O que, no entanto, garante as “radicais diferenciações” 
existentes entre os dois quadros é o fato de, segundo o poeta, no quadro de Van Eick haver “uma espécie de brilho alegre, como 
se o próprio homem estivesse contemplando o mistério que se avizinha” (ibid.). Mistério captado pela existência no centro do 
quadro, de um menino que “vai em direção ao seu destino”, promovendo aos olhos de Lezama, “uma nova visão que modifica 
o homem e, sem alterar os sinais externos do seu rosto, o Chanceler está como que penetrado de outra luz mais alta, que 
modifica e o leva a uma nova vida” (ibid.). Logo, um salto temporal na argumentação lezamiana nos leva à análise do Retrato 
de Guidoriccio da Fogliano a cavalo (1328), pintado por Simone Martini, e devolta ao tema do castelo medieval, para traçar 
um novo contraponto: “É como se aquele castelo estelar, envolto pelo esmalte noturno de suas bandas azuis, que vimos numa 
tarde de setembro, no perdurável tratamento dos irmãos Limbourg, abrisse suas lentas portas para dar passagem à arrogante 
confiança do cavalheiro Da Fogliano” (ibid.). É, portanto, “a visão histórica estilista cultural dos dois quadros” a estabelecerem 
uma “vivência de participação nesse contraponto animista” (ibid.) produzido pela escrita lezamiana. Caberá ainda ao 
inadvertido processo aquisitivo dessa mesma escrita, contrapor ao quadro de Simone Martini, os hexagramas do I Ching, a 
lenda de Tacquea, originada nas tribos equatorianas e a música de Tomás Luis de Victoria e Giovanni Pierluigi da Palestina, 
como emblemas de uma “erudita polifonia com quatro momentos de cultura integrando-se numa só visão histórica” (p. 50). 
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espírito mimético do europeu diante da paisagem americana, ao passo que esta o acompanha 

em um movimento que visa algo além de uma pura objetividade do ser. Todo desenho teórico 

de A expressão americana, no qual Lezama relaciona os fatos da história e da cultura do Novo 

Mundo, pretende apontar como a ancestralidade do homem americano somada às influências 

europeias convergem no sentido de afirmar como, na América, predomina a visão do espaço 

gnóstico que “conhece por sua própria amplitude, por seus dons sobrantes”. Para Lezama, o 

simpathos desse espaço gnóstico deve-se “ao seu legítimo mundo ancestral”, à sua total abertura 

“para a recepção dos corpúsculos geratrizes” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 183), através da qual, 

as exigências vegetativas de um terreno fértil à proliferação de novas culturas se fazem notar 

tanto no homem americano quanto no homem europeu. Nesse sentido, o poeta apresenta a prova 

dessas exigências vegetativas, observando, não só no modo como a relação entre o homem pré-

cortesiano e o espaço gnóstico deixa entrever “a forma intermediária” e “oblíqua do seu 

conhecimento” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 185), mas na forma como os séculos transcorridos 

após o descobrimento oferecem, ainda que de maneira inconsciente e fragmentária, uma espécie 

de “solução” ao superconsciente problematismo encarnado pela crise do pensamento europeu. 

Neste quesito, Lezama traça uma série de considerações sobre a forma como a América 

instaura uma afirmação e uma saída para o “caos” europeu, tendo em vista a decomposição do 

seu mundo teológico durante o Renascimento e a “tensão voluntariosa”, de acordo com a qual, 

a Contra-Reforma desejava sustentar o desmoronamento de um cosmos. É a visão de um novo 

espaço brindado por seu passado, pela lendas, mitos e cosmogonias de suas culturas autóctones, 

a aquisição de uma perspectiva onde a “relação alma-corpo-natureza está integrada ante o caos 

dos valores, ante a physis, que preludia o renascimento” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 184). Por 

isso, ao longo de todo ensaio sobre a expressão americana, Lezama delineia o papel da paisagem 

na conformação de um senso plástico e existencial do homem inserido no contexto americano. 

Dentre os diversos exemplos que perpassam pelos mitos e criações das culturas ameríndias e 

pelas transculturações que resultaram nas variadas expressões da nova raça hispano-americana, 

algumas experiências apresentam um caráter paradigmático nas leituras de Lezama. É o caso 

dos momentos em que o poeta se dedica a analisar as projeções insólitas atribuídas à paisagem 

americana pelos cronistas das Índias35, identificando o marco histórico desses relatos, como um 

                                                
35 Estabelecendo a conexão histórica entre o mundo pré-cortesiano e o início da conquista da América, analisada por Lezama 
em Mitos e cansaço clássico, as menções do poeta aos cronistas das Índias reiteram a premência em seus relatos do imaginário 
despertado na Europa pelas viagens de Marco Polo e de outros viajantes que remeteram ao Velho Mundo, as maravilhas de 
outras terras e civilizações. Essa que Lezama define como uma “imaginação elementar” (p. 72) do continente americano, está 
presente nas lições de Hegel como base de seu preconceito em relação ao Novo Mundo. As crônicas de Bernal Díaz de Castillo 
são os principais objetos de análise de Lezama, na passagem onde narra a expedição de Hernán Cortés e sua chegada na cidade 
imperial asteca e seu encontro com Montezuma. Em outro capítulo, Nascimento da expressão crioula, Lezama afirma que “o 
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ponto de inflexão entre uma realidade estranha aos olhos da razão e uma imaginação penetrada 

pela evocação das viagens de Marco Polo e de outros relatos que traziam consigo o conceito de 

bom selvagem e a visão de um mundo maravilhoso. No entanto, ainda que essa leitura indique 

uma procedência de temas nas análises do escritor, relativa à projeção de tais relatos nas obras 

de outros escritores e críticos americanistas, em especial na obra de Alejo Carpentier e na que 

ficou conhecida como a sua teoria do real maravilhoso americano, a originalidade do tratamento 

dado por Lezama à questão consiste no fato de que suas análises partem das concomitâncias 

entre os mitos das civilizações pré-colombianas e os mitos do Ocidente e Oriente primigênios, 

para demonstrar que o encontro entre os cronistas e uma paisagem “ansiosa por expressar-se” 

(LEZAMA LIMA, 1988, p. 74), penetra no Novo Mundo, a derrisão de um mundo clássico que 

passaria ser ditada não mais por seus cronistas, mas pelo “cansaço” dos seus conquistadores. 

Cansaço que culmina nas obras de um “barroco incipiente” que, segundo Lezama, é o 

despertar do americano para a acumulação e a saturação. Daí outro elemento paradigmático que 

insurge em seu ensaio como resultado das exigências vegetativas da paisagem e do protoplasma 

incorporativo do homem americano. Em seu segundo capítulo, A curiosidade barroca, Lezama 

apresenta uma série de reflexões sobre a presença da arte barroca no continente americano, 

introduzindo uma perspectiva estética e histórica do que define como o “barroco americano”, 

em contraponto aos elementos que originalmente moldaram a arte barroca surgida na Europa, 

no século XVI. Destacando a extensão dos domínios do barroco, ao identificar sua presença nas 

diversas linguagens artísticas, no pensamento filosófico, na religião, entre outras formas da vida 

social, Lezama cria as modalidades que, a seu ver, diferenciam o barroco europeu do barroco 

americano. Das modalidades do barroco europeu é a “acumulação sem tensão e assimetria sem 

plutonismo” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 79), as características supridas pelo estilo plenário que 

caracteriza o barroco americano como uma arte pautada pela tensão dos seus elementos e pelo 

plutonismo que unifica seus fragmentos. Concepções que, como veremos no capítulo posterior, 

estão conectadas à questão da origem, mas que, a princípio, são apresentadas por Lezama como 

marcas das aquisições de linguagem operadas pelo barroco nas Américas e na também Espanha. 

                                                
americano encontra nesses cronistas das Índias os seus primeiros prosistas, os homens que falam porque lhes dita a paisagem” 
(p. 147). No entanto, um dos depoimentos mais interessantes de Lezama Lima sobre o tema está na entrevista concedida ao 
poeta e ensaísta venezualeno, Gabriel Jiménez Emán, onde afirma a respeito da relação existente entre a sua literatura e o 
barroco: “Es innegable que en las formas de expresión por las que há pasado América, siempre ha existido el elemento barroco 
en uma u outra forma. En los cronistas de Indias, por ejemplo, al encontrarse aquellos hombres que venían de Europa con um 
nuevo paisaje, cuando ellos hablan de nuestras frutas, de nuestros árboles, ya ahí empieza un barroquismo americano; porque 
era un hombre cansado de Europa, cansado de erudición, de formación humanística, que por primera vez se encontraba com 
un nuevo paisaje. Ahí hay elemento barrocos” (p. 240). Cf. EMÁN, Gabriel Jiménez. La imagen para mí es la vida. In: 
BIANCHI ROSS, Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, pp. 227-245. 
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Logo, os emblemas da estética barroca, tantas vezes associados à escrita e ao pensamento de 

José Lezama Lima, seja sob o signo do barroco americano ou de uma arte neobarroca36, como 

pontuada por um dos seus herdeiros mais importantes, o poeta e escritor cubano Servero Sarduy, 

na medida em que esses se adaptam ao contexto americano, acabam introduzindo aquilo que 

Lezama define como uma arte a “contraconquista”. Arte que representa o trinfo da colônia sobre 

a metrópole e cuja autenticidade se expressa como uma síntese viva dos seus diversos domínios, 

na figura e na sensibilidade daquele é o primeiro instalado na sua paisagem, o senhor barroco37. 

Dos heróis dessa contraconquista eleitos por José Lezama Lima, dentre os quais destaca 

o índio Kondori, Aleijadinho e Sor Juana de la Cruz, é a figura do senhor barroco, a imagem a 

percorrer todo ensaio como o primeiro americano a transcorrer por um voluptuoso diálogo com 

a paisagem até exercer o seu domínio. Essa figura central na articulação da expressão americana 

historicamente tecida por Lezama sob o prisma da relação do homem com a paisagem remonta 

à fecundidade da equivalência entre a natureza e a cultura americanas, desde as civilizações 

pré-cortesianas, passando pela conquista até a passagem do barroco ao romântico que precede 

o nascimento da expressão crioula e o início da modernidade. História tecida mnemonicamente 

pelo conceitualismo animista de Lezama Lima, na medida em que projeta a paisagem no cerne 

daquilo que o poeta cubano que define como o “turbilhão do espírito” que “encrespa as águas 

e deixa-se distribuir apaziguadamente pelo espaço gnóstico, por uma natureza que interpreta e 

reconhece, que prefigura e sente saudades” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 186). Afirmação que, 

não por acaso, encerra o seu ensaio sobre a expressão americana, promovendo a ideia de que, 

na América, onde quer que surja a possibilidade de paisagem, tem de existir a possibilidade de 

cultura. Daí como o sonho de Sor Juana de la Cruz anuncia os segredos do vale do México, 

bem como os artistas da escola cusquenha filtram em suas telas um céu reverente tão distante 

das nuvens que vão de Botticelli até Murillo como um presságio indecifrável. Imagens criadas 

por Lezama em busca não apenas de certificar a voracidade das formas nas incorporações do 

                                                
36 Em seu texto, O barroco e o neobarroco, Severo Sarduy estabelece uma definição binária entre barroco e neobarroco, onde, 
a primeira categoria, marcada pela leitura histórica, caracteriza-se por uma epistemologia própria (a monadologia leibniziana) 
que contém a infinitude como potência, mas que não rompe com o logos teocrático. Para Sarduy: “Esse logos marca com sua 
autoridade e equilíbio os dois eixos epistêmicos do século barroco: o Deus – o verbo de potência infinita – jesuíta, e sua 
metáfora terrestre, o rei”. A segunda, o neobarroco reflete estruturalmente a inarmonia, a ruptura da homogeneidade, do 
absoluto; esta seria “a carência que constitui o seu fundamento epistêmico”. Dentre as obras analisadas por Sarduy está o 
romance Paradiso, o qual atribui a expressão de uma literatura neobarroca. Cf. SARDUY, Severo. O barroco e o neobarroco. 
In: MORENO, César Fernández (org.). América Latina em sua literatura. São Paulo: Perspectiva, 1979, pp. 161-178. 
37 Percorrendo todo ensaio sobre a expressão americana, a figura do senhor barroco encarna a imagem do “primeiro americano” 
surgido quando, segundo Lezama, “já se afastaram o tumulto da conquista e o parcelamento da paisagem pelo colonizador” (p. 
81). Figura a quem Lezama atribui a vigia das duas grandes sínteses que estão na raiz do barroco americano, a hispano-incaica 
e a hispano-negroide, o senhor barroco é uma peça central no movimento argumentativo do ensaio, ao estabelecer uma ponte 
entre a sensibilidade existencial e artística do homem americano surgido nos primeiros séculos da colonização e aquele que 
Lezama define como o “desterrado romântico” que engendra a concepção de um homem americano surgido na modernidade. 
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americano, mas de lançar as coordenadas que fazem da paisagem na luta da natureza com o 

homem, uma “paisagem de cultura como triunfo do homem no tempo histórico” (LEZAMA 

LIMA, 1988, p. 171). Com efeito, cada paisagem americana encontra-se acompanhada de uma 

“semeadura especial e arborescência própria” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 173), uma vez que 

as diferentes culturas florescidas em seus distintos territórios, comprovam, desde a civilização 

pré-cortesiana no refinamento do seu ócio até o desfrute do senhor barroco no mando de sua 

voluptuosidade, uma visão da natureza capaz de engendrar uma equivalente visão da história.  

No que lhe concerne, essa visão histórica almeja a ideia de uma não-história que, por 

sua vez, à compreenda. É voltando-se para o embrião da imaginação elementar que converte o 

traço insólito da natureza americana, na debilidade espiritual de suas culturas, que Lezama mais 

do que simplesmente reverter o sentido do preconceito com o qual Hegel brindou a América 

em suas lições, prescinde do fundamento antropogênico de sua filosofia da história. Essa que, 

por sua vez, não deixa de ser uma espécie de reversão operada por uma contraefetuação do meio 

pelo qual a filosofia hegeliana afirma seu caráter fundamental em relação às formas humanas e 

não-humanas do pensamento, ao passo que elabora as condições socioespirituais para atingir a 

autonomia do homem, a consciência de si, através de um mundo real objetivo, um mundo não-

natural, cultural, histórico, livre de sua animalidade e primitividade. Diante desse qualificativo 

hegeliano que, segundo Lezama, tanto marginalizava a América do benefício evangélico quanto 

a destituía de um lugar na própria história do mundo ocidental, o seu contraponto teórico busca 

desvincular-se das raízes desse mesmo preconceito, não apenas inserindo o homem europeu na 

problemática do espaço americano, mas impondo um desafio ao signo da racionalidade que este 

historicamente angariou como emblema de sua intenção humanizadora e antropocêntrica. Mais 

do que reconectá-lo com o refinamento e as exigências da natureza, Lezama pretende colocá-

lo diante da sua própria ancestralidade. Dessa forma, o eurocentrismo hegeliano é combatido 

além de uma simples inversão paródica ou de um jogo silogístico da linguagem, uma vez que 

o fundamento geográfico da história também pode ser compreendido como um fundamento 

geográfico do ser. A contraefetuação de uma visão histórica derivada de uma natureza animada 

é o movimento que permite as alterações ontológicas que compreendem a possibilidade do 

sistema poético do mundo se expressar através de uma língua própria, fazendo com a imagem 

que intermedia a relação do vivente com o mundo produza uma ontologia infundamental38.  

                                                
38 No livro, Extramundanidade e sobrenatureza. Ensaios de ontologia infundamental (2018), o filósofo brasileiro, Marco 
Antônio Valentim, realiza uma série de investigações em torno do que define como uma ontologia infundamental, ao tomar 
como princípio uma série de conceitos que, a seu ver, estabelecem o caráter fundamental do humanismo filosófico da cultura 
ocidental. Partindo substancialmente da ontologia fundamental de Martin Heidegger, ao mesmo tempo, voltando-se para a 
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Essa alteração poética e ontológica, essa dupla perspectiva da imagem, estabelece, de 

acordo com o animismo lezamiano, um modo não só de interpelar as imagens, mas de ser por 

elas interpelado. Pois, o contraponto que anima as relações estilísticas e os enlaces cognitivos 

da percepção, constitui um verdadeiro ponto de inflexão entre a experiência artística e aquela 

que, mesmo não incidindo nos artifícios da mediação simbólica, se mostra plenamente dotada 

das forças representativas da imaginação. Esse movimento inextricável que Lezama ora observa 

no contraponto das fulgurações e das causalidades históricas reveladas nas pinturas medievais 

e renascentistas, outrora compreende como uma tensão entre o real e o maravilhoso nos relatos 

dos cronistas das índias e, mais precisamente, na voluptuosa relação do senhor barroco com o 

mundo americano, estabelece o ponto de vista poético e ontológico do conceito de paisagem. 

Eis a dupla perspectiva que, segundo Lezama, nos permite extrair das pinturas paisagísticas, 

“presenças naturais e dados de cultura, que atuam como personagens, que participam como 

metáforas”, bem como notar que na produção da experiência sensível, aquilo que impulsiona 

tais entidades, sejam elas naturais ou imaginárias, é a intervenção do que define como o sujeito 

metafórico que, por sua “força revulsiva”, põe “todo o quadro em ação”, na medida em que 

“atua para produzir a metamorfose em busca da nova visão” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 51).  

Essa força revulsiva do sujeito metafórico é a potência contraefetuante que coloca em 

uma dupla relação, poética e ontologia, demonstrando o caráter infundamental do pensamento 

lezamiano. Não por acaso este sujeito está vinculado ao tropo significativo da metáfora, pois, 

como veremos na segunda parte do estudo, essa é a figura de linguagem que nos permite notar 

a expressão anímica da dupla perspectiva da imagem. Por isso, o sujeito metafórico exerce um 

papel privilegiado na exposição do pensamento histórico de Lezama, tendo em vista que a sua 

atuação na aquisição da imago, ao converter, por meio de uma relação sujeito-sujeito, o espaço 

gnóstico animado por sua extensão vegetativa em uma visão mnemônica da história, coloca em 

questão à própria constituição antropogênica da história, permitindo-nos lançar as bases de uma 

outra antropologia do tempo, de uma arqueologia crítica diretamente relacionada ao aspecto 

primoridial e, portanto, infundamental do saber histórico. Pois, de acordo com Lezama, “esse 

                                                
análise crítica do pensamento de outros filósofos como Aristóteles e Kant, a seu ver, também responsáveis por estabelecerem 
esse marco fundamental da filosofia ocidental, Valentim tem como base o perspectivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de 
Castro, em seus esforços antropológicos de traduzir para o vocabulário ocidental, as noções e ontologias ameríndias. Nesse 
sentido, este e outros momentos da presente tese, fazem uso desse mesmo vocabulário em referência, principalmente, ao estudo 
de Marco Antonio Valentim, do qual toma como princípio as afirmções do filósofo em objeção ao pensamento de Hegel – a 
partir de sua referência às leituras de Kojeve – e, adiante, ao pensamento de Heidegger. Por sua vez, o que Valentim compreende 
como uma ontologia infundamental, corresponde a ideia de uma “ontologia não-antropogênica”, marcada pelas alterações 
ontológicas introduzidas pelas culturas não-ocidentais, perpassam por uma afirmação do descentramento radical da humanidade 
e a recusa prévia de fundamentalidade perante outras formas de pensamento” (p. 165). Cf. VALENTIM, Marco Antonio. 
Extramundanidade e sobrenatureza. Ensaios de ontologia infundamental. Desterro [Florianópolis]: Cultura e Barbárie, 2018. 
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sujeito metafórico atua como o fator temporal que impede que as entidades naturais ou culturais 

imaginárias se tornem gelées na sua estéril planície”. É atuando como um “ente de analogia 

cultural” que o sujeito metafórico participa sobre um espaço contraponteado, determinando 

como a “massa de entidades naturais ou culturais adquirem, num súbito, imensas ressonâncias” 

(LEZAMA LIMA, 1988, p. 52). Através desse espaço contraponteado pela imago e o sujeito 

metafórico, as entidades adquirem uma “nova vida como a planta ou espaço dominado”. Dele 

depende “a metamorfose de uma entidade natural em cultural imaginária”, como no exemplo 

apresentado por Lezama: “Se digo pedra, estamos nos domínios de uma entidade natural, mas 

se digo pedra onde chorou Mário, nas ruínas de Cartago, constituímos uma entidade cultural de 

sólida gravitação”. Exemplo que revela a “força de urdidura e gravitação” que, por sua vez, 

“caracterizam esse espaço contraponteado pela imago, que lhe empresta extensão até onde esse 

espaço tem força animista em relação com essas entidades” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 53). 

Logo, é operando uma verdadeira montagem de tempos heterogêneos que o sujeito metafórico 

atua tecendo os contrapontos animistas que remontam o tempo histórico ao tempo lendário. 

Operação que não competiria a tais termos se não fossem os questionamentos lançados 

por José Lezama Lima, em torno das determinações estabelecidas por Oswald Spengler, em A 

decadência do Ocidente. Esboço de uma morfologia da História Universal39. Obra que revela 

a importância do sentido atribuído à história pelo filósofo e historiador alemão, não apenas na 

teoria lezamiana, mas em toda uma geração de intelectuais cubanos e hispano-americanos da 

primeira metade do século XX, em função das publicações dos ensaios de Splengler na Revista 

de Occidente40. Nesse sentido, o estatuto conceitual adquirido pela visão histórica proposta por 

                                                
39 O pensamento historiográfico apresentado por Oswald Spengler, em A decadência do Ocidente. Esboço de uma morfologia 
da História Universal (Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 1918-1922), baseia-
se na sucessão das unidades individuais e independentes que formam cada cultura e as especificidades das suas normas sociais 
e do seu próprio desenvolvimento. O naturalismo positivista de Spengler atribui à essas culturas um ciclo vital semelhante a de 
um organismo vivo, destinado a se repetir em todas as suas instâncias. Essa perspectiva que demonstra a influência de Vico no 
pensamento spengleriano (ver nota 16) diferencia-se por entender, diferentemente do filósofo italiano, que tais ciclos seriam 
idênticos. Começando no barbarismo de uma sociedade primitiva, passando pelo desenvolvimento de sua organização social e 
dos seus valores humanistas, até atingir um período de decadência que termina em um novo barbarismo, a vida de um povo ou 
de uma civilização encerra um ciclo vital destinado a eliminar definitivamente os traços dessa cultura. Sendo assim, a história 
é substituída por uma morfologia da história que a torna mais próxima da ciência naturalista do que, propriamente dito, de uma 
concepção histórica. O estabelecimento de leis universais e o determinismo do pensamento de Oswald Spengler demonstram a 
natureza anti-histórica de seus conceitos, tendo em vista o modo como os fatos se tornam estruturas isoladas umas das outras 
dentro de uma condição interna e imutável. Tais concepções recusam a articulação dos processos históricos e a interferência 
do acaso, dos indivíduos e das demais particularidades destes processos. Cf. SPENGLER, Oswald. A decadência do ocidente: 
esboço de uma morfologia da História Universal. Tradução Hebert Caro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014. 
40 O marco da obra de Oswald Spengler na teoria de José Lezama Lima é destacada por Emilio Bejel, no texto, La História y 
la imagen de Latinoamérica según Lezama Lima, onde o pesquisador ressalta a importância das teses de Spengler e de outros 
pensadores alemães, para toda uma geração de autores cubanos e hispano-americanos que, na primeira metade do século XX, 
obtiveram acesso às traduções publicadas pela Revista de Occidente, fundada pelo filósofo espanhol José Ortega y Gasset, em 
1923. Em seu livro, José Lezama Lima, poeta de la imagen, Bejel ressalta o intercâmbio dos críticos da revista literária 
Orígenes, ao interpretarem as traduções publicadas pela revista de Ortega, com destaque para as análises das traduções de 
Hegel e Spengler. A similaridade das concepções lezamianas com os princípios da obra de Spengler é fruto de outro trabalho 
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Lezama está diretamente relacionado à maneira como o escritor intercepta as relações propostas 

pelo historiador, na conversão do fundamento geográfico e do modelo universal do progresso 

histórico estipulados por Hegel, em uma nova perspectiva sobre a plenitude das formas culturais 

e o isolamento estrutural das civilizações. A premissa naturalista que sustenta a morfologia da 

História Universal concebida por Spengler é adaptada por Lezama, desconstruindo o modelo 

homólogo e fatalista do historicismo spengleriano, em busca de promover novas dinâmicas e 

livres analogias entre as provisões culturais que alimentam a visão humana da história. Da ideia 

hegeliana de que as culturas se desenvolvem a partir do contato entre o homem que lhe precede 

e a natureza que o envolve, Spengler produz uma nova abordagem que altera as concepções 

autóctones de Vico, ao propor que o isolamento dos ciclos de florescimento e decadência das 

sociedades confluem para a soma das distintas civilizações que, independentes e em diferentes 

estágios de evolução, inscrevem a totalidade significante da história. Contestando a imobilidade 

das relações identitárias e histórico-culturais proposta por Oswald Spengler, Lezama propõe a 

dificuldade relativa à aquisição da visão histórica, como uma necessidade de transformar em 

um exercício de alteridade, o que, pelo filósofo alemão, é visto apenas como a contingência dos 

períodos cíclicos da história e do isolamento estrutural das sociedades. É a própria resistência 

dos fatos aos intentos reducionistas do historiador, aquilo que faz com que Lezama abdique de 

preocupações puramente historiográficas, para propor uma revisão da sua morfologia, onde a 

imagem exerce o papel central na busca pelo sentido capaz de remontar as narrativas históricas. 

Por conseguinte, essa revisão estabelecida por Lezama consiste em transformar os fatos 

homólogos, que exercem a equivalência morfológica da prática analógica de Spengler, em uma 

“analogia cultural” que pressupõe a participação do sujeito metafórico na criação do espaço 

contraponteado pela imago. Tendo em vista o modo como a historiografia spengleriana está 

baseada no comparativo ideacional das formas simbólicas e dos ciclos de vida das civilizações, 

Lezama estabelece a força animista e de urdidura temporal que relaciona as entidades naturais 

e culturais, propondo a gravitação dessas entidades na temporalidade histórica. Essa liberdade 

das entidades presididas pela imago é o que faz com que, segundo Lezama, uma expressão 

“adquira relevo nesse espaço, animado por uma visão onde transcorrem diversas entidades” 

(LEZAMA LIMA, 1988, p. 53). No criativo dessas redes de imagem, os anacronismos criados 

pela participação da imagem na história nos mostram como a expressão americana reivindicada 

                                                
do pesquisador cubano, onde se dedica ao estudo dos conceitos de História e Cultura nas obras de Alejo Carpentier e Lezama 
Lima. Cf. Cultura y filosofia de la História (Spengler, Carpentier y Lezama Lima). In: BEJEL, Emilio. Literatura de nuestra 
América. Xalapa, México: Centro de Investigaciones Lingüístico-Literárias de la Universidad Veracruzana, 1983, pp. 11-24. 
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por Lezama Lima não só compreende uma resposta factual à conquista do Novo Mundo, mas 

conforma uma alegoria das meditações autóctones de Spengler, na medida em que rompe com 

a intransponibilidade das formas e do espírito das civilizações, propondo a contraconquista dos 

valores artísticos e culturais que moldaram a história do continente americano. Por outro lado, 

é por rejeitar a ideia de progresso histórico, considerando-a avessa ao ordenamento natural que 

inviabiliza o domínio perene de uma única sociedade no processo civilizatório mundial, 

Spengler reintroduz a importância das narrativas periféricas na História Universal, iluminando 

a recusa lezamiana ao papel da América como coadjuvante nas relações protagonizadas pela 

Europa. Todavia, não se trata de afirmar que o poeta almeja introduzir a América na História 

Universal, mas de conceber a história como um movimento implicado na relação da cultura 

com a natureza, dos mitos com a verdade, da unicidade com a fragmentação. Dessa forma, sua 

visão histórica rejeita a resolução das tensões sociais e das fraturas do contexto histórico, ainda 

que esteja relacionada ao sentido positivo das estratégias simbólicas, de acordo com as quais, 

um novo sentido necessita ser criado, bem como uma nova ética das relações sociais e culturais. 

Contudo, o que poderia ser compreendido apenas como um desatino poético dos textos 

lezamianos conforma uma atitude epistemológica, ainda que adversa aos meios do empirismo 

moderno, na qual se pode entrever a novidade e o posicionamento crítico da visão histórica 

concebida por Lezama, em relação à hipertrofia da experiência perpetuada pelo conhecimento 

científico. São as próprias limitações do pensamento de Hegel e Spengler a matéria prima da 

redisposição imagética dos processos históricos realizada pelo poeta, uma vez que o desvio do 

idealismo hegeliano é o movimento que antecede a substituição da morfologia comparada de 

Spengler pela gravitação dos fatos culturais. Gravitação baseada em uma prática analógica que 

decorre, não mais em termos das homologias redundantes das pré-constituições identificáveis 

pelos historiadores ou funcionais à escrita da história. Nem mesmo do isolamento estrutural e 

da unidirecionalidade dos ciclos de evolução condenados pelo decoro teológico dos conceitos 

de Spengler à eterna repetição. A correlação gravitante dos fatos culturais é um princípio que, 

segundo Lezama, rompe com as determinações historicistas e ilumina as narrativas periféricas 

excluídas da visão universal da história. Fatos gravitantes que se manifestam nas imagens como 

uma dobra entre o tempo e a história, na medida em que criam conexões entre tempos distintos, 

operando como montagens de tempos heterogêneos e desvelando as urdiduras temporais que 

denunciam o aparato teleológico das diacronias. Por tramar uma rede de imagens, conectando 

elementos que extravasam os domínios de uma única cultura ou civilização, a gravitação desses 

fatos de cultura, embasam as relações de tempo e de espaço evidentes no modelo representativo 
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das prosas e dos versos de José Lezama Lima. Uma rede tecida pela imaginação e pela apetência 

criativa do sujeito metafórico que, de acordo com a própria prática lezamiana, atua entrelaçando 

as linhas de tempo de uma história que, imprescindivelmente, necessita da ficção para existir. 

Noções que, por fim, nos permitem compreender o duplo movimento da operação que 

leva à aquisição da visão histórica. Pois, na superfície de contato entre o homem e a natureza, 

a paisagem, redução poligonal do invólucro geográfico, designa primeiramente as propriedades 

materiais e os apelos formais de um determinado habitat natural para, em seguida, formular a 

imagem histórica que evidencia a dimensão espiritual de uma cultura. Do que Lezama define 

como “a constituição da imagem em paisagem” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 171), pressupõe-

se o processo interpretativo, através do qual o sujeito metafórico confere sentido aos elementos 

da natureza. Daí a primeira dificuldade relativa à aquisição da visão histórica, a que consiste 

em estabelecer a redução significante, a “interpretação” ou a “simples hermenêutica”, da forma 

em devir com que a paisagem que vai de encontro à causalidade propiciada pelas “valorações 

historicistas”. Valorações baseadas nas causas e nos efeitos que modulam a sucessão temporal 

e a escrita linear da história. A etapa posterior consiste em uma dificuldade ainda maior, pautada 

pela “reconstrução” de uma totalidade possível a esse devir, seja a partir da sua eficácia como 

produtora de uma “força ordenadora”, quando posta em relação à outras temporalidades, ou da 

sua inutilidade como um “apagado eco”, ao passo que abstém da sua capacidade de produzir 

novos estímulos, redundando em fatos culturais com alto grau de equivalência. Nesse sentido, 

Lezama estabelece duas formas de se reconstruir o devir histórico, a que estaria embasada pela 

liberdade da força ordenadora, pela “abertura” do tempo através da montagem que encarna a 

sua complexidade – para pensarmos com Didi-Huberman –, e a que é reduzida à homologia, a 

um alto grau de semelhança que produz o “fechamento” do tempo, na medida em que encerra 

o seu traço representativo em uma mera consonância temporal que autoriza a ordem dos fatos. 

Logo, é nítida a opção de Lezama pela primeira forma de remontar o tempo, ao passo 

que seus conceitos se atêm aos resquícios capazes de conectarem o espírito das civilizações no 

tempo histórico, contrariando o isolamento estrutural dos seus ciclos de vida. É estabelecendo 

conexões entre fatos e elementos de culturas distantes no tempo e no espaço que as categorias 

do sistema poético articulam temporalidades transversais e fomentam a aquisição de uma visão 

histórica entregue pelas imagens. Essa dobra da relação entre a imagem e a história é o que faz 

dos diferenciais de tempo que, paradoxalmente, operam em cada imagem, o traço das relações 

contrapontísticas, por meio das quais Lezama propõe a aquisição de uma visão da história que, 

por sua vez, não se opõe aos anacronismos que as atravessa, mas expõe a operatividade poética 
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dos seus modelos de inteligibilidade. Cria-se assim uma constelação, ou como Lezama prefere 

definir, um tecido cuja urdidura é composta pelos sentidos horizontais e verticais do tempo e 

da eternidade. Uma contextura na qual se encontram entrelaçadas a historicidade e a suspensão 

do histórico, a corrente e a resistência, o fluxo da história e o contratempo dos acontecimentos. 

Na hipóstase da atividade causal e factual dessa rede de imagens, encontra-se as constituições 

possíveis e infinitas do saber histórico-cultural que Lezama nomeia como a imago: uma imagem 

participante na história. Produzir uma visão histórica é, portanto, conferir à história, a projeção 

sensível (física e temporal) da imago, tendo em vista a ruptura que o devir dos seus contrapontos 

opera, como movimentos instáveis ante a sucessão do tempo. Nessa história onde a facticidade 

e causalidade coexistem, a aquisição da visão histórica de uma cultura produz a imago dessa 

cultura, onde se inscrevem as formas materiais e imateriais dos valores e sentidos atribuídos 

por essa cultura à natureza, ao tempo e aos demais domínios da existência. Em função dessa 

poética e dessa ontologia da imago, dessa expressão apta a incorporar as expressões de outros 

povos, a visão histórica extravasa os domínios do historicismo e faz da ontologia um conceito 

apropriado pela contraefetuação dos modos de vida, aptos a imprimirem um novo ponto de vista 

poético sobre a ordem do tempo. Cabe à aceitação do paradoxo poético e ontológico da imagem, 

transformar essa condição paradoxal do tempo em uma visão histórica indistinguível da sua 

própria complexidade. Complexidade que Lezama eleva aos limites do pensamento histórico, 

na epistemologia do anacronismo levada a cabo pela ação do seu conceito das eras imaginárias. 

1.3. As eras imaginárias e o tempo em sua dimensão complexa 

Os movimentos comparativos realizados pelos textos de José Lezama Lima encarnam o 

processo, através do qual a visão histórica é adquirida, ao partir de uma prática analógica que 

tem como finalidade produzir uma imagem. Logo, a imaginação e os símbolos impressos nas 

articulações intertextuais existentes nos ensaios, poemas, contos e romances de Lezama Lima 

correspondem aos procedimentos ficcionalizantes previstos por seu método do contraponto41. 

Nesse sentido, embora as analogias que embasam suas categorias históricas pressuponham uma 

                                                
41 No texto de introdução à edição brasileira de A expressão americana, Irlemar Chiampi nos fala de um método do contraponto, 
através do qual a visão histórica é produzida como uma noção diretamente relacionada ao sujeito metafórico, como agente da 
exposição poética da história. Nas palavras da pesquisadora, se a história é incapaz de ser observada como uma exposição 
objetiva dos fatos, trata-se de notá-la como uma “ficção do sujeito”, assumindo a condição do logos poético, em que não se 
pretende desqualificar a veracidade da imagem, “mas trazer o historicismo para o plano da linguagem” (p. 24). Evocando o 
apoio teórico de Arnold J. Toynbee e de Ernst Robert Curtius, na concepção lezamiana de que toda exposição poética da história 
é um produto necessário da imaginação do historiador, Chiampi comenta a legitimação da técnica do contraponto, aludida nas 
próprias relações construídas no ensaio de Lezama, nas quais o poeta cubano produz uma visão histórica regada de imaginação 
pessoal, como uma fábula intertextual. O seu objetivo é denunciar a progressão evolutiva e as relações de causa e efeito dos 
fatos americanos, baseado na liberdade de leitura do sujeito metafórico e na composição de um contraponto temporalmente 
errático, no qual as analogias revelam o devir das imagens e o seu entrelaçamento como uma constelação “supra-histórica”.  
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postura epistemológica decisiva na concepção estética almejada por seu sistema poético, estas 

adquirem uma verdadeira espessura sensível, na medida em que se tornam perceptíveis nos 

fatos da própria escrita lezamiana. Por isso, todas as insuficiências diagnosticadas pelo escritor 

em torno do modelo historicista, ao apontar o modo como as advogações retóricas que modulam 

a prática histórica prescindem das articulações ficcionais que lhe são complementares, reiteram 

a postura adversativa da sua textualidade metafórica, uma vez que a metáfora está associada à 

uma capacidade específica da linguagem em redescrever a realidade e criar uma imagem capaz 

de totalizar as relações de analogia e comparação. Sendo assim, a posição crítica que o estudo 

da expressão americana adquire em relação às implicações fenomenológicas de um realismo 

histórico profundamente corroído pelo naturalismo positivista e pelo determinismo biológico é 

o exemplo mais consistente do modo como o pensamento histórico de Lezama se faz evidente 

no desenvolvimento do seu próprio texto. Cabe, portanto, ao apreciado papel da linguagem na 

construção do discurso histórico e ao filtro subjetivo das estratégias poéticas que possibilitam 

a reconstrução dos fatos pelo sujeito metafórico embasarem o estudo das relações imaginárias, 

onde a imago se impõe como a história das diferentes civilizações no decorrer do tempo. Estudo 

inaugurado pela ensaística lezamiana, em A expressão americana, quando o conceito das eras 

imaginárias emerge, conferindo ao debate sobre as expressões culturais dos povos americanos, 

o impulso da imaginação que lhes atribuem uma dimensão temporal e as introduzem na história. 

Em função dessa introdução, realizada conforme as ponderações de Lezama em torno 

da dialética de Hegel e da morfologia de Spengler, as primeiras definições das eras imaginárias 

apresentadas em Mitos e cansaço clássico repercutem nos textos posteriores aos ensaios sobre 

a expressão americana, no sentido de transformar aquela que era uma visão histórica associada 

aos fatos da cultura americana, em uma perspectiva mais ampla, voltada para interpretação das 

diferentes culturas e períodos da história. Na aplicação atribuída ao conceito, em A partir da 

poesia, texto de 1960, é notável a primeira projeção das eras imaginárias além das motivações 

americanistas do pensamento lezamiano. Exercendo, portanto, uma forte influência na escrita 

de Paradiso e na produção ensaística apresentada por Lezama durante as décadas de 1960 e 

1970, reunida, entre outras publicações, na coleção As eras imaginárias, publicada em 1971, o 

conceito das eras imaginárias coroa a experiência criativa do poeta, fazendo da expansão do 

gesto comparativo que embasa suas primeiras investigações no campo da expressão americana 

uma tese sobre a forma como a metáfora e a imagem se produzem para além da existência de 
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uma obra de arte42. Contudo, são as ressonâncias das fabulações intertextuais que conformam 

a técnica discursiva de Lezama, os processos que nos permitem observar os diversos exemplos, 

onde os fatos, ao surgirem sobre aquilo que o escritor cubano define como “a tapeçaria de uma 

era imaginária”, adquirem a sua “realidade” e “gravitação” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 57). 

O modo como as eras imaginárias estão diretamente relacionadas à visão histórica, como 

um estudo das expressões culturais e das temporalidades históricas e a-históricas evidentes nas 

imagens, além de corroborar a recusa do pensamento lezamiano ao isolamento estrutural dos 

ciclos civilizacionais definidos por Oswald Spengler, compreende a influência das teses de 

outro importante historiador do século XX, o britânico Arnold J. Toynbee, nesse movimento de 

contestar a leitura de uma história fraturada por uma concepção positiva de individualidade. 

Como notado por Irlemar Chiampi, a partir da referência de Lezama às observações de Ernst 

Robert Curtius43, o estudo das eras imaginárias dialoga em certos aspectos, com algumas das 

noções estabelecidas por Toynbee nos doze volumes de Um Estudo da História44, nos quais o 

historiador realiza um mapeamento das vinte e uma sociedades ou civilizações que integram a 

história da humanidade, tratadas em sua obra fundamental, como corpos históricos mais amplos 

que os estados nacionais. Trabalhando sobre a prerrogativa do nascimento, desenvolvimento e 

                                                
42 No ensaio, Um sistema poético do Universo, Eloísa Lezama Lima descreve os principais conceitos do sistema poético criado 
por Lezama. Ao destacar o estudo das eras imaginárias como uma pesquisa iniciada na maturidade do poeta, pontua que desde 
o poema Morte de Narciso, Lezama já incitava o desligamento da causalidade aristotélica, em busca de novas soluções poéticas 
que mais tarde seriam apresentadas na “tese de que o reinado da poesia estava nas eras imaginárias” (p. 26). De acordo com a 
irmã de Lezama, “com dialética alucinante, o poeta expõe que nessas eras imaginárias a metáfora e a imagem se produzem de 
forma espontânea, sem necessidade de que existam grandes poetas” (ibid.). Logo, o estudo das eras imaginárias pressupõe não 
só a relação entre os elementos do sistema poético, mas parte em direção à um duplo movimento tomado tanto pela perspectiva 
poética quanto ontológica da imagem que, por sua vez, apresenta as tais possibilidades na experiência do sujeito metafórico. 
Esta noção apresentada por Eloísa, Lezama afirmou, entre outros momentos, na entrevista concedida ao escritor e jornalista 
espanhol, Fernando Martínez Laínez, ao assinalar que a primeira parte do seu livro, La cantidad hechizada, está destinada a 
estabelecer o conceito das eras imaginárias, como “periodos en los cuales no existieron poeta, pero existió la poesía” (p. 218).  
43 Em Mitos e cansaço clássico, Lezama afirma que Ernst Robert Curtius manifesta a impossibilidade de qualquer tratamento 
do tempo que não seja a partir de uma “técnica da ficção”. Como nota Irlemar Chiampi, essa técnica proposta por Curtius, na 
verdade, foi preconizada por Arnold Toynbee, como uma solução metodológica para o historicismo contemporâneo que, por 
sua vez, Curtius toma como forma de valorizar a forma poética como “conceito limite” do historicismo em seu livro, Literatura 
europeia e Idade Média Latina (Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, 1947). Cf. CURTIUS, Ernst Robert. 
Literatura europeia e idade média latina. Tradução Teodoro Cabral e Paulo Rónai. São Paulo: Editora Edusp, 1996. 
44 Nos doze volumes de Um Estudo da História (A Study of History, 1934-1961), Arnold Joseph Toynbee expõe um método 
de análise histórica baseado na divisão das unidades da espécie humana, definidas como “sociedades”, dentre as quais distingue 
as que podem ser tratadas como “civilizações” em estado avançado de desenvolvimento e as que seriam “sociedades primitivas” 
em estado incipiente. Além disso, propõe a existência de sociedades vivas e sociedades extintas, sendo estas últimas, conhecidas 
por seus vestígios. Tendo em vista o papel destes vestígios na produção do saber histórico, Toynbee propõe o estudo das 
relações entre as sociedades, a partir de categorias capazes de apontarem os diferentes níveis de ligação entre essas sociedades, 
normalmente, estabelecidos por um vínculo de filiação direta ou herança cultural. O viés arqueológico do método de Toynbee, 
exerce certa influência nas análises de Lezama, ao passo que permite ao poeta traçar uma ruptura com o isolamento estrutural 
das sociedades, tal como proposto por Spengler. Entretanto, convém assinalar que o método de Toynbee resguarda uma série 
de princípios do modelo adotado por Spengler. O principal deles, o fato de serem métodos derivados das ciências naturais, 
pouco identificados com o pensamento histórico da época, uma vez que, praticamente, desconsideram a experiência do 
historiador na escrita da história. Cf. TOYNBEE, Arnold Josepf. A humanidade e a mãe-terra: uma história narrativa do 
mundo. Tradução Helena Maria Camacho Martin Pereira e Alzira Soares da Rocha. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 
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fim das sociedades, Toynbee, de modo semelhante ao método proposto por Vico e Spengler, 

estabelece o padrão comum ao ciclo de vida das sociedades, elaborando uma nova exposição 

da concepção positivista que, por sua vez, compreende a relação desses ciclos com os vestígios 

de outras sociedades existentes ou extintas. Essa morfologia comparada, demonstra como o 

método de Toynbee pressupõe uma perspectiva arqueológica capaz de expandir o campo de 

ação do historiador, na medida em que a historiografia se volta para o trabalho de diferenciação 

das unidades da espécie humana e para o estudo das relações entre elas. Com isso, as conexões 

históricas e estruturais entre as diferentes sociedades e civilizações, sejam elas em função de 

uma filiação cultural ou de uma integração do sistema econômico, revelam como essas unidades 

se distinguem, antes de tudo, por suas diferenças culturais, marcadas por suas ligações com o 

contexto natural ao qual estão submetidas e com os fenômenos históricos que às precedem. 

Por haver certo viés arqueológico no método histórico de Arnold J. Toynbee, Lezama 

estabelece uma breve relação com as análises comparativas realizadas pelo historiador, com o 

objetivo de estipular as projeções complementares ao estudo das eras imaginárias e de definir 

a gravitação dos fatos culturais, em reparação ao condicionamento biológico das determinações 

cunhadas por Spengler. Ao ter em vista os artefatos que inscrevem entre diferentes sociedades 

situadas no tempo e no espaço, as formas ulteriores nas quais os contatos entre suas culturas 

podem ser observados nos vestígios por elas deixados, mesmo após os seus colapsos e períodos 

de desintegração, Lezama adere parcialmente ao método de Toynbee, como um meio de apontar 

a sobrevivência das imagens no processo de produção do saber histórico. No ensaio, Imagem 

da América Latina, de 1972, Lezama comenta a importância angariada pelos trabalhos de 

Spengler e Toynbee na historiografia moderna, estabelecendo, por outro lado, as ressalvas que 

sua visão histórica apresenta em relação ao naturalismo predominante, em medidas diferentes, 

na metodologia de ambos historiadores. Considerando a importância dos mitos e das religiões 

na definição das culturas, Lezama reitera uma questão fundamental nas análises de Toynbee, 

para quem estas marcas da “ficção”, ao menos como entendera em sua obra, manifestam uma 

enorme importância na reflexão sobre o devir humano. Logo, esse traço ficcional dos conjuros 

que, aos olhos de Lezama está relacionado mais propriamente ao seu caráter poético do que 

ontológico, demonstra uma proximidade entre seus conceitos e o pensamento de Toynbee, ainda 

que a ideia de história formulada pelo historiador britânico esteja associada ao princípio natural 

que conecta os fatos por meio de analogias biológicas e não à reconstituição do passado que 

ampara o método crítico, a partir do qual o exercício retrospectivo de escrita da história tem em 

vista o caráter sintomático das imagens, como nos permite pensar as considerações de Lezama: 
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Nos últimos anos, de Spengler ou Toynbee, o tema das culturas foi extremamente 
sedutor, mas as culturas podem desaparecer sem destruir as imagens que elas evaporam. 
Se contemplarmos uma jarra minoica, com motivos marinhos ou alguns de seus murais, 
podemos, pela imagem, sentir sua vivência atual, como se aquela cultura estivesse 
intacta na atualidade, sem fazer-nos sentir os 1500 anos a.C. em que se extinguiu. As 
culturas vão para a ruína, mas depois da ruína tornam a viver pela imagem. Esta aviva 
as fagulhas do espírito das ruínas. A imagem se entrelaça com o mito que está no umbral 
das culturas, precede-as e segue seu cortejo fúnebre. Favorece sua iniciação e sua 
ressurreição. (LEZAMA LIMA, 1979, p. 479) 

Neste trecho, Lezama nos fala de uma revivescência das imagens que está relacionada 

à forma como o passado é uma possibilidade que se articula, antes de tudo, no presente. Algo 

que parte de uma sobrevivência, como propõe Aby Warburg, bem como de uma história de 

sintomas, como nos fala Georges Didi-Huberman45. Esse fermento do anacronismo oferecido à 

ideia de história denota um paradoxo temporal que, na verdade, é um paradoxo tanto poético, 

vide o fato que sua complexidade está relacionada ao próprio curso da representação do tempo, 

quanto ontológico, ao ter em vista que essa mesma complexidade alcança a multiplicidade dos 

tempos sociais. Nesse sentido é que a imagem produz a dobra exata do tempo e da história, uma 

vez que coloca ambas as categorias a mercê de sua dupla natureza. Esse problema, que volta e 

meia remete à concepção aristotélica de uma suposta superioridade teórica da poesia sobre a 

história, recai não apenas sobre as inquirições ontológicas em torno do ordenamento atribuído 

ao tempo, mas, principalmente, sobre a economia desse tempo em seu remontar às 

extemporaneidades que comumente conhecemos como a eternidade. Eis que essa questão, por 

ora apresentada sob as recomendações do texto de Rancière, nos leva ao cerne de um problema 

ainda maior, como identificado pelo próprio filósofo, relativo ao princípio de possibilidade. Por 

seu turno, a atenção colocada por José Lezama Lima sobre esse problema se faz evidente no 

fim trecho em questão, ao passo que o poeta propõe que o reviver da imagem se dá no momento 

em que esta se entrelaça com os mitos que amparam a formas simbólicas e imaginárias de uma 

cultura. Esse movimento que, segundo Lezama, favorece sua “ressurreição”, conecta o presente 

no qual a imagem se projeta à economia do tempo que uma determina cultura imprime sobre 

essa experiência, afetando diretamente o princípio de possibilidade por trás dos acontecimentos. 

                                                
45 A ideia de que “só há uma história de sintomas”, ou seja, uma “história de anacronismos”, é apresentada por Didi-Huberman 
em Diante do tempo, como uma hipótese, onde o filósofo defende que a única possibilidade da história de se apresentar como 
uma forma do conhecimento é através dos seus “sintomas”, noção que, a seu ver, denota um duplo paradoxo, visual e temporal. 
O paradoxo visual estaria baseado em uma “aparição”, um sintoma que aparece e sobrevém, interrompendo o curso normal das 
coisas, “segundo uma lei, tão soberana quanto subterrânea, que resiste à observação trivial” (p. 44). O que a imagem-sintoma 
interrompe, segundo Didi-Huberman, não é senão o curso da representação, por isso, ela deve ser tratada como uma espécie de 
“inconsciente da representação”. Já o paradoxo temporal, envolve o reconhecimento do anacronismo, como um sintoma que 
surge em contratempo, nunca esperado, de modo a importunar o presente. Igualmente ligado à uma lei subterrânea que compõe 
durações múltiplas, o sintoma-tempo interrompe o curso da história cronológica, sendo, portanto, um “inconsciente da história”. 
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Determinar ou, ao menos, esboçar a complexidade desse movimento embasado por uma 

noção antropológica do tempo é o que Lezama se propõe quando dá início ao seu estudo sobre 

as eras imaginárias. Em Mitos e cansaço clássico, após apresentar a operação que define a visão 

histórica e apontar o papel do sujeito metafórico no seu procedimento, Lezama Lima propõe a 

impossibilidade de tratar o tempo por um método que não seja através de uma técnica da ficção. 

Nesse sentido, em um determinado momento do texto, Lezama nos diz: “Uma técnica da ficção 

terá que ser imprescindível quando a técnica histórica não possa estabelecer o domínio de suas 

precisões” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 55). Diante da impossibilidade dessa precisão, Lezama, 

ironicamente, reitera a necessidade estipulada por T.S. Eliot de substituir o método narrativo 

por um “método mítico”46, o qual descarta sob a ótica do “neoclassicismo à outrance” de Eliot, 

para propor, longe de quaisquer pretensões apenas repetitivas, a reinvenção da realidade a partir 

dos “velhos mitos” que, “ao reaparecerem de novo, nos oferecerão seus conjuros e seus enigmas 

com um rosto desconhecido”. Para isto, segundo Lezama, “é preciso desviar a ênfase posta pela 

historiografia contemporânea nas culturas para pô-la nas eras imaginárias”. Recomendação que, 

inclusive, demonstra as questões por trás do seu conceito, ao propor que “assim como Toynbee 

estabeleceu vinte e um tipos de culturas”, é necessário “estabelecer as diversas eras onde a 

imago se impôs como história”. Pois, de acordo com o imaginário emancipado pelas imagens 

de cada cultura, “é dessa trama que empresta a imagem à história que depende a verdadeira 

realidade de um fato ou sua indiferença e inexistência” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 57). 

Nessa história tecida pelas imagens, onde a historicidade de cada imagem não se opõe 

ao anacronismo que a atravessa, a verdadeira realidade de um fato, conforme nos fala Lezama, 

está relacionada à sua sobrevivência e, mais especificamente, ao modo como Didi-Huberman, 

tendo em vista o fundo antropológico do conceito de Warburg, propõe como as sobrevivências 

evidentes nos objetos reatam com o mundo da “magia”, do “animismo” e do “demoníaco”. 

Termos que não poderiam apresentar concomitância maior com o pensamento lezamiano, uma 

                                                
46 Em referência ao artigo de T.S. Eliot, Ulysses, Order and Myth (1923), conforme notado por Chiampi, onde o poeta inglês 
comenta a obra de James Joyce, Ulisses (1922), Lezama cria um comentário que abrange à “novelística de Joyce” e a crítica 
de Eliot, destacando que “Eliot valorizava essa obra considerada caótica, precisamente porque se opunha ao caos da nossa 
época, procurando o reverso dos mitos” (p. 55). Nesse sentido, comenta a proposta de Eliot que consiste em substituir o método 
narrativo por um “método mítico” que, de acordo com Lezama, se trata mais propriamente de um “método-crítico”, conforme 
o “neoclassicismo à outrance” de Eliot. O que significa uma certa concepção clássica perseguida pela obra de T.S. Eliot, por 
sua vez, ironizada por Lezama, ao mesmo tempo que sustenta que “Eliot não se preocupava com a busca de novos mitos, pois 
ele é um crítico pessimista da era crepuscular. Pessimista porque acredita que os antigos realizarama criação e que, aos 
contemporâneos, somente nos resta o jogo das combinatórias” (ibid.). Por fim, Lezama Lima lança sua crítica final contra o 
pessimismo de Eliot, acentuando que o poeta inglês não pretende aproximar-se da vivência dos mitos ancestrais, “mas ao 
resguardo que oferecem esses mitos às obras contemporâneas, que lhes dão uma espécie de nobreza clássica. Por isso, sua 
crítica é essencialmente pessimista ou crespuscular, pois crê que os mestres antigos não podem ser superados, restando apenas 
a fruição de repetir, talvez com novo acento. Apreciação esta vizinha ao pessimismo spengleriano e ao eterno retorno” (p. 56). 
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vez que aparecem de forma recorrente na poiesis do escritor. Em consequência, a maneira como 

o tecido da imagem conforma a figura anacrônica da visão histórica de Lezama, pressupõe uma 

antropologia do tempo inerente ao conceito de imago que, mais do que simplesmente contornar 

a historiagrafia em busca dos momentos onde a imagem se impõe como história, se ocupa de 

estabelecer a potência de cada cultura para criar imagens. Eis que o objetivo de Lezama com o 

estudo das eras imaginárias é definir as épocas, ou os “regimes de verdade específicos”, como 

nos diz Rancière, nas quais os tipos de imaginação hipostasiados no teológico, no mitológico e 

nas atividades metafóricas da cultura formam determinados regimes de historicidade. Ou seja, 

o intuito de Lezama é estabelecer as diferentes eras da história humana que estariam além dos 

limites de uma única cultura ou sociedade, a fim de observar os momentos nos quais os fatos 

adquiriram gravitação suficiente para remontarem novos regimes históricos. Regimes baseados 

nas relações imaginárias que conectam as imagens no tempo e traçam uma perspectiva sobre o 

devir dos povos e das culturas que compõem a totalidade da experiência humana. É a maneira 

como uma história tecida por imagens rompe com a causalidade historicista e implanta o que 

Lezama define como uma causalidade metafórica, capaz de tornar a história uma expressão 

vivente, unindo fabulação e real, o movimento que resume a intenção de um estudo da história 

amparado pelas eras imaginárias. No ensaio, A partir da poesia, Lezama define essa intenção:  

Não basta que a imagem atue sobre o temporal histórico, para que se engendre uma era 
imaginária, ou seja, para que o reino poético se instaure (...) essas eras imaginárias têm 
que surgir em grandes fundos temporais, ou milênios, ou situações excepcionais, que se 
tornam arquetípicas, que se congelam, onde a imagem pode capturá-las ao repetir-se. 
Nos milênios exigidos por uma cultura, em que a imagem atua sobre determinadas 
circunstâncias excepcionais, ao transformar-se o fato numa viva causalidade 
metafórica, é que se situam essas eras imaginárias. A história da poesia não pode ser 
outra coisa que o estudo e expressão das eras imaginárias. (LEZAMA LIMA, 1996, p. 
231) 

No que lhe concerne a divisão da história em eras correspondentes ao imaginário, capaz 

de conectar a expressão cultural dos diferentes povos e civilizações ao longo do tempo, depende 

daquilo que Lezama define como a “valorização dos enlaces históricos e da estimação crítica” 

(LEZAMA LIMA, 1988, p. 54), através das quais propõe uma espécie de método crítico, tal 

como estipulado por Marc Bloch, ao ter em vista uma prática que parte do presente em busca 

de estabelecer os “enlaces retrospectivos” que convertem a dobra entre a história e a imagem 

(o tempo em sua dimensão complexa) na expressão das eras imaginárias. Exercício que prevê 

a criação dos contrapontos que têm como objetivo construir uma causalidade metafórica entre 

os fatos. Para Lezama, “uma vez reconhecido esse quadro de uma humanidade dividida por eras 

correspondentes à sua potencialidade parar criar imagens, é mais fácil perceber ou visualizar a 

extensão desse contraponto animista, onde se verificam esses enlaces”. Relacionada ao papel 
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desempenhado pelo sujeito metafórico na concepção da visão histórica, de acordo com o poeta, 

“essa surpresa dos enlaces estabelece uma espécie de causalidade retrospectiva” (LEZAMA 

LIMA, 1988, p. 58). Logo, a postura epistemológica do pensamento lezamiano está vinculada 

não apenas ao exercício retrospectivo que marca o posicionamento crítico e arqueológico da 

sua visão histórica, na medida em que esta se volta para a função das imagens na conformação 

da história como uma disciplina anacrônica, mas, sobretudo, ao criativo de um novo conceito 

de causalidade que, tomando emprestadas as considerações de Didi-Huberman sobre a teoria 

de Walter Benjamin, opera uma desmontagem da história para, em seguida, realizar a montagem 

de um conhecimento do tempo mais sutil e mais complexo47. Dinâmica que, tanto na obra de 

Lezama quanto na de Benjamin, está relacionada ao papel da memória na construção da história. 

No caso de Lezama, a operação, através da qual a visão histórica resulta do contraponto 

animista e da animada iluminação estilístisca por onde transcorrem os elementos presididos 

pela imagem, prevê a força revulsiva do sujeito metafórico na agitação das entidades naturais e 

culturais. Reflexos da imagem, a visão histórica e o estudo das eras imaginárias são frutos dessa 

dinâmica descentrada e sobrevivente da memória e da imaginação do sujeito metafórico. Por 

isso, história é vista em termos das renovações causais que transformam em dramatis personae, 

o que Lezama concebe como o princípio da individuação do sujeito metafórico, ao ter em vista 

a forma como sua força revulsiva parte um impulso de conformação simbólica inseparável da 

imaginação. Nesse sentido, o poeta propõe que “outro recurso que podemos utilizar para a busca 

dessas entidades naturais ou culturais imaginárias são as formas sutis aconselhadas por Klages 

para adquirir uma total diferença entre recordação e memória”. Recordar, segundo Lezama, “é 

um fato do espírito, mas a memória é um plasma da alma, é sempre criadora, espermática, pois 

memorizamos a partir da raiz da espécie” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 59). Diferenciação que o 

primado animista do pensamento de Ludwig Klages48 fornece à teoria lezamiana, no sentido de 

                                                
47 No capítulo de seu livro em que se dedica ao pensamento Walter Benjamin, Didi-Huberman ressalta a ascendência na teoria 
benjaminana, dos conceitos históricos de Aby Warburg, considerando estes dois filósofos os responsáveis por colocarem em 
prática a ideia de “montagem” (montage) do saber histórico. O que está relacionado não só à contemporaneidade da ideia inicial 
das Passagens, de Benjamin e do Atlas Mnemosyne de Warburg, mas às “montagens de atrações” cinematográficas de Serguei 
Eisenstein e às “montagens de repulsas” de Georges Bataille. Por isso, na visão de Didi-Huberman, o anacronismo começa a 
se desenvolver a partir do momento em que o objeto histórico é analisado no modo sintomal, a partir do momento que seu 
aparecimento – o presente de seu acontecimento – faz surgir a longa duração de uma sobrevivência (Nachleben) como propõe 
Warburg. Sobrevivências que foram especialmente estudadas por Benjamin, como noção que envolve o paradoxo do tempo no 
estatuto lógico e narrativo do saber histórico. Daí a importância de certo princípio de montagem postulado por Warburg, em 
seu método de análise histórica que, segundo Didi-Huberman, confere uma complexidade mais sútil, ao tempo remontado, após 
este renunciar os modelos seculares de continuidade histórica, em prol das descontinuidades e dos anacronismos que o renovam. 
48 Na referência de Lezama à diferença estabelecida por Ludwig Klages entre memória e recordação, em Fundamentos da 
caracterologia (Graphologische Monatshefte, 1910), conforme notado por Chiampi, é possível reiterar não apenas a ideia de 
uma memória “espermática”, mas a ligação do pensamento lezamiano com o modo como Klages propõe uma valorização da 
imagem como uma “realidade vivente”, uma manifestação de estados anímicos irredutíveis à lógica racional. Segundo Chiampi, 
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revelar a “memória criadora”, na qual os fatos adquirem sua verdadeira constituição memorial 

quando associados, por meio de um gesto criativo, a outros fatos capazes de projetá-los em uma 

nova órbita cultural. Esse gesto que pressupõe a atribuição de uma vida anímica a esses fatos é 

o que os tornam suscetíveis a um esforço de memorização realmente eficaz e propositivo, na 

medida em que rompem com o “louvor didático” de uma causalidade desprovida de estímulos 

vivificantes. Dessa maneira, nas palavras de Lezama, “a memória ao afincar-se sobre um fato 

muito bem guarnecido por ela, está como que à espreita para ser emparelhada com outro fato 

mais longínquo e desafiador”. Assim, “o prodígio desse análogo mnemônico é que balanceia 

os dois pratos da balança, buscando o fiel com um desconhecido oscilante e cruel” (LEZAMA 

LIMA, 1988, p. 60). Com isso, a memória criadora, que para Lezama está associada ao caráter 

germinativo, adquire sua plenitude em uma fulguração, onde a percepção momentânea revela 

os enlaces que fazem desse análogo uma causalidade viva capaz de animar as imagens e revelar 

como o anacronismo é o animismo do tempo, o que lhe imprime vida, movimento e desmesura. 

Com essa surpresa dos enlaces, com a analogia do análogo mnemônico, com a memória-
surpresa lançada valentemente à busca do seu par complementar, que gera um 
causalismo novo e mais grave, no qual se supera a subordinação de antecedente e 
derivado, para fazer das sequências dos fatores de criação, unidos por um complemento 
aparentemente inesperado, mas que lhes outorga esse contraponto onde as entidades 
adquirem sua vida ou se desfazem em pó arenoso, inconsequente e baldio. Com esses 
elementos de julgamento e criação, capazes de celebrar as novas colocações que as 
obras de arte necessitam em nossa época, eram adquiridas perspectivas tão 
surpreendentes que muitos fatos artísticos realizavam então o seu verdadeiro 
nascimento (LEZAMA LIMA, 1988, p. 61).  

No caso de Benjamin, a tarefa de escovar a história a contrapelo subentende como a 

causalidade é uma negação da própria temporalidade, uma vez que ela nega a multiplicidade do 

tempo, ao pretender-se desprovida de conexões atemporais. Ao propor que “um fato, por ser 

causa de outro, não se transforma por isso em fato histórico”, Benjamin atribui à capacidade 

desse fato vir a se tornar histórico, à uma ação posterior, a um distanciamento, muitas vezes, de 

milênios, a partir do qual o historiador desfia seus acontecimentos, na medida em que apreende 

“a constelação em que a sua própria época se insere, relacionando-se com uma determinada 

época anterior” (BENJAMIN, 2012, p. 20). Com isso, todo historiador fundamenta um conceito 

de presente que, por sua vez, a probidade teológica da teoria benjaminiana projeta no tempo 

messiânico do Agora (Jetztzeit)49. Na dialética não hegeliana dos seus conceitos históricos, onde 

                                                
na concepção de Klages sobre o processo histórico, dá-se a luta do espírito para aniquilar a vida, mas só a força criadora da 
vida anímica consegue deter o curso dessa aniquilação. Algo que reforça o eixo da argumentação de Lezama sobre a imago. 
49 Em suas teses sobre o conceito de história, Walter Benjamin afirma: “A história é objeto de uma construção cujo lugar é 
constituído não por um tempo vazio e homogêneo, mas por um tempo preenchido pelo Agora (Jetztzeit)” (p. 18). Através do 
que define como um “Agora”, Benjamin propõe um corte no tempo capaz de irromper a marcha inexorável da História, tal 
como compara no mesmo fragmento, ao modo como Marx define a revolução. Essa concepção benjaminiana está tomada não 
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a atemporalidade não nega a historicidade e a imagem se articula como uma dupla perspectiva 

em constante desdobramento, a relação entre a memória e aquilo que sua obra estabelece como 

uma imagem-dialética50, além de remeter à influência de Aby Warburg em suas teses sobre o 

conceito de história, demonstra como o saber histórico é colocado em movimento. Esse corte 

dialético que ocorre no presente, introduz o paradoxo no lugar da causalidade historicista, 

escapando de um modelo trivial do passado fixo, ao realizar uma passagem que as análises de 

Didi-Huberman identificam na forma como Benjamin substitui o passado como fato objetivo, 

por um passado como fato de memória, isto é, como fato em movimento, como fato psíquico e 

material. O duplo regime da imagem nas particularidades da teoria benjaminiana, bem como 

nas atribuições específicas da obra de Lezama, como observaremos no segundo capítulo, é o 

que coloca em movimento esse princípio dinâmico da memória, o qual, segundo Huberman, “o 

historiador deve se tornar, ao mesmo tempo, o receptor e o intérprete” (DIDI-HUBERMAN, 

2015, p. 117). Essa dinâmica que projeta a memória a partir da atualidade do presente, em um 

duplo movimento – psíquico e material, imaginário e simbólico, ontológico e poético – no qual 

se realiza a possibilidade, sempre paradoxal, de remontar do tempo, ao ter em vista as distâncias 

por ele impostas, exerce a força dialética do devir encarnada, segundo os termos de Huberman, 

pelos “contrapontos”, “contrarrítimos”, “quedas ou irrupções” que realizam a dupla imagem.  

Em vista desse duplo regime da imagem, o desafio crítico lançado à história da arte por 

José Lezama Lima, tal como proposto por Didi-Huberman ao analisar o caráter transgressor do 

pensamento de Benjamin e Warburg no contexto de uma disciplina formalista e iconológica 

predominante no início do século XX, além de indicar como o pensamento lezamiano também 

se opôs diretamente à toda uma tradição estética, sobretudo, nas suas análises sobre a barroco, 

em contraponto ao pensamento de Worringer, Wölfflin e Weisbach, como veremos no capítulo 

posterior, também aponta para a maneira como, diante desse “problema das formas”, o sujeito 

metafórico “intervém em forçosas mutações” que, segundo Lezama, destroem “o pessimismo 

encoberto nas teorias constantes artísticas”. Teoria esta que o poeta identifica nos estudos sobre 

                                                
só do sentido revolucionário com que remete também à Revolução Francesa, mas de um sentido escatológico associado ao que 
compreende, em um fragmento posterior, como um “tempo messiânico”. Nesse sentido propõe: “O Agora (Jetztzeit), que, como 
modelo do tempo messiânico, concentra em si, numa abreviatura extrema, a história de toda humanidade, corresponde 
milimetricamente àquela figura da história da humanidade no contexto do universo” (p. 20). Em suma, Benjamin estabelece a 
partir da ideia do Agora, um advento súbito que expõe a uma economia do tempo que embasa a causalidade histórica. Cf. 
BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Tradução e organização João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. 
50 Partindo das considerações de Georges Didi-Huberman sobre o conceito de imagem-dialética de Benjamin, cabe ressaltar 
em concordância com o filósofo francês, como a teoria benjaminiana projeta a imagem no centro da vida histórica, entendendo 
o seu papel na elaboração de novos modelos de tempo. Para Benjamin, a imagem não é um simples evento no devir histórico, 
nem um “bloco de eternidade insensível às condições desse devir” (p. 106). A imagem produz uma temporalidade com dupla 
face que, por sua vez, acaba por apreender o tempo em termos de uma dialética, conformando assim, uma “imagem-dialética”. 
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o barroco de Eugenio D’Ors51, a fim de apresentar seu próprio ponto de vista que, conforme 

suas palavras, “parte da impossibilidade de dois estilos semelhantes, da não identidade de duas 

formas aparentemente concludentes, do criativo de um novo conceito de causalidade histórica” 

que, referindo-se ao mito do eterno retorno, “destrói o pseudoconceito temporal de que tudo se 

dirige ao contemporâneo, a um tempo fragmentário” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 61). Neste 

ponto, o que Lezama entende como “eterno retorno”, “contemporâneo” e “tempo fragmentário” 

está envolto pela maneira determinista como as considerações de Nietzsche foram interpretadas 

como ciclos inexoráveis de repetição fechados em sua eternidade. Motivo pelo qual o seu ensaio 

se lança contra a morfologia de Spengler e as concepções estéticas de Eugenio D’Ors. Pois, se 

consideramos o modo como nos seus escritos sobre a história52, as considerações de Nietzsche 

se projetam sobre o signo da intempestividade, podemos observar não só como em nenhum 

momento de sua obra o filósofo assinala o “eterno retorno” como um ciclo repetitivo, mas, pelo 

contrário, afirma o seu conceito como a concepção fundamental das sociedades primitivas em 

oposição ao historicismo hegeliano. É na medida que o eterno retorno desvela o paradigma das 

repetições como a forma pela qual o homem primitivo tem acesso ao tempo mítico das origens, 

através de um tempo-forte53, como nos fala Mircea Eliade, que a influência intempestiva renova 

a relação do homem com a natureza, introduzindo-o em uma vivência a-histórica inteiramente 

absorvida pelo presente, numa ausência de sentido histórico capaz de ampliar a própria História. 

Essa “resistência” do acontecimento na “corrente” da causalidade é o que, por sua vez, 

define o novo conceito de causalidade proposto por Lezama como uma causalidade metafórica. 

                                                
51 Em uma referência indireta ao estudo de Eugenio d’Ors, Lo barroco (1944), conforme notado por Irlemar Chiampi, Lezama 
alude à teoria do filósofo espanhol, traçando uma crítica à sua perspectiva sobre a alternância entre os estilos clássico e barroco 
através de toda a historia cultural da humanidade. A ideia de um estilo barroco atemporal converge com a crítica lezamiana à 
ideia do eterno retorno das formas do pensamento histórico. Cf. D’ORS, Eugenio. Lo barroco. Madrid: Editorial Tecnos, 1993. 
52 Os escritos de Friedrich Nietzsche sobre a história compreendem uma série de textos e aforismos, a partir dos quais o filósofo 
delineou ao longo de toda sua vida, seu pensamento crítico sobre a história e o seu conceito. Nesse trecho, a referência recai 
sobre aquele que é o mais longo texto já publicado por Nietzsche sobre a história, intitulado, II Consideração Intempestiva 
sobre a utilidade e os inconvenientes da História para a vida (Unzeitgemässe Betrachtungen Vom Nutzen und Nachteil der 
Historie für das Leben, 1873-1876). Texto no qual Nietzche apresenta sua crítica ao historicismo e, principalmente, à filosofia 
da história de Hegel, ao lançar uma substituição do conceito de causalidade pela ideia de uma intempestividade do tempo ligada 
à substituição da causalidade por seu conceito de genealogia. Nesse sentido, algumas das considerações que marcam os escritos 
de Nietzsche sobre a história se fazem contemplados nessa relação esboçada entre o seu pensamento “anti-histórico” e a relação 
do eterno retorno com a origem da concepção primitiva de tempo, pois, o filósofo aponta o estado anímico da arte como uma 
capacidade de estar momentaneamente fora do tempo, bem como considera a maneira a-histórica com que cada acontecimento 
se apresenta, como um momento vinculado ao sentido primordial da vida. Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre história. 
Apresentação, tradução e notas Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2005. 
53 Temas de outras obras de Mircea Eliade, o eterno retorno e a saída do tempo são tratados em Mito e realidade (Myth and 
Reality, 1963), a partir da ideia de que o mito é uma “realidade viva”, “um ingrediente vital da civilização humana” (p. 23) que, 
longe de ser uma fabulação, é uma codificação da sabedoria prática. Nesse sentido, Eliade propõe a relação dos mitos com o 
tempo revela que o “tempo mítico das origens é um tempo ‘forte’, porque foi transfigurado pela presença ativa e criadora dos 
Entes Sobrenaturais” (p. 21). Pois, ao recitar os mitos, reintegra-se ao tempo fabuloso e a pessoa torna-se “contemporânea” dos 
eventos evocados. Com isso, ao “viver” os mitos, sai-se do tempo profano, cronológico, ingressando em um tempo diferente, 
um tempo sagrado e primordial. Cf. ELIADE, Mircea. Mito e realidade. Tradução Pola Civelli. São Paulo: Perspectiva, 2016. 
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Nesse sentido, se notarmos como a sua função está relacionada àquele que é o tropo primitivo 

por excelência e, sobretudo, ao movimento de contestação do historicismo hegeliano, podemos 

dizer sem sombra de dúvidas que a causalidade metafórica está profundamente marcada pela 

ação intempestiva de um movimento pautado pela compenetração causal entre forças históricas 

e a-históricas, em recusa à inexorabilidade do tempo. Tal como na obra de Nietzsche, a nova 

causalidade histórica vislumbrada por Lezama está relacionada com a genealogia, o mítico, a 

multiplicidade do devir e a unidade primoridial do real. Diante dessas relações que apontam 

para uma ligação direta entre os pensamentos de Nietzsche e Lezama que, adiante serão melhor 

exploradas, nos resta ressaltar a incompreensão do escritor cubano acerca da ideia do eterno 

retorno, no trecho onde recusa as constantes históricas como uma redução das relações análogas 

responsáveis por gerar “um pessimismo furibundo, que tende, como no eterno retorno, a repetir 

as mesmas formas estilísticas formadas com ingredientes ou elementos iguais”. De acordo com 

Lezama, aí estaria, inclusive, “o germe do terrível complexo do americano: acreditar que a sua 

expressão não é uma forma alcançada, mas problematismo, coisa a resolver” (LEZAMA LIMA, 

1988, p. 61). Daí o modo como as considerações de Lezama sobre eterno retorno revelam um 

desvio da perspectiva nietzschiana e como as noções de contemporaneidade e de fragmentação 

podem ser repensadas no contexto da sua afirmação, se tomarmos a marca intempestiva dos 

conceitos de Giorgio Agamben, em O que é o contemporâneo?54. Texto onde o filósofo italiano 

alia os pensamentos de Nietzsche e Benjamin, ao propor que o contemporâneo é em certo 

sentido inatual, sendo através desse anacronismo, capaz de apreender o presente em sua singular 

relação com um tempo fragmentário, uma peculiar descontinuidade, um limiar inapreensível. 

Por sua vez, a relação que a poiesis lezamiana estabelece com essa figura intempestiva 

do presente define-se pelo conceito de ressurreição. Conceito que reitera a economia cristã da 

revelação, ao mesmo tempo em que lança uma perspectiva subversiva em relação à maneira 

como o platonismo do cristianismo medieval transformou o plano escatológico da oikonomia 

cristã em uma máquina antropogênica do racionalismo ocidental. Por ter em vista a origem e o 

fundo mítico do catolicismo primitivo, Lezama entende a religião católica como uma espécie 

de síntese das tradições ocidentais e orientais, ao considerar que a ideia da ressurreição advém 

                                                
54 Em seu livro, O que é o contemporâneo? e outros ensaios (Che cos’è il contemporaneo?, 2006), Giorgio Agamben retoma 
a relação entre o pensamento de Walter Benjamin e seus conceitos sobre a história e os escritos de Nietzsche sobre o tema, com 
ênfase na ideia benjaminiana de tempo messiânico e no conceito nietzschiano de intempestividade. Estabelecendo uma relação 
entre tais noções, como projeções que unem a interrupção da cronologia com a causalidade do tempo histórico, Agamben lança 
as suas considerações a partir da ideia de contemporaneidade, propondo a emergência de um tempo fragmentário, projetado no 
presente. Com isso, considera não só o anacronismo do ser situado nessa temporalidade simultaneamente atual e inatual, mas 
a relação desse tempo com a “origem”, tal como pensada por Benjamin a partir da genealogia de Nietzsche. Cf. AGAMBEN, 
Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Tradução Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó, SC: Argos, 2009. 
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de um sincretismo entre a crença do homem grego na ressurreição do corpo e do homem oriental 

no esplendor e no caminho da glória. Declaradamente católico, porém com certas derivações 

heterodoxas, como se define o próprio poeta, o seu culto à ressurreição e, mais precisamente, à 

imagem, conecta-se com a origem do catolicismo e o pensamento de São Paulo55. Origem que 

também é tema de outro ensaio de Giorgio Agamben, no qual, analisando a carta de Paulo aos 

romanos56, o filósofo estabelece a experiência cristã do tempo além da concepção linear que a 

influência grega secularizou, ao projetar na figura messiânica do Agora, uma temporalidade 

capaz de revelar a existência de um tempo operativo que se insere no tempo cronológico e o 

permite tornar-se representável. Sentido no qual caminha a poética lezamiana, uma vez que a 

causalidade é vista por Lezama como aquilo que culmina na ressurreição, na medida em que 

converge até a imagem, não por um transcurso linear, mas sim por seus diferenciais de tempo. 

O instrumento para alcançar essa ressurreição é, portanto, a causalidade metafórica que, 

ao contrário de inserir a eternidade no interior dos fenômenos temporais como o axioma de uma 

ontologia do real, articula a atualidade de um não-tempo e a causalidade de um tempo sucessivo, 

na redescrição da realidade produzida por seu duplo movimento tropológico, criando imagens 

sob o prisma de uma ontologia infundamental e de uma poética intempestiva. No que tange a 

esse duplo movimento da causalidade metafórica, que, por sua vez, será melhor definido no 

capítulo posterior, cabe ressaltar apenas como a sua implicação no estudo das eras imaginárias 

e o objetivo de promover o que Lezama define como a possibilidade infinita. Conceito que 

revela a influência do pensamento de Leibniz no seu sistema poético, uma vez que estabelece 

a potência de uma temporalidade complexa, implicada pela dobra57 das relações aquisitivas que 

                                                
55 Na entrevista concedida por Lezama à Fernando Martínez Laínez, ao ser questionado sobre a sua fé religiosa, o poeta se diz 
católico, afirmando estar conectado ao pensamento de São Paulo, ao ponderar como o catolicismo é uma espécie de síntese do 
Oriente e do Ocidente: “Es decir, uma sínteses maravillosa entre el hombre del Oriente y el hombre del Occidente, entre el 
homem griego, al que le costaba trabajo creer en la resurrección del cuerpo, y el hombre oriental, que cree plenamente en el 
valle del esplendor, en el caminho de la gloria. Sí innegablemente soy católico, ahora, puedo afirmar que con ciertas 
derivaciones heterodoxas” (p. 210). Ao pensamento de São Paulo, Lezama também credita certos aspectos da sua relação com 
a imagem, ao apontar a frase “In speculum per imago”, da qual extrai a concepção da imagem como um espelho, uma imagem 
ligada à realidade e ao modo como percebemos o mundo pela imagem. Além disso, também atribui à São Paulo a sua relação 
com o princípio da ressurreição, ao dizer que a conclusão na qual há chegado em seu sistema poético é que a poesia “es el ser 
causal para la resurrección. Es decir, es lo que prepara una causalidade para la resurrección. Todo en la vida, a mi manera 
de ver, culmina em uma cosa, que es la resurrección” (p. 224). Ao ser questionado sobre o sentido da ressurreição, Lezama 
afirma que “si no creemos en la resurrección no podemos ser en manera alguna católicos, ya lo afirmaba san Pablo” (ibid.). 
56 No livro, O tempo que resta: um comentário à Carta aos Romanos (Il tempo che resta: un commento ala Lettera ai Romani, 
2000), Giorgio Agamben analisa a carta de São Paulo aos romanos, em busca de revelar a experiência cristã do tempo, sobre a 
premissa de um tempo que resta, uma dimensão residual em que o tempo se encontra contraído para se abrir no presente. Nesse 
sentido, as investigações de Agamben avançam sobre a experiência do tempo e a marca do pensamento grego na concepção 
cristã do tempo histórico. A ideia do tempo messiânico postulada por Benjamin é abordada, ao longo de toda obra, como um 
dos conceitos chaves da intepretação lançada pelo filósofo acerca da oikonomia. Cf. AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: 
um comentário à Carta aos Romanos. Tradução Davi Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016. 
57 Ainda que a referência remeta ao conceito de dobra proposto por Leibniz, a fonte de sua implicação está associada ao estudo 
de Gilles Deleuze, em seu livro, A dobra: Leibniz e o barroco (Le pli – Leibniz et le Baroque, 1988). Diante da abrangência da 
abordagem deleuziana, cabe destacar a relação que o conceito leibniziando de dobra apresenta com a noção de infinitude, sendo 
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elevam a progressão tautológica da imagem ao limiar de um tempo desmedido. Pois, conforme 

propõe o poeta, “o impossível ao atuar sobre o possível engendra um potens, que é o possível 

na infinitude” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 236). Nesse sentido, as eras imaginárias funcionam 

como épocas que, em seus regimes de verdade específicos, se distinguem menos em termos da 

forma como o exame da eternidade tecida em sua temporalidade dá a conhecer poeticamente a 

verdade no tempo, do que das suas instabilidades frente ao princípio de possibilidade e à boa 

relação dos fatos históricos com as leis das equivalências entre os seus fenômenos. Eis o modo 

como o primado imaginário das eras definidas por Lezama, congregam o incondicionado e a 

infinitude subjetiva da experiência estética que a influência de Schelling destina ao supra-

sensível, à hipertelia e à sobredeterminação das imagens, como um princípio de possibilidade 

aplicável, não pelo atestável, mas pelo que não tem lugar em um tempo fixo. Por isso, a única 

“realidade” plausível aos fatos históricos é a contingência, isto é, o paradoxo através do qual a 

causalidade metafórica desvela a clandestinidade do argumento ontológico que insere o 

princípio de possibilidade no tempo, na mesma medida que faz desse princípio a potência da 

imagem que inscreve a infinitude no desdobramento das possibilidades atribuídas ao histórico.  

No movimento paradoxal que produz a possibilidade infinita, uma instância ontológica 

e outra poética se tornam evidentes. A primeira está relacionada à visão do sujeito metafórico 

diante do espaço gnóstico, a segunda, à causalidade e ao incondicionado, por meio dos quais, 

no ensaio, Prelúdio às eras imaginárias, Lezama concebe como a projeção ascendente em que 

variações causais da imagem “só podem ser reunidas pela impulsão, pelo ar cinegético que as 

impulsiona a uma finalidade, que elas mesmas esclarecem pela potência de seu percurso ou 

movimento” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 208). A extensão da causalidade e do incondicionado 

à finitude e ao condicionante advém da qualidade indecifrável dos seus acasos, libertando a 

imagem de sua própria identidade e da “trágica e teimosa reprodução” que a dirige ao presente 

dissimulado na sua existência e nas suas formas dadas à percepção do sujeito. Tal operação 

chega, por fim, aos signos poético-ontológicos da vivência oblíqua, em que se entrevê a conduta 

ética do sujeito metafórico, e da imagem oblíqua (imago oblicua), cuja expressão instaura as 

formas da causalidade metafórica. Ambos, signos derivados do súbito, do instante temporal 

onde, segundo Lezama, “a potência na matéria se torna hilozoísta” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 

215). Daí que, de acordo com o poeta, esse intercâmbio entre a vivência oblíqua e a imagem 

oblíqua, cria, o incondicionado condicionante, ou seja, o potens, a possibilidade infinita. Uma 

                                                
este e outros termos e elementos da filosofia de Leibniz extremamente importantes para a compreensão do pensamento de 
Lezama. Cf. DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Tradução Luiz B. L. Orlandi. Campinas: Papirus, 1991. 



 111 

potência que, em outro dos seus ensaios, Introdução a um sistema poético, Lezama projeta na 

possibilidade de se atribuir sentido à imagem, por meio da natureza fenomênica de seu ato 

poético que mantém o “impossível sintético”, não apenas como uma “síntese categorial das 

antinomias”, mas como “irreproduzíveis diferenciações” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 153).  

Em face dos movimentos e aquisições que conformam a potência anímica da imagem, 

as eras imaginárias provêm, portanto, das implicações do incondicionado condicionante que 

Lezama define como uma instância das relações de contingência em nível não de um modo de 

ser dos sujeitos ou dos objetos, mas de uma projeção vivificante e simultânea destas duas 

esferas. Tais relações ganham inferência fenomênica na sobredeterminação da imagem por 

meio das infinitas possibilidades desdobradas da sua manifestação como uma fulguração que, 

nada mais é do que o acúmulo das suas causalidades e descontinuidades tecidas como metáforas 

vivas, segundo o escritor, “postos a descoberto num instante de luz” (LEZAMA LIMA, 1996, 

p. 219). Este súbito que Benjamin associa ao seu conceito da imagem-dialética, alegorizando o 

momento que interrompe a marcha inexorável da história, na teoria lezamiana convém à ação 

da imagem oblíqua como uma categoria dialética que, assim como no termo benjamiano, recusa 

a síntese hegeliana em privilégio de um desdobramento pautado pela diferenciação no devir. O 

signo da obliquidade opera, por sua vez, por um desvio tangencial que ilustra a ação progressiva 

da causalidade metafórica em relação ao sentido e, no caso, ao tempo. Essa herança da filosofia 

leibniziana e do seu cálculo infinitesimal no pensamento de Lezama, recai sobre a comparação 

metafórica, demonstrando como o sentido e os fatos históricos adquirem forma para que, em 

um instante seguinte, sejam postos novamente em movimento. Com isso, o alcance e a extensão 

da imagem oblíqua, como um dos sinônimos da imago, advém do que o poeta define como a 

situação hiperbólica que insere as “incompreensíveis diferenciações dentro da homogeneidade 

da corrente”, estruturadas “por uma temporalidade reverente vinda como um halo, como uma 

lenta irradiação minuciosa que aclarava momentaneamente, entre aquela congelada roda de 

faiscações, as figuras visitadoras de seu sentido e logo desfeitas pressagiosamente no som da 

sucessão” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 156). Desse modo, os estrépitos temporais que definem 

o movimento fulgurante da imagem oblíqua impõem o desenvolvimento metafórico, de acordo 

com o qual cria-se uma temporalidade que tangencia a horizontalidade do tempo das sucessões 

e a verticalidade das extemporaneidades ligadas à eternidade, ilustrando, assim, a obliquidade 

dos novos direcionamentos temporais que definem a visão histórica tecida pela imagem.  

É sem perder de vista essa razão intempestiva que engendra a visão histórica que as eras 

imaginárias são definidas como situações onde a imagem atua excepcionalmente, ao converter 
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os fatos em uma vivente causalidade metafórica. No ensaio, A partir da poesia, Lezama alude 

ao conceito das eras imaginárias como “metáforas vivas, milênios estranhamente unitivos, 

imensas redes ou contrapontos culturais” (LEZAMA LIMA,1996, p. 233), nas quais, cada 

sequência metafórica, distante de encerrar uma interpretação holística dos acontecimentos, 

amplia as perguntas suscitadas pelas metáforas anteriores se desdobrando, sucessivamente, em 

uma nova série de metáforas ainda maiores. Processo que respalda as relações aquisitivas da 

literatura e da teoria de Lezama, na medida em que faz do seu olhar primitivista sobre os fatos 

naturais e culturais, o logos poético da apetência criativa e do animismo de sua poiesis. O que, 

inevitavelmente, apresenta certas relações com o próprio contexto do pensamento lezamiano, 

no início de um século onde a sanha primitivista de surrealistas e dadaístas em criar novos mitos 

traçaram uma ponte entre a Europa e a América Latina, mas que, claramente, extravasa tais 

identificações, uma vez que a busca de Lezama em conceber o novo através do jamais criado 

(increado) e de produzir novos mitos capazes de reordenar os sentidos da história, define-se em 

função de seu objetivo maior de criar um sistema poético próprio, cujas eras imaginárias são a 

prova das intenções americanistas e, ao mesmo tempo, universais do seu pensamento-mundo. 

Naquele que é considerado o texto no qual Lezama dá início de forma mais sistemática 

ao processo de categorização do seu sistema poético do mundo, o ensaio, A partir da poesia, o 

poeta apresenta as nove eras imaginárias nas quais sua história poética se divide como épocas 

em que se encontram hipostasiadas as atividades metafóricas da cultura, as metáforas vivas que 

produziram sua imago. A primeira, a era filogeneratriz, está relacionada à gênese do mundo 

orgânico, ao estudo das tribos, dos tempos remotos e das formas de reprodução. A segunda, o 

tanático da cultura egípcia, pressupõe o estudo dos conjuros, dos rituais e das cerimonias da 

cultura egípcia, como formas da visão religiosa do mundo pré-histórico, no caso, diretamente 

ligadas à morte e à sua relação imediata com a vida. Na terceira era, surge o estudo do orfismo 

como meditação sobre a raiz hipertélica da poesia, do que está além de uma finalidade e de uma 

causalidade como fruto da realidade e da imaginação, ou seja, é o estudo da matriz poética da 

cultura ocidental que, segundo Lezama, se estendeu desde a Trácia pré-histórica, no século XV 

a.C. até o século IV a.C., quando os segredos de Orfeu foram substituídos pela consciência 

filosófica. Era que também compreende o estudo dessa consciência, identificada por Lezama 

no surgimento do ser e da identidade, na filosofia de Parmênides e no advento do racionalismo 

grego. A quarta era, ilustrada pela imagem da biblioteca como dragão, compreende o estudo da 

cultura chinesa, do taoísmo e do I Ching, como fontes de um saber milenar observado desde o 

ano 3.000 a.C. e com grande atenção para o estudo da alquimia, das cores, dos números e dos 



 113 

animais simbólicos. Já a quinta era é a que se dedica ao estudo dos reis como metáforas, isto é, 

aos períodos de César, das culturas bárbaras e dos reis fundadores das civilizações inglesa, 

francesa, espanhola, alemã, entre outras onde monarcas encarnaram a imagem fundadora das 

culturas europeias. À sexta era imaginária, cabe o estudo dos cultos de sangue praticados pelos 

povos e tribos indo-americanas, ilustrada na referência de Lezama aos astecas. Por sua vez, a 

sétima era se dedica especificamente às pedras incaicas como símbolos da fortaleza da cultura 

Inca e do seu conhecimento astronômico. A oitava era se volta para os conceitos católicos de 

graça, caridade e ressurreição, onde o estudo do pensamento cristão alimenta as concepções de 

uma espera pela redenção e de um entendimento dos desígnios humanos. Por fim, a nona era 

imaginária encarna a possibilidade infinita, a título da intenção libertadora vislumbrada por 

Lezama na imagem de José Martí e na independência de Cuba, como emblemas da libertação 

dos países colonizados e das possibilidades adquiridas pelo povo cubano e demais populações. 

Nessa grande visão histórica tecida pelas imagens das diferentes culturas e civilizações 

que, ao longo de milênios, forneceram as provas da odisseia humana, importa menos o regime 

causal de sua historicidade do que as compenetrações simbólicas e imaginárias que levaram 

Lezama a estabelecer um ponto fulcral para a análise de cada período da história, a partir da 

aplicação de um novo conceito de causalidade. No fundo, são as sobreposições epocais ou os 

desajustes temporais observáveis nos recortes das eras imaginárias, o indicativo de uma prática 

que problematiza a forma como a história recebe as injunções do presente e rompe com as 

projeções do passado como reflexos dos seus apriorismos. Com efeito, as analogias produzidas 

pelas feições contrapontísticas da escrita e do pensamento histórico de Lezama são práticas a 

serem evitadas a qualquer custo pelos esquemas ideacionais da historiografia moderna, pois 

mais do que revelarem os constrangimentos das narrativas históricas, atentam contra o esquema 

ordenado de suas hierarquias etárias. Nesse sentido, não é propriamente a historicidades das 

épocas como fenômenos mensuráveis positivamente entre seus respectivos aparecimentos e 

desaparecimentos no tempo que interessam aos investimentos histórico-culturais do estudo das 

eras imaginárias, mas libertar o devir histórico do conservadorismo epistemológico, de acordo 

com o qual a historiografia opera o fechamento do passado sobre si mesmo, ao apontar o papel 

das imagens na prática histórica e, assim, revelar as anacronias inerentes à sua própria escrita. 

Por isso, os personagens e as evidências históricas convocadas a participarem das reflexões 

lançadas pelos textos lezamianos, muitas vezes, anteveem sentidos distintos dos empreendidos 

pela historiografia oficial, na medida em que cooptam os fatos e as imagens a operarem através 

das designações subjetivas e objetivas que embasam o caráter metafórico do seu próprio regime 
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de causalidade temporal. Eis que nas formulações imaginárias destinadas a observarem as eras 

da história natural e cultural, Lezama aponta para um extravio das constantes históricas, como 

um esforço poético de reestabelecer as bases, ou ao menos esboçar uma revisão dos princípios 

da epistemologia histórica, ao alterar o eixo das leituras que distinguem as unidades da história. 

Esta prática que, a princípio, pode parecer arbitrária, anti-histórica ou simplesmente 

subjetiva, na realidade demonstra a multiplicação dos níveis de análise que, no início do seu 

livro, A arqueologia do saber58, Michel Foucault identifica como um deslocamento dos estudos 

voltados para os longos períodos da história, tendo em vista como tais estudos eram tidos pelos 

historiados como investimentos que lhes permitiam estabelecer equilíbrios estáveis e processos 

irreversíveis na regulação das continuidades seculares, em direção ao aprofundamento na densa 

camada de acontecimentos sedimentadas nesses longos períodos, na medida em que substituem 

as sucessões lineares por um jogo de interrupções em profundidade. Multiplicação que Foucault 

define como a propagação de um campo de rupturas específicas que parte das vastas unidades 

descritas como “épocas” ou “séculos”, em busca de apontar os fenômenos de ruptura com as 

grandes continuidades do pensamento. Em acordo com Bachelard, Foucault sugere a suspensão 

do acúmulo indefinido dos conhecimentos, introduzindo-os em um tempo novo que os afastam 

de sua origem empírica e de suas motivações iniciais, prescrevendo às análises históricas, um 

novo tipo de racionalidade, baseada na identificação dos seus efeitos múltiplos. Nesse sentido, 

é possível dizer que a especificidade da divisão operada por Lezama lança um contraponto que 

consiste em redefinir a macroestrutura da história, em busca de estabelecer uma nova razão 

pautada pelas “redistribuições” que Foucault assinala como procedimentos que fazem aparecer 

“vários passados, várias formas de encadeamento, várias hierarquias de importância, várias 

redes de determinações, várias teleologias, para uma única e mesma ciência, à medida que seu 

presente se modifica”. Assim, de acordo com a sua arqueologia, “as descrições históricas se 

ordenam necessariamente pela atualidade do saber, se multiplicam com suas transformações e 

não deixam, por sua vez, de romper com elas próprias” (FOUCAULT, 2017, p. 5). Aprofundam 

nos documentos não mais como uma matéria inerte, mas procuram definir o tecido documental 

como redistribuições de níveis, escalas e unidades que produzem as relações do saber histórico. 

                                                
58 Em, A arqueologia do saber (L’Archéologie du Savoir, 1969), o principal objeto de análise de Michel Foucault é a própria 
ideia de arqueologia. Nesse sentido, a amplitude do seu trabalho extravasa a questão da história, voltando-se para as diferentes 
unidades do discurso e suas implicações nas diferentes áreas do saber, mediante a sua autonomia e capacidade de interrogar a 
positividade das formas do conhecimento. Em relação ao objeto que nos interessa, o tempo e a ciência histórica, Foucault lança 
uma série de considerações, das quais a noção de descontinuidade e a ideia de uma história global podem ser melhor observadas, 
a fim de complementar as questões propostas por este trabalho em torno do anacronismo e da recusa à história universal. Cf. 
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução Luiz Felipe Baeta. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017. 
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Logo, os esforços de categorização empreendidos por Lezama com o estudo das eras 

imaginárias almejam desde uma redivisão geral da história humana em retrospecção crítica ao 

quadripartismo histórico, passando pela criação de uma periodização multirreferencial em seu 

sentido redistributivo, até a particularização dos objetos de análise como propõe Foucault, ao 

passo que visam a irrupção dos acontecimentos na estrutura causal da disciplina histórica. Por 

esse ângulo, Michel Foucault comenta que o aparecimento dos longos períodos na historiografia 

contemporânea coloca em dúvida as próprias possibilidades de totalização do saber histórico, 

criando individualizações que se entrecruzam sem que se possa reduzi-las a um esquema linear. 

Dessa forma, aparecem no lugar de uma cronologia contínua, remontando invariavelmente à 

sua inacessível origem, à sua abertura fundadora, como escalas rebeldes diante de uma lei única 

que são portadoras de uma história irredutível ao modelo geral da consciência progressiva. 

Motivo pelo qual o filósofo lança sua poderosa ideia de descontinuidade, ao ter em vista como 

o descontínuo é visto pelo historiador como algo impensável, o que deve ser apagado para que 

os acontecimentos adquiram continuidade. Esse estigma da dispersão temporal contra o qual o 

historiador se posiciona, Foucault vê como um elemento fundamental para a análise histórica, 

constituindo-se como uma operação deliberada, onde o historiador decide os seus métodos ao 

deparar-se com as descontinuidades, ao mesmo tempo em que as encontra como resultados de 

suas análises quando se dispõe a descobrir os limites de um processo, sendo o conceito ao qual 

lhe cabe especificar, no lugar de negligenciá-lo, uma vez que as descontinuidades tomam uma 

forma e uma função específica, de acordo com o domínio e o nível em que são delimitadas. 

Como propõe Foucault, “não se fala da mesma descontinuidade quando se descreve um limiar 

epistemológico” (FOUCAULT, 2017, p. 11). Portanto, é sua noção paradoxal o instrumento e 

o objeto de pesquisa, não apenas um conceito presente no discurso, mas secretamente o supõe. 

Em suma, o que Foucault entende como uma descontinuidade é o próprio anacronismo 

em sua clandestinidade ontológica. Nesse sentido, seu conceito adquire uma função substancial 

na perspectiva daqueles que querem fazer do anacronismo a ferramenta de uma nova disciplina 

histórica, uma vez que o próprio Foucault afirma que um dos traços essenciais da nova história 

é esse deslocamento do descontínuo, de obstáculo à uma prática. Algo que se dá através da sua 

integração no discurso do historiador, “no qual não desempenha mais o papel de uma fatalidade 

exterior que é preciso reduzir, e sim o de um conceito operatório”. Por isso, segundo Foucault, 

“a inversão de signos graças à qual ele não é mais o negativo da leitura histórica, mas o elemento 

positivo que determina seu objeto e valida sua análise” (FOUCAULT, 2017, p. 11). Daí o que 

vem a ser o traço descontínuo de uma visão anacrônica da história projetada no estudo das eras 
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imaginárias renova, em última consequência, certos problemas epistemológicos que a camada 

simbólica do pensamento lezamiano pode, aos olhos de muitos, ocultar. Pois, o registro dos 

fenômenos e as questões discriminadas no estudo das nove eras imaginárias, além de revelarem 

o princípio de escolha (a constituição de corpus históricos mediante seus critérios documentais, 

analógicos, conjunturais etc.), apontam para a lógica interna de um conceitualismo poético que, 

muitas vezes, encobre a relação das suas categorias com a literatura, a mitologia, a filosofia e 

outras áreas em contato direto com o campo metodológico da história. Portanto, antes que as 

preocupações em demonstrar os acordos entre a teoria lezamiana e a ciência histórica recaiam 

em certas especificidades distantes das questões levantadas pelo poeta, cabe apenas ressaltar 

que as contraefetuações operadas pelo princípio antropológico da literatura e da teoria de José 

Lezama Lima desvelam as descontinuidades de uma visão histórica em estrita relação com a 

“mutação epistemológica da história”, observada por Foucault como um processo em curso 

desde o final do século XIX, ao corroborar a descentralização do humanismo e da consciência 

historicista, na medida em que promove a visão de uma história viva, de uma história em devir. 

A imagem é o conceito operatório dessa história em devir. Eis que no estudo das eras 

imaginárias a vida adquirida pela história é o resultado de uma ação direta da imagem, não só 

em seu caráter arqueológico, mas da forma como seu valor de testemunho se define em função 

de uma experiência retrospectiva que encarna a “atualidade do saber” comentada por Foucault. 

Curiosamente, aquilo que Lezama define como uma era imaginária depende de uma série de 

percepções dadas no presente que estão além de uma designação imaginária ou figurativa do 

saber histórico, uma vez que a imagem é uma mediação entre estas duas instâncias que não se 

limita a nenhuma delas. Sendo assim, a matéria-prima dessa redisposição da história almejada 

pelo poeta, vai além de uma mera cumplicidade imaginária em seu sentido subjetivo, ou de uma 

simples decantação figurativa do objeto histórico, pois cabe à espessura sensível e comunicável 

dessa mediação exercida pela imagem extravar os domínios de uma única forma representativa. 

Portanto, a imagem é o princípio de uma abordagem epistemológica devidamente acompanhada 

pelos aspectos heurísticos da experiência, onde a arqueologia por trás da sua discussividade é 

o ponto de partida de uma disciplina anacrônica capaz de extravasar o próprio tempo da história. 

O que, na teoria lezamiana da imagem, se dá por sua virtude “dialética”, ou mais propriamente 

“oblíqua”, na medida em que o seu duplo movimento transforma o paradoxo do tempo e a sua 

dimensão complexa em um objeto de investigação visível na dobra entre a imagem e a história. 

Nesse sentido, a busca por revelar uma visão anacrônica da história, mediante a ligação entre o 

pensamento de José Lezama Lima e as rupturas epistemológicas com a filosofia da história, aos 
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poucos se converte em um estudo sobre o anacronismo das imagens e a forma como as questões 

sobre o tempo da história são, antes de tudo, questões voltadas para o tempo da representação. 
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CAPÍTULO 2 – JOSÉ LEZAMA LIMA E O ANACRONISMO DAS IMAGENS

2.1. O conceito de imagem e a alteração da semelhança 

No ensaio, As imagens possíveis1, a contingência que delineia o vínculo da imagem com 

a história nasce onde tem origem a própria teoria da imagem de José Lezama Lima, uma vez 

que o texto inaugura o movimento que instaura o conceito no centro do seu sistema poético do 

mundo, projetando-o não apenas como o dispositivo da sua criação artística, mas também como 

o traço primordial do caráter infundamental atribuído ao seu pensamento teórico. No processo 

argumentativo do ensaio, o princípio metafísico das filosofias de Aristóteles e Descartes, além 

dos fundamentos do projeto ontológico-fenomenológico de Martin Heidegger, são os desígnios 

contra os quais converge sua teoria da imaginação conceitual. Algo que se dá na definição da 

facticidade enigmática, através da qual a constituição fundamental da história é modificada pela 

causalidade vivificante da metáfora e pelas alterações ontológicas que respaldam as projeções 

anímicas do seu conceito de imagem. Para isso, o escritor parte da conversão daquilo que define 

como o “testemunho do não ser”, a partir do qual a poesia exprime a sua irrealidade, ou a sua 

“outra realidade”, em direção a “uma concepção do mundo como imagem” (LEZAMA LIMA, 

1996, p. 126). Este movimento, que aparentemente resguarda na sua origem, a negatividade da 

filosofia heideggeriana, na realidade se lança da objeção lezamiana à disposição do ser-para-a 

-morte, encarnada pela orientação aristotélica da ontologia inaugurada pelo filosofo alemão, em 

busca de assinalar a vocação do ser-para-a-ressurreição2, na qual o fundo mítico da oikonomia 

cristã projeta a potência ontologicamente subversiva e a marca infudamental do modo como o 

“Dasein mítico” e o pensamento-mundo de Lezama são colocados em questão na sua teoria da 

imagem. Pois, a passagem do não-ser, ou do “estado prévio ao ser” reivindicado pela analítica 

existencial lezamiana à afirmação da “imagem como um absoluto”, revela, seja na alteridade 

                                                
1 O ensaio, As imagens possíveis, publicado originalmente em duas partes na revista Orígenes, em 1948 (nº 17, pp. 3-13; nº 18, 
pp. 25-35), e, posteriormente, no livro Analecta del reloj, em 1953, ocupa, de acordo com Irlemar Chiampi, “uma posição 
axial” na teoria da imagem de José Lezama Lima, ao estabelecer sua primeira formalização, convertendo-se em uma espécie 
de mise au point do trabalho teórico do escritor. Resumindo os conceitos básicos que estavam implícitos na sua produção 
poética e adiantando alguns dos elementos que estariam presentes em suas realizações seguintes, segundo a pesquisadora, o 
ensaio realiza-se como um marco teórico daquilo que Lezama, alguns anos após a publicação do texto, viria a definir como o 
seu “sistema poético do mundo”. Cf. CHIAMPI, Irlemar. Teoría de la imagen y teoría de la lectura en Lezama Lima. In: Nueva 
Revista de Filosofía Hispánica. México: Centro de estudos linguísticos y literários, Tomo 35, n. 2, 1987, pp. 485-502. 
2 Na entrevista concedida por Lezama ao escritor argentino Tomás Eloy Martínez, em 1968, ao falar da imobilidade que limitava 
sua existência aos cômodos da sua casa e ao universo imaginário da sua criação, o poeta lança uma afirmação que se tornou 
amplamente referenciada, devido não só ao seu valor testemunhal, no que era então a última década da sua vida, mas também 
por seu viés teórico ao traçar a diferença entre seu pensamento e o existencialismo de Heidegger, ilustrando a projeção filosófica 
do seu conceito de ressurreição: “Son ya pocos los años que me quedan para sentir el terrible encontronazo del más allá. Pero 
a todo sobreviví, y he de sobrevivir también a la muerte. Heidegger sostiene que el hombre es un ser para la muerte; todo 
poeta, sin embargo, crea la resurrección, entona ante la muerte un hurra victorioso. Y si alguno piensa que exagero, quedará 
preso de los desastres, del demonio y de los círculos infernales” (p. 48). Cf. MARTÍNEZ, Tomás Eloy. El peregrino inmóvil. 
In: BIANCHI ROSS, Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, pp. 39-56. 
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da “imagem que se sabe imagem”, ou na temporalidade da “imagem como a última das histórias 

possíveis” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 126), a unidade primordial da maneira como toda forma 

e experiência possíveis são o desdobramento de uma mediação unívoca exercida pela imagem. 

Essa medialidade que, além dos domínios da poética e da ontologia, o filósofo italiano, 

Emanuele Coccia, define como a vida sensível3 da imagem, ao traçar a potência de deferimento 

sensível através da qual a imagem se realiza em ato, corresponde ao princípio mediativo que 

Lezama, quase uma década após a publicação de As imagens possíveis, assinala como a “forma 

em devir” designada a conceber a participação da imagem na história, em Mitos e cansaço 

clássico. Nos ensaios que separam essas duas publicações, o emprego do substantivo em latim, 

imago4, insurge na teoria lezamiana como um sinônimo das operações da imagem, tendo em 

vista a dupla projeção relativa às origens do conceito. Projeção que entrelaça, a partir da sua 

terminologia, a questão fenomenológica que lhe concerne diante das esferas subjetiva e objetiva 

da experiência, ao problema da identidade e da alteridade relativo à forma e à materialidade da 

imagem. Nessa dupla referência da imago às raízes etimológica e filosófica da palavra imagem, 

constitui-se, portanto, os indícios que fazem desse entrelaçamento, uma demanda acerca da 

                                                
3 No livro, A vida sensível (La vita sensibile, 2010), Emanuele Coccia afirma que o sensível – “o ser das imagens” – não é algo 
meramente psíquico, pois, caso o fosse, bastaria fechar os olhos para ver e observar qualquer coisa. Tampouco, a existência do 
sensível coincide perfeitamente com a existência do mundo, uma vez que se o sensível não coincide com o real, é porque o real 
e o mundo, enquanto tal, não são por si mesmo sensíveis, eles precisam devir sensíveis. Para que isso aconteça é preciso que o 
objeto se torne fenômeno e que esse fenômeno encontre nossos órgãos perceptivos, já que, enquanto objetos, as coisas são 
geneticamente diferentes das coisas enquanto fenômenos. Ou seja, o processo pelo qual as coisas se tornam sensíveis é diferente 
daquele pelo qual elas existem e também daquele pelo qual elas são percebidas por um sujeito cognoscente. Logo, o sensível é 
geneticamente diferente tanto do objeto quanto do sujeito, pois tem uma natureza diferente tanto da psique quanto dos corpos. 
Estando os fenômenos aquém da alma e além das coisas, entre nós e os objetos há, segundo Coccia, “um lugar intermediário, 
algo em cujo seio o objeto torna-se sensível, faz-se phainomenon” (p. 19). É nesse espaço intermediário que as coisas se tornam 
sensíveis, por ser nesse mesmo espaço que os viventes colhem a sensibilidade através da qual podem ver, ouvir e experimentar 
o mundo que os circunda. Sendo assim, existe um lugar onde as imagens nascem, um lugar que, segundo Coccia, não se confude 
nem com a matéria de onde as coisas tomam forma, nem com a alma dos viventes e seu psiquismo. O mundo específico das 
imagens, o lugar do sensível não coincide nem com os objetos nem com os sujeitos. Esse terceiro espaço não é definível nem 
pela capacidade de conhecer nem por uma natureza específica. O meio, nos diz o filósofo, não se define pela sua natureza nem 
pela sua matéria, mas por uma potência específica irredutível a ambas. Por isso, é apenas através do sensível, isto é, das imagens, 
que penetramos nas coisas e nos outros, podemos viver neles, exercer influência sobre o mundo e sobre o resto dos viventes. 
“É produzindo sensível que produzimos efeitos sobre a realidade enquanto viventes (e não enquanto simples objetos ou causas 
naturais), é através da nossa aparência (ou seja, através do sensível que emitimos ativa ou inconscientemente) que provamos 
impressão a quem está ao nosso redor. Nesse sentido, a relação do vivente com o mundo não é nem puramente ontológica e 
nem meramente poética: ou seja, não pode ser declinada nem no verbo ser e nem no verbo fazer” (p. 47). Com isso, cabe ao 
vivente se relacionar com o mundo através da “medialidade”, do sensível que, nas palavras de Coccia, é capaz de produzir.  Cf. 
COCCIA, Emanuele. A vida sensível. Tradução Diego Cervelin. Desterro [Florianópolis]: Cultura e Barbárie, 2010. 
4 Em torno do sentido atribuído à imago por Lezama Lima, em Mitos e cansaço clássico, onde a define como uma “imagem 
participante na história” (p. 47), compreende-se que a dimensão adquirida pelo termo, em outros momentos de sua ensaística, 
suscita uma dupla interpretação enviesada pelas raízes etimológica e filosófica da palavra imagem, tendo em vista que das suas 
origens grega e latina desdobram-se, respectivamente, o princípio derivado do termo grego, eidos, cuja correspondência com a 
palavra ideia sustenta a intriga entre o idealismo platônico e o realismo aristotélico, na formulação básica do que viria ser 
conhecida como a “teoria do conhecimento” – intriga levada a cabo pelas correntes idealista e materialista –, e a categoria 
relativa a noção romana de imago, baseada no ritual fúnebre de impressão do rosto dos cadáveres pelo seu contato com um 
molde de gesso, a partir do qual é produzida a máscara mortuária concebida como a matriz de semelhança da pessoa falecida. 
Portanto, é vislumbrando a ligação entre as origens conceituais do termo imago e o seu significado na obra lezamiana que tais 
concepções angariam um sentido em comum na categoria apresentada pelo escritor, de acordo com o entrelaçamento existente 
em seus textos, entre a experiência e o princípio de semelhança na exposição da causalidade metafórica e do devir da imagem. 
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matriz de semelhança da imagem e da teoria do conhecimento que, por sua vez, promove uma 

interpretação que contempla as evidências da forma e os princípios da percepção, como critérios 

indissociáveis na produção da imago. Logo, ao projetar na experiência artística e nas relações 

do vivente com o mundo, a aquisição de uma imagem destinada a se realizar, dentre outras 

maneiras, como uma visão histórica livre da causalidade do historicismo, Lezama atribui ao 

duplo movimento desse “delicado”, “tênue ponto intermediário” (CHIAMPI, 1988, p. 24) que 

Chiampi associa ao devir americano os contrapontos através dos quais a imago estabelece a 

unidade da experiência, ao contornar a perspectiva puramente ontológica ou meramente poética 

que eventualmente possam submetê-la ao primado de uma relação essencial com as causas de 

suas potências constitutivas, ou de uma ação direta com os efeitos de sua conformidade. 

No exemplo que abre o ensaio, A imagem histórica5, onde o escritor encarna a tarefa de 

atribuir um primado antropológico ao pensamento histórico que perfaz a sua teoria da imagem, 

a projeção dessa dupla perspectiva mediada pela unidade da imago se torna evidente na alusão 

realizada pelo texto, aos estudos óticos de Leonardo da Vinci, nos quais Lezama Lima observa 

a dupla operação em jogo na constituição da imagem visual. Operação que verifica sob o prisma 

de uma “imprecisa precisão”, por meio da qual o constante movimento entre a potência e o ato 

que anima o devir da imagem, pode ser capturado pelo que define como um “olho avivado em 

prévias candeias receptoras” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 239). Na redução descrita no exemplo, 

                                                
5 Na referência estabelecida aos estudos óticos realizados por Leonardo da Vinci no final do século XV, inspirados pelo trabalho 
desenvolvido no século XI pelo físico e matemático árabe, Alhazen, Lezama se refere ao momento no qual um homem, “à 
distância de um tiro de balestra”, dispara sua imagem sobre outro homem escondido, à espreita daquele desprendimento. Na 
sequência, lança uma pergunta: “Onde ancora sua imagem?” Eis que à questão suscitada por aquele que define como o instante 
de captura da “imprecisa precisão do desprendimento da imagem” confere a seguinte resposta: “Em outro olho avivado em 
prévias candeias receptoras” (p. 239). Assim, a redução suscitada pelo exemplo compreende o movimento demarcado pela 
extinção da “potência acumulada no cordame” que, segundo Lezama, dispara a imagem em uma trajetória sem extremidades. 
No entanto, conforme essa trajetória se verifica através do “buraco de uma agulhinha”, da “precisa imprecisão” dos limites da 
visão, a imagem perde seus fragmentos se pulverizando. Em função dessa dinâmica que, em termos indiretos reitera a passagem 
da potência ao ato, Lezama afirma que “a ausência de diversidade é o primeiro muro que a imagem encontra em seu caminho” 
(ibid.), ao constituir-se como uma figura e ao submeter-se aos conselhos para o seu sucesso poético, os quais ilustra referindo-
se aos breviários de Horácio, Boileau e Lope de Vega, como regulamentos avessos aos excessos e às transgressões formais, 
muitas vezes operadas pela arte poética. Opondo-se, portanto, à austeridade da forma e ao desenvolvimento da matéria como 
um processo alheio aos influxos da experiência, o escritor aponta o dilaceramento das semelhanças na reinvindicação informe 
das imagens míticas, associando o duplo movimento da operação, ao contraponto capaz de restituir os fragmentos da imagem 
e, por outro lado, de oferecer uma figura desmembrada: “Eis aí que a imagem, contra-exemplos de Horácio e de Lope de Vega, 
atua sobre a diversidade mais borrada, sobre a hybris mais hidrópica. Basta que a imagem desenrede numa redução rumo a um 
centro, ou, ao contrário, sobre a infinitude, rumo à festa da diversidade ou à desolação, para que esplenda removendo o ato. Se 
o ser surge nessa consciência do nada, existe também um estado prévio ao ser, o ser universal ou a primigeneidade do ser, que 
podem arquear a imagem e torná-la atuante, destruindo a hybris ou diversidade, ou a pura e simples extensão. A imagem nasce 
dessa polarização fervente, em que a pobrezinha pré-imagem, enredada no diverso ou flácida diante da extensão, lança um 
reflexo, um raio de penetração e desfrute” (p. 240). Em seguida, compara o movimento conceitual da imagem às relações 
visuais estabelecidas no exemplo que dá início ao ensaio, propondo a interpretação das escalas do olhar, através das quais a 
visão demonstra a “diversidade de sua incorporação” na aquisição de uma “imagem concludente” (ibid.). Desse modo, se refere 
à imagem como um conceito que, antes mesmo de definir a materialidade e a forma de uma representação visual, compreende 
o fenômeno por meio do qual tais instâncias são percebidas. Pois, ao afirmar que o sentido visual se efetua como uma imagem 
marcada pelos diversos elementos e diferentes etapas que a constituem, Lezama atribui a aplicação do conceito ao duplo 
movimento produzido de acordo com as apropriações realizadas pelo sujeito das transformações causais que compõem o objeto.  
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a dinâmica que reitera, em termos indiretos, a passagem da potência ao ato estabelecida por 

Aristóteles nos livros da Metafísica6 subentende, aos olhos da teoria lezamiana, o paradoxo que, 

além de expor a operação através da qual a distinção platônica entre o sensível e o inteligível é 

refutada pelo filósofo, avança sobre o próprio pensamento aristotélico, inserindo na origem do 

seu contínuo desdobramento a potência de afecção sensível de um “estado prévio ao ser”. Este 

estado em suas prévias candeias receptoras é a condição que, de acordo com Lezama, resguarda 

“o ser universal ou a primigeneidade do ser”, a partir da qual os sentidos “podem arquear a 

imagem e torná-la atuante”. A imagem nasce, portanto, dessa “polarização fervente” na qual se 

lança como um impulso de “penetração e desfrute” que, por sua vez, tende aos excessos e às 

transgressões formais resultantes do perspectivismo associado à essa primigeneidade do ser e 

aos influxos da experiência. Logo, o modo como Lezama propõe a interpretação das escalas do 

olhar, através das quais a visão demonstra a “diversidade de sua incorporação” na aquisição de 

uma “imagem concludente” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 240), revela não só como as categorias 

do sistema poético estão intrinsecamente relacionadas ao estudo das causas que apontam para 

a origem e o destino das imagens, mas como tais escalas indicam as alterações da semelhança 

que operam como uma reivindicação informe do movimento conceitual proposto pela imago. 

Todavia, o processo que consiste em estabelecer esse movimento postulado pela imago, 

precede à própria aparição do termo na ensaística lezamiana, uma vez que a aplicação do seu 

conceito deriva da aproximação entre a imagem e a semelhança, introduzida por Lezama Lima 

em As imagens possíveis. Em busca de articular a causalidade e a facticidade na temporalidade 

contingente que anima a imagem, no início do ensaio, o escritor nos fala de uma “aproximação 

indissolúvel” entre a imagem e a semelhança, ao afirmar que “quanto mais nos aproximamos 

de um objeto ou dos recursos intangíveis do ar, com mais grotesca precisão deduziremos que é 

um impossível, uma ruptura sem mnemósine do anterior” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 126). É 

a incapacidade do que define como a “rede da imagem” prescindir da “constituição dos corpos 

de onde partiu”, a marca do seu “poder díscolo” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 126). Ou seja, é a 

                                                
6 Dos conceitos que, ao longo dos quatorze livros que integram a Metáfisica (IV a.C.), se fazem presentes na teoria de José 
Lezama Lima, termos como potência, ato, substância, forma, matéria e condicionado compõem as análises do escritor cubano, 
demonstrando a importância fundamental da filosofia aristotélica em sua teoria. Os conceitos que envolvem a questão apontada 
por Aristóteles, sobretudo, no livro IX, demonstram extrema importância na ensaística lezamiana, principalmente, por 
configurarem um problema elementar para a teoria do conhecimento e, portanto, da imagem. É através do problema definido 
pela oposição entre a transitoriedade das formas defendida por Heráclito e a imobilidade e imutabilidade do ser postulada por 
Parmênides, que Aristóteles estabelece o movimento que paradoxalmente se apropria dessas duas perspectivas, conciliando a 
existência do ser e do devir, em uma síntese capaz de explicar a realidade sensível, ao afirmar a existência concreta do ser, sem, 
contudo, negar o movimento das forças naturais. A solução, Aristóteles encontra no movimento que alia a existência do “ser 
em ato” com a existência do “ser em potência”. De tal forma, propõe que o movimento é a atualização das forças potencialmente 
existentes em um ato, pois o ser é simultaneamente ato e potência de vir a ser, de modo que este possa sofrer modificações sem 
necessariamente deixar de ser aquele que era. Cf. ARISTÓTELES. Metafísica. Tradição Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2012. 
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impossibilidade de a imagem romper seu vínculo com a semelhança, o fato que paradoxalmente 

determina o seu poder disruptivo e as suas possibilidades expressivas. Logo, as operações que 

reiteram essa aproximação indissolúvel entre a imagem e a semelhança, como um dos temas 

observados por Aristóteles em sua Poética7, também apontam para o paradoxo assinalado em 

sua metafísica, demonstrando como os fundamentos ontológicos do filósofo são os mesmos que 

recaem sobre as decisões de sentido realizadas por sua poética. Algo que se dá mediante o gesto 

de exclusão pelo qual esta atualiza a impossibilidade de um discurso que faça clara exceção ao 

princípio da sua ciência, na qual as coisas jamais podem vir a ser ao mesmo tempo que não-ser.  

Nesse sentido, a objeção recorrentemente assinalada pelos ensaios de José Lezama Lima 

ao performatismo mimético das estruturas do discurso, seja sob a lógica de uma racionalidade 

artística ou das demais camadas do conhecimento, indica a natureza das questões que encerram 

na fundamentação do saber representativo, a visão científica do tempo na criação da consciência 

histórica. Diante dessa envergadura poética e ontológica, o conceito de imagem elaborado pelo 

escritor atenta contra a origem dessa linha de deferimento entre instâncias separadas pela razão, 

em busca de reaver a unidade primordial dividida pela “mentira”, tantas vezes referida em seus 

textos, propalada pela “ciência primeira” inaugurada por Aristóteles. No entanto, antes mesmo 

de tomarmos posse dos verdadeiros motivos que envolvem a atitude de Lezama Lima perante 

o advento da consciência filosófica dos gregos, cabe ressaltar como o domínio exercido pelo 

poeta diante da complexidade dessa questão rapidamente esboçada nas poucas páginas de um 

dos seus primeiros ensaios publicados, intitulado Do aproveitamento poético, de 1936, toma 

corpo definitivo nas duas partes de As imagens possíveis. Eis que, retomando o fio da questão, 

a aproximação entre a imagem e a semelhança introduzida pelo escritor sob os auspícios de sua 

indissolubilidade nos mostra como a especificidade do seu conceito representativo atribuído, 

no caso, à ideia de uma “rede das imagens”, não só infere a impossibilidade de sua plena ruptura 

com a semelhança, como engendra o paradoxo que lhe concede a possibilidade de romper com 

a mesma. Por sua vez, o que a princípio pode ser compreendido como uma questão insolúvel, 

                                                
7 Por ter uma importância fundamental na história do pensamento humano e na crítica estética, a Poética (IV a.C.), é tida como 
a referência primordial do estudo das representações e dos diferentes processos narrativos da arte, ocupando-se em boa parte, 
das questões relacionadas ao conceito de mímesis e, portanto, das noções que envolvem a imagem e a semelhança. Essa 
importância capital da obra em todo campo da teoria literária apresenta uma influência decisiva na teoria lezamiana, uma vez 
que, através das inúmeras referências diretas à poética aristotélica, o poeta compreende em diversos momentos da sua obra 
ensaística, a inerência do ato de assemelhar no exercício de criar imagens que deem conta da passagem do abstrato ao concreto, 
fazendo da semelhança a propriedade daquilo que a imagem representa. Por sua vez, Lezama compreende a inerência dessa 
relação como um sintoma das possibilidades atribuídas ao próprio conceito de semelhança, estabelecendo, muitas vezes, uma 
perspectiva crítica aos desígnios aristotélicos que fazem da função mimética uma marca distintiva da natureza imitativa da arte. 
Em contrapartida, tais críticas se dão quase sempre de forma cautelosa, tendo em vista que a projeção do conceito de mímesis 
na filosofia aristotélica não constitui uma mera duplicação da realidade, mas pressupõe o papel da verossimilhança no 
ordenamento e na lógica dos fatos narrativos. Cf. ARISTÓTELES. Poética. Tradução Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2011. 
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na verdade aponta para o modo como o próprio gesto representativo é responsável por introduzir 

uma dessemelhança naquilo que se supõe estar ligado por uma simples relação de semelhança. 

No geral, é a semelhança que gira o princípio de possibilidade atribuído à imagem por 

Lezama. Nesse sentido, ainda que as considerações do poeta sobre o tema sejam breves, estas 

se apresentam de forma reveladora ao permitirem a visão do duplo movimento da semelhança 

na cadeia reprodutiva da imagem. Com isso, a viabilidade de estabelecer uma relação entre os 

elementos e as funções representativas da escrita lezamiana nos permite não só tomar a rede da 

imagem em analogia ao que Jacques Rancière define como um regime de imagem (régime 

d’imagéité)8, mas delinear o princípio operativo que faz da aplicação do conceito de imagem 

na teoria do escritor, antes um meio de articular os encadeamentos da percepção e o movimento 

das operações da arte, do que uma linguagem sujeita, exclusivamente, às especificidades de um 

determinado suporte técnico. O exemplo dessa infinita possibilidade atribuída à imagem por 

José Lezama Lima se encontra na sua própria produção ensaística, onde o emprego do termo 

aos fatos da literatura, da pintura, do teatro e de outros tipos de expressão revela a efetuação do 

seu pensamento estético e filosófico, em suas diferentes formas e materialidades. Por outro 

lado, a imagem tal como postulada em sua obra não almeja os limites de seus próprios aportes 

teóricos e sim reiterar a natureza fenomênica de um conceito há muito apropriado pelas artes 

visuais. Daí o modo como a obra de Lezama se conecta, por exemplo, com o primado imagético 

da literatura simbolista e modernista, vide suas inúmeras alusões e textos dedicados à obra de 

poetas como Mallarmé, Valéry, Pound e Eliot. Cabe, portanto, à relação que as suas categorias 

poéticas estabelecem com a semelhança indicar o meio pelo qual podemos atribuir às causas e 

aos efeitos mobilizados pelas funções-imagens da sua escrita, a unidade requerida pela imago. 

Um exercício que está diretamente relacionado ao modo como, no ensaio, As imagens 

possíveis, a aproximação entre a imagem e a semelhança adquire a projeção paradoxal esboçada 

no trecho onde o poeta nos diz: “A semelhança de uma imagem e a imagem de uma semelhança, 

unem a semelhança com a imagem, como o fogo e a franja de suas cores” (LEZAMA LIMA, 

                                                
8 Em nota, a tradudora da edição brasileira de O destino das imagens (Le destin des images, 2003), fixa o sentido do neologismo 
conceitual, imagéité, cuja ausência no dicionário da língua francesa demonstra a formação de um substantivo abstrato derivado 
da palavra “imagem”, distinto de “imaginação”. Noção que, no decorrer do livro, apresenta suas especificidades conferindo ao 
regime de imagem, ou regime de imagéité, as relações entre os elementos e as funções que constituem as operações da arte, por 
meio das quais Jacques Rancière estabelece a diferença entre as performances das propriedades estéticas da obra de arte e as 
propriedades técnicas do seu meio de expressão e natureza material. Desse modo, o filósofo define a possibilidade de o conceito 
de imagem operar de acordo com os regimes de identidade e alteridade, entrelaçados na sua forma e nas funções estéticas, além 
de uma linguagem que lhe seja própria. Em consequência, as imagens jamais se tornam exclusividades de um único meio, pois 
independem de uma técnica específica ou das propriedades do dispositivo. O que exemplifica conferindo ao cinema de Robert 
Bresson, a continuidade da tradição do romance realista francês iniciada por Flaubert no século XIX. Cf. RANCIÈRE, Jacques. 
O destino das imagens. Tradução Mônica Costa Netto; organização Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 
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1996, p. 126). Pois, a seu ver, “quando é mais elaborada e exata uma semelhança a uma Forma, 

a imagem é o desenho de sua progressão” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 126). Logo, essa projeção 

paradoxal que propõe a percepção da semelhança na dessemelhança desdobrada pela imagem, 

corresponde ao modo como Jacques Rancière desarticula os limites expressivos impostos ao 

próprio conceito de imagem, ao romper com a abordagem midialógica e a intransitividade 

associada ao termo por leituras como as Régis Debray, no livro, Vida e morte da imagem: uma 

história do olhar no ocidente9. Para isso, propõe a existência de um regime capaz de apreender 

as operações da imagem além das significações verbais ou visuais, tendo em vista as alterações 

da semelhança que predefine a imagem como um suposto simulacro da instância da qual ela 

originalmente provém. Com efeito, essa alteração acontece na medida em que se estabelece 

uma distância dessa origem, criando uma dessemelhança. Esta dessemelhança indica, por sua 

vez, as próprias operações que embasam a natureza representativa das imagens da arte. É nesse 

sentido que, de acordo com Rancière, a arte é feita de imagens, seja ela figurativa ou não, uma 

vez que estas se constituem como processos representativos produtores de dessemelhanças.  

No entanto, para chegar à concepção de um conceito de imagem que esteja além da sua 

própria superfície material, Rancière propõe a existência de uma diferença entre as propriedades 

técnicas e as propriedades estéticas da imagem, baseada na distinção entre as características de 

um determinado dispositivo técnico e as performances representativas por ele acolhidas, em 

busca de revelar as operações que fazem com que as imagens remetam, acima de tudo, ao seu 

regime de enunciação. Com isso, Rancière não pretende dizer que as imagens são intransitivas, 

mas sim pontuar como a identidade e a alteridade da imagem se enlaçam uma à outra, de formas 

diferentes, a cada vez que alteridade entra na composição da imagem e, dessa forma, demonstra 

como suas operações não dependem unicamente das propriedades materiais de um dispositivo. 

É introduzindo na composição da imagem o seu Outro, delineado por sua performance, que a 

alteridade das imagens almejada por Jacques Rancière tem o objetivo de se contrapor à essência 

dos meios de expressão, sugerindo como as imagens inscrevem uma continuidade das tradições 

                                                
9 Em busca de desenvolver uma perspectiva sobre o destino comum das imagens, através da relação de alteridade introduzida 
nas suas composições e projeções estéticas, Jacques Rancière toma como ponto de partida as considerações de Régis Debray, 
em Vida e morte da imagem: uma história do olhar no ocidente (Viet et mort de l’image – Une histoire du regart en Occident, 
1992), questionando a noção mesma de imagem, ao afirmar que, sem o seu Outro, a imagem deixa de existir. Com isso, lança 
uma ideia dessa outridade da imagem, a seu ver, ignorada por Debray, na medida em que o filósofo confere à imagem televisual, 
a premissa dos adeptos do visual que, como Marshall McLuhan, compreendem que esta não apresenta um Outro em razão de 
sua própria natureza que carrega a luz em si mesma, enquanto a imagem cinematográfica a recebe de uma fonte externa. Ao 
que define como uma tautologia posta como essência do visual que nada mais é do que uma tautologia do próprio discurso, 
Rancière revela o jogo retórico que faz das características de um dispositivo técnico, uma propriedade universal. Cf. DEBRAY, 
Régis. Vida e morte da imagem: uma história do olhar no ocidente. Tradução Guilherme Teixeira. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. 
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representativas em suportes técnicos distintos, ao passo que relacionam as suas materialidades 

à uma potência de afeto e significação que lhe são associadas como frutos de uma percepção.  

Com isso, as relações que apontam para essa dupla inscrição da semelhança na teoria de 

Lezama Lima, além de embasarem as análises realizadas pelo escritor, nos ensaios onde observa 

sob o prisma da imagem, por exemplo, as acumulações temporais e fulgurações enigmáticas 

das pinturas de René Portocarrero10, ou as relações apoiadas no tempo induzidas pela leitura 

dos poemas de Armando Álvarez Bravo11 respaldam o duplo movimento por meio do qual a 

imago se realiza como uma forma em devir. Tendo em vista o processo apresentado por Lezama 

no início de A imagem histórica, no qual demonstra como a “diversidade das incorporações do 

olhar” se realiza entre a “potência acumulada na origem” e a “forma concludente” da imagem, 

essa passagem da potência ao ato evidenciada no exemplo, esbarra em um primeiro obstáculo 

encontrado pela imagem na “ausência de diversidade” penetrada por sua forma. Obstáculo que 

antecede à retomada do movimento da imagem pelas vias perceptivas do sujeito, traçando o 

contraponto por meio do qual Lezama concebe a aquisição da imago. Esse duplo movimento 

desenhado pelo escritor apresenta, por sua vez, uma ligação com o modo como Rancière propõe 

que a possibilidade de criar uma ruptura com a semelhança, perpassa pelas alterações que fazem 

com que a imagem, ao separar as suas operações produtoras de dessemelhanças da técnica que 

produz semelhanças, reencontre em seu caminho outro tipo de semelhança. Uma semelhança 

que define a relação do ser com sua proveniência e sua destinação, na medida em que, segundo 

o filósofo, dispensa o espelho favorecendo a ligação imediata do genitor com o engendrado.  

                                                
10 No texto, René Portocarrero, publicado em Exposición (México: Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, mayo, 
1965), e na revista mexicana Siempre, em 16 de junho do 1965, Lezama aponta nas telas de Portocarrero sobre o carnaval as 
configurações de “una espléndida lección cubana de acumulación temporal sin prisa y de cumplimiento espacial en el más 
sensorial esplendor de las formas” (p. 281). Analisando as figuras diabólicas existentes nas pinturas do artista, Lezama afirma 
que no carnaval há um ponto de interseção entre o subterrâneo e a visitação dos viventes, por isso, “la imagen de lo submergido 
y el espíritu de la visitación forman en el carnaval un punto que es una imagen” (ibid.). Estas figuras diabólicas encarnariam 
ainda, segundo o escritor, uma natureza submetida à energia demoníaca, nestas pinturas onde “la dicha se transparenta en una 
enigmática fulguración” (ibid.). Logo, se percebe nas análises de José Lezama Lima uma tendência a abordar a imagem como 
um fenômeno pautado pelas súbitas relações de tempo e de identificação entre a matéria e a forma. O texto em questão é um 
fragmento do ensaio dedicado à René Portocarrero, intitulado, Homenaje à René Portocarrero, que seria publicado no livro La 
cantidad hechizada, 1971. Cf. LEZAMA LIMA, José. René Portocarrero. In: La posibilidad infinita. Archivo de José Lezama 
Lima. Introducción, trasncripción, selección y notas Iván González Cruz. Madrid: Editorial Verbum, 2000, pp. 281-282. 
11 Em, Relaciones de Armando Álvarez Bravo, texto publicado em La Gaceta de Cuba, no dia 28 de dezembro de 1971, Lezama 
Lima apresenta uma crítica dos poemas que seriam publicados no livro Relaciones (1973), do poeta cubano Armando Álvarez 
Bravo. No texto, Lezama parte da ideia de que o relacionável é algo que se apoia no tempo, embora sua visualização linear seja 
espacial. Nesse sentido, desata uma série de comentários sobre os poemas de Álvarez Bravo, baseados na temporalidade e na 
visualidade emergentes em seus poemas, tendo em vista a tensão entre o tempo e os objetos. Sendo assim, em certo momento 
Lezama afirma: “Paradójicamente ahora Álvarez Bravo, al renunciar a las ambiciones aparentes, – fatalidad de mucha poesía 
actual que nace ya despedazada – nos otorga un crescendo de realizaciones en un tiempo que se le va volviendo otro yo. Una 
polarización cualificada y lenta, una dichosa lentitud que avanza en extrañas y fascinantes progresiones pitagóricas. Este 
libro es una invitación a las secretas resonancias de las pausas. La sorpresa en la espera de la tensión de la tela” (p. 290). Cf. 
LEZAMA LIMA, José. Relaciones de Armando Álvarez Bravo. In: La posibilidad infinita. Archivo de José Lezama Lima. 
Introducción, trasncripción, selección y notas Iván González Cruz. Madrid: Editorial Verbum, 2000, pp. 290-291. 
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Esse reencontro que José Lezama Lima associa à primigeneidade do ser no arqueamento 

da imagem a um novo campo de possibilidades expressivas, Rancière, por sua vez, observa o 

deparar da imagem com a “identidade nua” de sua alteridade, através de um contramovimento 

que não opõe a semelhança à operatividade da arte, cuja matriz se encontra na linguagem, mas 

à sua presença sensível. Desse modo, estabelece a aquisição de uma arquissemelhança12, uma 

“semelhança originária” definida não mais como uma simples réplica da realidade, mas como 

um “testemunho imediato de um outro lugar, de onde ela provém” (RANCIÈRE, 2012, p. 17). 

Isso significa que a imagem se realiza de acordo com uma operação, cujo movimento paradoxal 

não para de passar, segundo o filósofo, “na brecha que separa as operações da arte das técnicas 

da reprodução, dissimulando suas razões nas da arte ou nas propriedades das máquinas de 

reprodução, mesmo que, por vezes, tenha de aparecer em primeiro plano como a razão última 

de umas e de outras” (RANCIÈRE, 2012, p. 17). Noção que Rancière confere à busca da teoria 

e da arte contemporâneas por uma alteridade da imagem, baseada na capacidade de distinguir 

a verdadeira imagem do seu simulacro, a partir do modo mesmo de sua produção material. O 

exemplo privilegiado dessa busca pelo estado efetivo da imagem, Jacques Rancière atribui à 

teoria da imagem fotográfica elaborada por Roland Barthes, em seu livro, A câmara clara13. 

                                                
12 Na projeção de um regime capaz de apreender as operações da imagem além das significações verbais ou visuais, a alteração 
da semelhança que predefine a imagem como um simulacro da instância da qual ela provém, acontece, na medida em que tais 
operações produzem uma distância dessa origem, criando uma dessemelhança que, segundo Rancière, faz com que a imagem 
não seja uma exclusividade do visível. Por outro lado, essa relação não exige que a palavra e a figura estejam materialmente 
presentes, uma vez que a possibilidade de realizar uma ruptura com a semelhança desenha um contramovimento que não opõe 
a semelhança à operatividade da arte, cuja matriz se encontra na linguagem, mas à presença sensível, ao espírito feito carne, ao 
absolutamente outro que, de acordo com Rancière, é o absolutamente o mesmo. É em analogia aos termos de Jean-Luc Godard 
que o filósofo aponta a estrutura mítica do conceito de semelhança como uma Imagem adquirida no tempo da Ressurreição. 
Essa imagem, a “primeira imagem” da teologia cristã, do filho que não é semelhante ao pai, mas participa da sua natureza, é a 
ideia que, a seu ver, define a arquissemelhança. Nessa referência ao comentário de Godard, na publicação Godard por Godard 
(Gordard par Godard, 1998), uma compilação de entrevistas realizadas com o cineasta entre 1984 e 1997, lançada pela Cahiers 
du Cinéma, a menção do diretor às epístolas de São Paulo, ao afirmar: “A imagem virá no tempo da Ressurreição”, esboça uma 
conexão entre as questões levantadas por Rancière e as projeções atribuídas à imagem pela teoria lezamiana. Levando em conta 
a influência de São Paulo e o caráter conceitual do termo Ressurreição na obra de Lezama, cabe destacar que a aquisição da 
imagem no tempo da ressurreição delineia tanto uma questão temporal quanto uma relação entre a origem e a semelhança. 
13 Entendendo a arquissemelhança como uma reivindicação paradoxal do pensamento contemporâneo, Jacques Rancière atribui 
aos estudos sobre a fotografia de Roland Barthes, em A câmara clara (La chambre claire, 1980), um exemplo privilegiado da 
busca de uma imediata alteridade da imagem – a alteridade do Um –, baseada em uma relação direta entre a natureza indicial 
da imagem fotográfica e o modo sensível por meio do qual ela nos afeta. Esse efeito pático (derivado do páthos), conceituado 
por Barthes como punctum, ao se opor ao studium; às significações que a fotografia acolhe, inscreve a dupla projeção que faz 
da imagem tanto uma força efetiva de imediata afecção e valor testemunhal, quanto um material a ser decifrado em seu caráter 
semiológico. Destacando a busca de Barthes em fazer valer o punctum sobre os jogos de significação do studium, de conceber 
a evidência sem frase da fotografia para descartar a simples decifração das mensagens, Rancière afirma que a celebração 
contemporânea da imagem, ou sua evocação nostálgica, é amparada por uma transcendência imanente, onde a essência gloriosa 
da imagem é garantida pelo modo mesmo de sua produção material. A partir daí a imagem se constitui como a própria emanação 
das suas formas, substituindo positivamente as aparências da semelhança e driblando os jogos da significação. Nesse sentido, 
o próprio Barthes nos diz em seu livro que, perante o fato de ser a fotografia uma “contingência pura” (p. 31), reconhecer o 
studium “é fatalmente encontrar as intenções do fotógrafo, aprová-las, desaprová-las, mas sempre discuti-las em mim mesmo, 
pois a cultura (com que tem a ver o studium) é um contrato feito entre criadores e consumidores” (p. 29). Por outro lado, o 
punctum de uma foto “é o acaso que nela me punge” (ibid.), de modo que, por fim, “não é possível estabelecer uma regra de 
ligação entre o studium e o punctum (quando ele está presente). Trata-se de uma copresença” (p. 40). Cf. BARTHES, Roland. 
A câmara clara: nota sobre a fotografia. Tradução Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018. 
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Portanto, àquilo que Rancière define como uma “dupla poética da imagem”, cabe opor 

a evidência direta à função estética da imagem no duplo movimento que constitui a sua unidade. 

Essa dupla poética que o filósofo confere à possibilidade de a emanação direta da imagem 

substituir positivamente as aparências da semelhança e driblar os jogos da significação elabora, 

a seu ver, uma “equivalência reversível entre o mutismo das imagens e sua fala” (RANCIÈRE, 

2012, p. 19). Equivalência também assinalada por Lezama, ao afirmar que a imagem é a linha 

onde o impossível, “o que não fala” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 241), rende-se à eloquência da 

possibilidade. Eis que a semelhança sobre a qual a imagem se ergue é a mesma base sobre a 

qual funda sua dessemelhança e sua possível relação com a origem da qual devém. Daí a ruptura 

com a semelhança se apresentar na poética lezamiana, em razão da resistência rompida entre a 

semelhança e a imagem, por um exercício em seus limites impossíveis, onde a dessemelhança 

e a arquissemelhança nascem de uma infinita e paradoxal semelhança à uma forma original. 

Assim, a imagem conforma o único e imediato testemunho dessa origem, através da potência 

reversível que, ao atuar na rede das imagens produzida pelas funções estéticas da representação, 

fixa a legibilidade de uma nova e deslocada semelhança, conforme redefine a sua relação com 

o real e produz as alterações que, como sugere o título do ensaio, criam uma imagem possível.  

Nenhum desejo em que o homem tentou vencer uma resistência, deixou de partir de 
uma semelhança e de uma imagem; ele sempre se sentiu como um corpo que se sabe 
imagem, pois o corpo, ao se tomar a si mesmo como corpo, verifica tomar posse de uma 
imagem. E a imagem, ao ver-se reconstruir-se como imagem, cria uma substância 
poética, como marca ou estela que se fecham com a dureza de um material 
extremamente coesivo. Pois somente a traição a uma imagem é que se nos pode cobrar 
retorno e rendimento. Tudo o que o homem comprova o faz enquanto imagem e o 
próprio testemunho corporal se vê obrigado a ir ao poço onde a imagem se espreguiça 
soltando suas larvas. E a cisão entre semelhança e imagem pressuporia um corpo 
bordejado como um exercício em seus limites impossíveis. Esse limite seria um 
exercício, não a inocência nem o dom órfico do canto. E como a semelhança a uma 
forma essencial é infinita, paradoxalmente, a imagem é o único testemunho dessa 
semelhança que assim justifica sua voracidade de Forma, sua penetração, a única 
possível, no reverso que se fixa. (LEZAMA LIMA, 1996, pp. 126-127) 

É a potência reversível do que Lezama, em A imagem histórica, se refere como os “dois 

destinos percorridos pela imagem” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 241), o paradoxo que enlaça na 

visão histórica da imago, a brandura da mais simples relação de semelhança e o furor da sua 

respectiva alteração. Nesse sentido, cabem às conformações e às transformações das cadeias 

causais da imagem nos exemplos apresentados pelo texto determinarem as especificidades por 

meio das quais essa dupla poética pode ser totalmente compreendida na obra do escritor. Pois, 

conforme essa conversibilidade entre duas potências se relaciona com a apetência mitológica 

da imago, as particularidades que ligam o conceito lezamiano de imagem e a doutrina histórica 

de Vico, definem o princípio antropológico a partir do qual as relações de semelhança e as 
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funções linguísticas da metáfora se articulam na noção de causalidade que, no sistema poético, 

sustenta as vicissitudes da imagem na história. Por isso, ao dizer que Vico intui no homem, a 

existência de um outro tipo de razão que “não é a razão helênica nem a de Cartésio”, mas uma 

“razão mitológica” baseada na sua maneira de penetrar na conversão do “tempo fabuloso” no 

“tempo mitológico” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 242), Lezama reitera os corolários da “lógica 

poética” que, na Ciência Nova, Vico atribui às origens da linguagem como o meio pelo qual os 

diferentes gêneros do ser se expressam pelos diferentes gêneros da significação. Diante desse 

vinculo primordial da linguagem com a consciência mítico-religiosa, daquilo que Ernst Cassirer 

define como a arquipotência14 da palavra no senso coletivo das sociedades primitivas, em face 

do mundo da physis, Lezama afirma que “Descartes oferece o resguardo de suas ideias claras e 

distintas”, enquanto que, diante “dos detalhes ‘obscuros e turvos’ das origens, Vico oferece 

previamente às platônicas ideias universais, a concepção de seus universais fantásticos ou 

imaginários” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 242). Para o poeta, esses universais imaginários, os 

mitos, nascem de uma apetência, segundo a frase de Vico, de “homerizar Platão e de platonizar 

Homero”, da qual se pode deduzir a capacidade da razão mitológica de mitologizar a razão e 

de racionalizar o mito, mediando a forma como a razão é convertida em uma reminiscência dos 

mitos e o mito se torna uma raiz genealógica à luz da inteligibilidade promovida pela razão: 

O mitológico é sempre esclarecimento, árvore genealógica, combate em que os deuses 
visitam os guerreiros, prole engendrada pelos deuses e os efêmeros. Nossa época que 
contemplou o surgimento da realidade de Tróia, quer esquecer a proximidade do 
Hélicon dos combatentes ou dos invocantes. A sombra, como vivente desprendido da 
árvore, marcava o abrigo agradável dos deuses e dos homens. O achado genial de 
Giambattista Vico consistiu em ver com evidência que pela poesia o tempo fabuloso, 
que se é obscuro, se torna mitologia, que trança uma ramagem de deuses e de homens 
com o mesmo tronco. Essa adivinhação, esse Doerum interpretes, que nos lembra Vico, 
fazia da poesia a linha onde o impossível, o não adivinhado, o que não fala, rende-se à 
possibilidade. (LEZAMA LIMA, 1996, p. 241) 

Essa matriz da linguagem e do conhecimento histórico que Vico observa a partir de um 

acordo genealógico entre o mito e a razão, na teoria de Lezama está diretamente relacionada à 

origem das projeções causais que constituem a imagem. Neste ponto, o modo como essa origem 

                                                
14 Em Linguagem e mito, Ernst Cassirer atenta para a ideia de que todas as formas simbólicas dependem de “sua mãe-terra 
comum que é o mito” (p. 63). A seu ver, nenhuma dessas formas apresenta uma configuração isolada, existente por si, por mais 
que tenhamos lhe atribuído um domínio próprio e fundamentado o seu princípio autônomo. Segundo Cassirer, “a consciência 
teórica, prática e estética, do mundo da linguagem e do conhecimento, da arte, do direito e o da moral, as formas fundamentais 
da comunidade e do Estado, todas elas se encontram originariamente ligadas à consciência mítico-religiosa” (p. 64). Diante 
desse liame, o vínculo originário entre a consciência linguística e mítico-religiosa se expressa no fato de que todas as formações 
verbais aparecem como entidades míticas, providas de determinados poderes míticos, e de que a Palavra se converte em uma 
espécie de “arquipotência”, onde “radica todo o ser e todo acontecer” (ibid.). Em todas as cosmogonias míticas, de acordo com 
o filósofo, sempre voltamos a nos deparar com essa posição suprema da palavra, pois esse caráter distintivamente religioso que 
liga a palavra ao sagrado também professa seu estado de coletivo, enfraquecendo-se toda vez que as formas, ao procurarem 
sair do todo originário, partem em busca de uma exigência específica, tornando-se formas individuais na relação com o todo.  
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exprime uma perspectiva temporal, onde o histórico e o mitológico se entrelaçam nas alterações 

que definem o vínculo da semelhança com a representação, nos permite notar como os regimes 

de historicidade e os diferentes tipos de imaginação hipostasiados no teológico, no mitológico 

e nas atividades metafóricas da cultura, realizam o desvio da historiografia proposto por Lezama 

em Mitos e cansação clássico, em direção ao estudo das eras imaginárias, como a afirmação de 

um momento onde a imago se impõe como história. Pois, o anacronismo das relações de tempo 

promovidas pela causalidade metafórica está conectado ao incondicionado condicionante que, 

por sua vez, sobredetermina a ação da imagem a partir da sua relação com a origem. No entanto, 

antes mesmo de chegarmos ao estudo da causalidade metafórica, cabe notar como a origem não 

designa propriamente a gênese dos fatos, mas opera na articulação do fluxo dos acontecimentos, 

fazendo com que a temporalidade da imagem possa ser entendida como uma forma em devir.  

Noção que, uma vez mais, demonstra a familiaridade reveladora da teoria lezamiana 

com o pensamento de Walter Benjamin15, sendo o modo como o filósofo alemão, em A doutrina 

das semelhanças16, propõe que “um olhar lançado à esfera do ‘semelhante’ é de importância 

fundamental para a compreensão de grandes setores do saber oculto”, a apreciação capaz de 

revelar como “esse olhar deve consistir menos no registro de semelhanças encontradas que na 

reprodução dos processos que engendram tais semelhanças” (BENJAMIN, 1994, p. 108). Logo, 

essa percepção transitória da semelhança que a filosofia benjamiana relaciona à atualidade do 

tempo e ao modo como, em outro texto Benjamin reconhece a unidade do sentido comunicável17 

                                                
15 Publicado na coletânea de ensaios dedicados à novas leituras sobre a de José Lezama Lima, Asedios a lo increado: nuevas 
perspectivas sobre Lezama Lima (2015), o artigo de Arnaldo Cruz-Malavé, Entre la épica y el consumo: Lezama Lima y las 
revoluciones, apresenta uma relação direta entre a filosofia de Benjamin e o pensamento de Lezama, com enfoque nas relações 
de ambos os autores com os processos revolucionários analisados em seus textos. Cf. CRUZ-MALAVÉ, Arnaldo. Entre la 
épica y el consumo: Lezama Lima y las revoluciones. In: LUPI, Juan Pablo; SALVÁN, Marta Hernández; MARTURANO; 
Jorge (orgs.). Asedios a lo increado. Nuevas perspectivas sobre Lezama Lima. Madrid: Editorial Verbum, 2015, pp. 45-82. 
16 Em seu ensaio, A doutrina das semelhanças (Lehre vom Ähnlichen, 1933), Benjamin analisa o tema da semelhança, tendo 
como premissa a ideia de que o homem é o ser que tem a capacidade suprema de produzir semelhanças, por isso, “talvez não 
haja nenhuma de suas funções superiores que não seja decisivamente codeterminada pela faculdade mimética”. A seu ver, essa 
faculdade tem uma história, tanto no sentido filogenético como ontogenético” (p. 108), sendo assim, suas análises desdobram-
se em uma série de reflexões voltadas para o comportamento mimético e as correspondências naturais que perpassam por sua 
significação e, principalmente, que fazem com que as forças miméticas e os objetos miméticos mudem no curso do tempo. Daí 
o modo como ao “fazer o espírito participar daquele segmento temporal no qual as semelhanças irrompem o fluxo das coisas, 
transitoriamente, para desaparecerem em seguida” (p. 112), Benjamin estabelece uma participação da semelhança no tempo 
histórico. Cf. BENJAMIN, Walter. A doutrina das semelhanças. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura (Obras escolhidas; v. 1). Tradução Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, pp. 108-113. 
17 No texto, Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem (Über Sprache überhaupt und über die Sprache des 
Menschen, 1916), Walter Benjamin parte do princípio de que toda manifestação da vida espiritual humana pode ser concebida 
como uma linguagem. Neste contexto, a linguagem se volta para a comunicação dos conteúdos espirituais através dos fatos da 
própria língua. Sendo assim, toda expressão deve ser entendida, de acordo com sua essência, como uma linguagem. Por outro 
lado, segundo Benjamin, devemos nos perguntar de que essência espiritual tal linguagem é a manifestação imediata, uma vez 
que a língua não seria a expressão do que supostamente se pode expressar através dela, mas sim, a expressão imediata daquilo 
que se comunica dentro dela. Nesse sentido, o que se comunica na língua não é a própria língua, mas algo que dela se diferencia. 
Tal diferenciação, Benjamin atribui à distinção primordial que só pode existir dentro da identidade entre a essência espiritual e 
a linguística, constituindo “um profundo e incompreensível paradoxo, para o qual se encontrou expressão no duplo sentido da 
palavra logos” (p. 52). Ocupando um lugar central na teoria da linguagem, o logos é o paradoxo que une a expressão sensível 
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na imagem, em muito se aproxima da maneira como a origem adquire no sistema poético de 

José Lezama Lima, não somente uma projeção histórica ligada à forma como advento súbito 

das imagens converge em direção à uma poética radicalmente contingente, associada à uma 

“redenção” da ordem temporal, mas um valor antropológico baseado no princípio arqueológico 

da semelhança e nas questões relacionadas à própria raiz etimológica do conceito de imago. 

Eis que o emprego do conceito de origem (Ursprung), na tese de Walter Benjamin sobre 

o drama trágico e o barroco alemão18, aponta para a possibilidade de observar como a função 

da forma artística no contexto da tragédia barroca e o seu papel na contestação do ethos histórico 

e na valorização da consciência pré-racionalista do Ocidente encontram uma relação peculiar 

com a estética lezamiana. Nesse sentido, o primado de uma filosofia trágica no sistema poético 

do mundo, além de remeter ao vínculo do poeta com barroco, demonstra a relação da imago 

com a “dupla perspectiva” (Dopperleinsicht), a partir da qual Benjamin propõe que a origem 

existe como uma espécie de “turbilhão” que “insere-se no fluxo do devir como um redemoinho 

que arrasta no seu movimento o material produzido no processo de gênese” (BENJAMIN, 2011, 

p. 34). Turbilhão que Georges Didi-Huberman atribui à genealogia da semelhança como matriz 

do anacronismo das imagens, ao passo que a transgressão operada pelo conceito benjaminiano 

de origem, com a própria ideia de uma relação original com a gênese da semelhança, constitui 

o paradoxo que o permite assumir uma posição em relação à inteligibilidade de cada objeto.  

                                                
e lógica da linguagem. Desse modo, a essência espiritual se comunica em uma língua e não através de uma língua, isto quer 
dizer que a essência espiritual não é idêntica à essência linguística. Tais essências só se tornam idênticas na medida em que se 
tornam comunicáveis. Ou seja, a linguagem comunica a respectiva essência linguística das coisas, mas sua essência espiritual 
só é comunicada ao passo em que se encontra imediatamente encerrada em sua essência linguística, na medida em que seja ela 
comunicável. Ser comunicável é o que Benjamin atribui à capacidade de toda linguagem em comunicar-se a si mesma. No 
entanto, essa proposição não é tautológica, pois significa que aquilo que é comunicável em uma essência espiritual é sua 
linguagem. Dito de outra maneira, toda língua se comunica em si mesma, sendo ela o meio (Medium) da comunicação e o que 
nela se comunica é, em função de sua medialidade, a essência espiritual das coisas. Por fim, esse conflito entre a essência 
espiritual e a essência linguística e a relação de proporcionalidade inversa entre ambas, Benjamin projeta no interior do conceito 
de revelação, como momento exprimível e intangível de sua comparação unívoca. Cf. BENJAMIN, Walter. Sobre a linguagem 
em geral e sobre a linguagem do homem. In: Escritos sobre mito e linguagem. Organização, apresentação e notas Jeanne Marie 
Gagnebin; tradução Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2013, pp. 49-73. 
18 Em meio ao imenso trabalho realizado por Walter Benjamin, em Origem do drama trágico alemão (Ursprung des deutschen 
Trauerspiels, 1928), o conceito de origem (Ursprung), presente no próprio título da publicação, apresenta uma noção essencial 
na definição das perspectivas estética, histórica e filosófica apresentadas por sua tese, em torno da tragédia barroca. Destacando, 
portanto, que a origem, apesar de ser uma categoria plenamente histórica, não tem nada em comum com a gênese, Benjamin 
sustenta que seu conceito “não designa o processo de devir de algo que nasceu, mas antes aquilo que emerge do processo de 
devir e desaparecer” (p. 34). Como um “redemoinho”, um “turbilhão”, o ritmo da origem “só se revela a um ponto de vista 
duplo, que o reconhece, por um lado como restauração e reconstituição, e por outro como algo incompleto e inacabado” (ibid.). 
Logo, em todo fenômeno originário tem, de acordo com Benjamin, “lugar à determinação da figura através da qual uma ideia 
permanentemente se confronta com o mundo histórico, até atingir a completude na totalidade da sua história” (ibid.). Por isso, 
na dialética atribuída por Benjamin à origem, tudo o que é essencial, a “unicidade” e a “repetição” surgem condicionando-se 
mutuamente. Tal categoria resguarda, por sua vez, a influência nietzschiana ao projetar-se, sobretudo, contra o idealismo e o 
pensamento de Hegel, em busca de romper com a ideia comum que atribui à origem o selo de autenticidade dos fenômenos, de 
sua essência e, portanto, de sua natureza histórica. Através desse conceito a crítica benjaminiana avança problematizando os 
ideais históricos, o conceito aristotélico de mímesis e, por fim, o estudo da representação na tragédia.  Cf. BENJAMIN, Walter. 
Origem do drama trágico alemão. Tradução e organização João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
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Esse paradoxo, outrora assinalado por Lezama Lima, é a chave do que Georges Didi-

Huberman compreende como os tempos heterogêneos em conflito e até mesmo dilacerados, na 

concepção romana de imago reivindicada por Plínio, o Velho, tendo em vista a origem como 

um conceito antropológico essencial nas suas observações sobre a história da arte, ao impor 

uma ordem temporal completamente distinta da cronologia histórica. Nesse sentido, a história 

da arte de Plínio estaria, aos olhos de Didi-Huberman, relacionada a um ponto de vista mais 

amplo, a uma antropologia da semelhança que excede o caráter disciplinar da história da arte 

humanista, uma vez que o culto ancestral da imago consiste na criação de uma matriz de 

semelhança que nada mais é do que um suporte ritual, uma máscara mortuária capaz de tornar 

legítima a instituição da gens romana. A imago não é, portanto, uma simples imitação no sentido 

clássico do termo, ou seja, não constitui uma idea ou a espritualidade da arte, mas é apenas uma 

imagem-matriz que, de acordo com Didi-Huberman, produz um paradoxo diante daquilo que 

espontaneamente entendemos como uma imagem no seu sentido artístico e filosófico, ao passo 

que deriva da verdade atribuída à relação semelhança evidente na imago que, por outro lado, se 

perde na facticidade da circulação puramente estética que esta angaria no decorrer do tempo. 

Nesse movimento – nessa cisão da origem e da história – se estabelece, portanto, o que 

Georges Didi-Huberman define como a “dupla função antropológica” da imago romana, onde 

a imagem-matriz faz proliferar as imagens factícias como uma rede onde a semelhança se torna 

um puro valor de troca e de substituição. Uma função paradoxal que limita a troca simbólica ao 

mesmo tempo em que encarna sua própria possibilidade em meio ao turbilhão do devir, no qual 

a imagem encarna, no presente, a dinâmica constante de cada objeto histórico. Essa perspectiva 

antipositivista diante da história, demonstra o inacabamento e a abertura de uma historicidade 

das imagens sujeita aos fluxos e contrafluxos do tempo, os quais Lezama compreende mediante 

os contrapontos que tecem a temporalidade e a extemporaneidade das imagens, criando rasgos 

no tecido das representações que, sob o prisma de uma história da arte compreendida como uma 

disciplina anacrônica, tal como nos permite pensar o estudo de Georges Didi-Huberman, coloca 

a questão da origem e do seu duplo movimento, em privilégio de uma arqueologia crítica.  

Neste aspecto, o olhar de Lezama Lima para os fatos estéticos da arte, seja no campo da 

literatura, onde recorrentemente se volta para as questões estilísticas que definem os limites das 

funções simbólicas e da apetência imaginária aflorada nas obras dos diversos escritores e poetas 

analisados em sua produção ensaística, ou das artes-plásticas, aos quais se atenta para os enlevos 

da matéria na identidade das formas, aponta os limiares de um saber anacrônico baseado não 

só na possibilidade de se reunir o histórico e o mitológico, mas na iluminação daquilo que, na 
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imagem, quase sempre se revela de forma espontânea. Na origem dessa causalidade, onde 

“sujeito e objeto se devoram desaparecendo”, Lezama define a ação da semelhança ao propor: 

“A claridade de um fato pode ser a claridade de outro, cuja semelhança não é equivalente, que 

permanecia às escuras, mas a iluminação ou sentido adquirido pelo primeiro fato, ao criar outra 

realidade, serve de iluminação, ou sentido ao outro fato, não semelhante” (LEZAMA LIMA, 

1996, p. 244). Desse modo, a imagem exerce a possibilidade infinita como algo constantemente 

“fora de si”19, como uma forma em devir em um impulso de conformação e deformação que, 

na percepção da semelhança em sua inteligibilidade, também apreende a semelhança do tempo 

nas identificações e alterações que produzem sua forma histórica e sua desmesura anacrônica. 

No capítulo dedicado ao barroco, em seu ensaio sobre a expressão americana, Lezama, 

ao apontar as limitações da crítica consagrada ao estilo, lança um contraponto às interpretações 

que, invariavelmente, pretendem submeter a leitura do barroco aos seus arroubos ornamentais, 

apontando uma linguagem excessiva, carente de uma essência verdadeira e profunda, daquilo 

que Lezama define como uma “regadura fertilizante”. Ao barroco, segundo Lezama, a crítica 

formalista de alguns dos pioneiros no estudo do estilo, como Worringer, Wölfflin e Weisbach, 

se dedicou tratando-o como uma degeneração da arte gótica ou uma simples antítese da arte 

clássica. Tratamento, na visão do poeta, baseado em uma “sucessão de negações peremptórias, 

de alusões deterioradas e mortificantes”, às quais pouco se atentaram em profundidade para a 

natureza de uma manifestação estilística que dominou por mais de duzentos anos o terreno 

artístico e que, em diferentes países e em épocas diversas, reaparece como “uma nova tentação 

e um repto desconhecido” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 78), ampliando a extensão dos seus 

domínios20. Das modalidades do barroco europeu como um estilo degenerado, assinaladas por 

                                                
19 Ao definir a imagem como uma vida sensível, Emanuele Coccia assinala que os fenômenos estão aquém da alma, mas além 
das coisas, ou seja, o lugar onde as coisas se tornam fenômenos não é a alma, tampouco a sua simples existência. Nesse sentido, 
o filósofo propõe que, para que haja sensível é necessário que exista algo intermediário, algo entre nós e os objetos capaz de 
torna-se sensível, fazer-se phainomenon. De acordo com Coccia, esse espaço intermediário é uma imagem “fora de si”, em um 
espaço exterior ao sujeito e ao objeto. Para comprovar sua tese, recorre ao paradigma do espelho apresentando a ideia de que 
para conseguirmos devir sensíveis é ao espelho e, não exatamente aos nossos corpos, que demandamos nossa imagem. Com 
isso, não se trata apontar a impossibilidade da percepção imediata de si, mas, a seu ver, é “fora de si que algo se torna passível 
de experiência: algo se torna sensível apenas no corpo intermediário que está entre o objeto e o sujeito” (p. 20). Sob este ponto 
de vista, a experiência, a percepção, não se torna possível a partir da imediatez do real, mas sim da relação de contiguidade 
com esse espaço intermediário onde o real se torna sensível. Logo, esse corpo intermediário se faz conhecer, em todas as suas 
propriedades, no espelho, por estar simultaneamente exterior aos sujeitos e aos objetos. É nele que, segundo Coccia, estes 
transformam o próprio modo de ser e se tornam fenômenos, colhendo o sensível necessário à vida em uma imagem fora de si. 
20 Essa ampliação assinalada por José Lezama Lima se atribui, em seu texto, ao abarcamento dos exercícios loyolistas, à pintura 
de Rembrant e de El Greco, além das festas de Rubens, o ascetismo portroyalista de Philippe de Champaigne, à “fervescente 
fuga” (p. 78) das composições de Johann Sebastian Bach à matemática de Leibniz e à ética de Espinoza e, em um comentário 
em suspenso, a um crítico que excedendo-se na generalização afirmativa, segundo Lezama propõe que a terra era clássica e o 
mar barroco. Como observado por Irlemar Chiampi ao tomar nota de tal comentário, nessa “enumeração caótica”, Lezama 
ironiza a dispersão teórica e a saturação que essas interpretações haviam chegado entre a segunda metade do século XIX e a 
primeira metade do século XX, onde proliferavam enfoques variados não só das artes e da literatura, mas também da religião, 
política, moral, festas e da ciência barroca. Numa observação sempre digna de ser reiterada, a pesquisadora aponta o movimento 



 133 

José Lezama Lima em sua “acumulação sem tensão” e na sua “assimetria sem plutonismo”, a 

apreciação do barroco americano como um estilo plenário pautado, justamente, por essa tensão 

e por esse plutonismo ausentes na estética europeia, demonstra a relação que as categorias do 

pensamento lezamiano estabelecem com a origem e o movimento da matéria e da forma.  

Nessa relação animada por um “esforço para alcançar uma forma unitiva”, desenvolve-

se uma tensão que, de acordo com Lezama, se revela como “um impulso voltado para a forma 

em busca da finalidade do seu símbolo”, acrescido por um plutonismo, ou seja, por um “fogo 

originário que rompe os fragmentos e os unifica”, ou “que queima os fragmentos e os empuxa, 

já metamorfoseados para o seu final” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 82). No turbilhão desse 

movimento, onde a semelhança se define por geração e permutação, a dupla perspectiva pela 

qual as aquisições da linguagem no Novo Mundo são compreendidas por Lezama como uma 

tendência única, “móveis para a vivenda, formas de vida e de curiosidade”, eleva, por sua vez, 

o “misticismo que se prende a novos módulos para a prece, maneiras de saborear e de tratar os 

manjares, que exalam um viver completo, refinado e misterioso, teocrático e ensimesmado, 

errante na forma e arraigadíssimo nas suas essências” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 80). Desse 

duplo movimento, desse contraponto, Lezama extrai a visão do barroco americano como a arte 

da contraconquista21 reconhecida no triunfo de seus artistas, dos quais exalta o fogo originário 

dos preciosos trabalhos do índio Kondori e as aquisições luciferinas da obra de Aleijadinho22. 

                                                
de revidação da escrita lezamiana ao reunir, sem escalas valorativas, as teses de Weisbach (sobre os exercício loyolistas), de 
Gebhardt (sobre a pintura de Rembrandt e a ética de Espinoza), de Grautoff (sobre a pintura de El Greco), de Clark (sobre a 
matemática de Leibniz), de Stubbe (sobre o ascetismo do pintor flamengo e jansenista Philippe de Champagne), entre outras 
referências, entre as quais sugere a leitura de Estudos sobre o Barroco (Estudios sobre el Barroco, 1964) de Helmut Hatzfeld. 
Por sua vez, a noção assinalada por Lezama como uma “definição taxativa de Worringer” (p. 79), onde o barroco é visto pelo 
historiador alemão como um gótico degenerado, está relacionada tanto ao contexto da obra, A arte gótica (Formprobleme der 
Gotik, 1911), quanto dos estudos gerais de Wölfflin, em Conceitos fundamentais da História da Arte (Kunstgeschichtliche 
Grundbegrife, 1915). Conforme notado por Chiampi, a referência do escritor aos cinco pares de antíteses que diferenciam a 
arte barroca da arte clássica (pictórico vs. linear; profundo vs. superficial; aberto vs. fechado; multiplicidade vs. unidade; 
obscuridade vs. clareza) é resumida como “acumulação” e “assimetria” no barroco europeu, às quais contrapõe às ideias de 
tensão e plutonismo, reivindicadas por sua leitura ao barroco americano. Cf. LEZAMA LIMA, José. A curiosidade barroca. 
In: A expressão americana. Tradução, introdução e notas Irlemar Chiampi. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988, pp. 78-106. 
21 Conforme notado por Irlemar Chiampi, o conceito de um barroco americano como uma arte da contraconquista surge na obra 
de Lezama, a partir do debate histórico instaurado por Werner Weisbach em O barroco: arte da contrarreforma (Der Barock 
als Kunst der Gegenreformation, 1921), em torno da questão da luta da Igreja Católica contra o protestantismo. Como proposto 
pelo próprio Lezama em seu texto, revertendo a tese de Weisbach, “adaptando-a ao que é americano, podemos dizer que entre 
nós o barroco foi uma arte da contraconquista” (p. 80). Desse modo, a “contraconquista” suscitada pelo escritor, angaria certa 
estatura conceitual que, por sua vez, Chiampi descreve ao apontar como Lezama toma o conteúdo ético, religioso, sociológico 
e político atribuída ao barroco europeu por Weisbach, revertendo as implicações de sua tese, em busca de perfilar uma rebelião 
subjacente às formas do barroco, motivada pela condição do colonizado, em uma política do modo americano de se apropriar 
da estética barroca do colonizador, bem como restituir às suas formas artísticas uma abertura para veicular ideologias díspares.  
22 As incertezas sobre a existência do índio Kondori tornaram o ensaio de Lezama uma referência sobre o trabalho atribuído à 
sua figura. Como notado por Irlermar Chiampi, a menção ao arquiteto peruano provavelmente decorre de um artigo de Pedro 
Juan Vignale (El maestro anónimo de la portada de San Lorenzo de Potosí. In: El arquitecto peruano. Lima, jan. 1946), onde 
Lezama teria tomado conhecimento dos feitos atribuídos à Kodori. Todavia, a interpretação lezamiana da fachada de igreja de 
São Lourenço de Potossí, no Peru, esculpida entre 1728 e 1744, traça a culminação da arte hispano-americana colonial no estilo 
andino-mestiço que, por sua vez, coube ao fogo originário, ao plutonismo existente na criação de Kodori, transformar naquilo 
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É a contraconquista perfilada não só nas formas do barroco americano, mas também na 

rebelião representada pela miscigenação das raças que aos estilos hispano-incaico do índio 

Kondori e hispano-negróide de Aleijadinho couberam dar vazão, a manifestação de uma ruptura 

com a consciência europeia, associada por Lezama, à revivescência dos seus símbolos no modo 

como, entre os signos do nosso destino, a alma submergiu os objetos. Assim, segundo o poeta, 

o índio Kondori representa a rebelião incaica, “em que todos os elementos de sua raça e da sua 

cultura têm que ser admitidos” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 104), de maneira semelhante à forma 

como Aleijadinho representa a rebelião artística dos negros em seu triunfo incontestável aos 

modos estilísticos da sua época. Logo, a tensão plutônica do fogo originário que arde na criação 

de Kondori como uma voluptuosa proliferação de elementos indígenas e religiosos, e na obra 

de Aleijadinho eriça numa multiplicação que acresce o lusitano ao negro, produz um ponto de 

vista sobre o movimento das formas que, inevitavelmente, constitui uma perspectiva sobre o 

tempo. Nesse sentido, a tendência à informidade e à intermitência que o jogo paradoxal da arte 

americana opera aos olhos de Lezama, pode ser assimilada como uma desmontagem da história 

sucedida pela montagem de um outro tempo mais sutil e mais complexo. O tecer dessa urdidura, 

em seus anacronismos e propensão à informidade, Lezama observa na fachada da igreja de São 

Lourenço de Potossí, cuja autoria atribuída a Kondori, demonstra a “grande façanha do barroco 

americano” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 103), a qual o poeta, sugerindo um limiar entre o tempo 

histórico e o tempo mítico-religioso, aponta o conjuro dos seus símbolos incaicos e ornamentos 

teologais como aquilo que, a seu ver, “informa o templo” (LEZAMA LIMA, 1988, p. 100). 

Na fachada de São Lourenço de Potossí, em meio aos anjinhos larvais, das pendentes 
folhas de pedra, das claves que como galeras navegam pela pedra lavrada, aparece, 
suntuosa, hierática, uma princesa arcaica, como todos os atributos de poderio e desdém. 
Em um mundo teológico fechado, com muito ainda do furor ‘ao divino’ tão medieval, 
aquela figura, aquela temeridade da pedra obrigada a escolher símbolos, fez arder todos 
os elementos para que a princesa índia pudesse desfilar no cortejo dos louvores e das 
reverências (LEZAMA LIMA, 1988 p. 83). 

                                                
que o poeta definiu como a “grande façanha grande façanha do barroco americano” (p. 103). De acordo com Lezama, “o índio 
Kondori foi o primeiro que, nos domínios da forma, ganhou para si a igualdade com os europeus no trato de um estilo” (ibid.). 
Nas palavras do poeta “graças ao heroísmo e à revivescência dos seus símbolos, precisamos que podemos aproximar-nos às 
manifestações de qualquer estilo sem complexos ou resvalos, sempre que nelas entrem os signos do nosso destino e a escritura 
com que a nossa alma submergiu os objetos” (ibid.). Já às façanhas do escultor brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, conhecido 
como Aleijadinho, Lezama atribui à rebelião artística dos negros, ao estilo hispano-negroide, à “união em uma forma grandiosa 
do hispânico com as culturas africanas” (p. 105), em seu “triunfo incontestável” (p. 104), uma vez que o artista se opõe aos 
modos estilísticos da sua época, impondo-lhes os seus. É a partir do “destino torvo, que o irrita para engrandecê-lo, que o 
desfigura de tal forma que somente lhe permite estar com a sua obra” (ibid.) que, segundo Lezama, quando maduro, o destino 
“o engrandece com uma lepra, que o leva a romper com uma vida galante e tumultuada, para dedicar-se totalmente aos seus 
trabalhos de pedra” (p. 106). Com sua lepra que, aos olhos do poeta, “se situa na raiz proliferante de sua arte”, Aleijadinho 
“eriça e multiplica, bate e acresce o hispânico ao negro” (ibid.). Portanto, é a maneira como o barroco conseguiu na América 
do século XVIII, o “pacto de família do índio Kondori, e do triunfo prodigioso do Aleijadinho”, preparar a rebelião do século 
seguinte, a prova como esses dois artistas do barroco americano, conseguiram na perspectiva de Lezama, operar uma ruptura. 
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Em evidência na própria escrita de Lezama, a derrisão das formas no fluxo contingente, 

através do qual a imagem revela a sua causalidade, demonstra o tratamento dado à semelhança 

pelo escritor, por meio de um regime onde as imagens se apresentam menos em termos de uma 

substância, do que de um movimento profundamente dilacerante, amparado pela reinvindicação 

informe da sua estrutura mítica e da sua função antropológica. Diversos são os exemplos que 

na obra lezamiana apontam para o dilaceramento das formas nas incorporações fragmentárias 

operadas pelo protoplasma incorporativo do homem americano23. O delineamento da expressão 

americana como um todo, indica a ação dessa potência de afecção e conformação simbólica 

ligada à percepção do espaço gnóstico e à visão do mundo ancestral, na voracidade de formas 

que alimenta a arte latino-americana. Pois, essa tendência à informidade que outrora alimentava 

o plutonismo zoomórfico das obras do índio Kondori e a “grande lepra criadora do barroco” 

(LEZAMA LIMA, 1988, p. 106), associada ao ímpeto das esculturas de Aleijadinho, é a mesma 

encontrada por Lezama, por exemplo, nas pinturas de René Portocarrero e Mariano Rodriguez.  

Portanto, essa projeção que conecta o pensamento de Lezama ao barroco, mas que se 

estende ao regime das diversas obras analisadas pelo escritor nos seus ensaios, tendo em vista 

os seus diferentes meios de expressão artística e contextos históricos, demonstra uma postura 

em relação à semelhança que, em muito se aproxima do modo como Georges Didi-Huberman, 

em A semelhança informe24, investiga as transgressões formais e a insubordinação dos fatos 

                                                
23 Em um dado momento de, A imagem histórica, Lezama Lima, em um súbito giro de argumentação contra os regulamentos 
da arte poética de Lope de Vega, lança a imagem de “persas amazonas desmembradas” que, “de um a outro mar” na “troca das 
sereias odisseicas em manati gemente ou em vacas marinhas”, se equiparam às “virgens guardiãs do espírito do fogo”, pois, 
“sabendo que no mundo da ressurreição não há casamentos, vemos que desprende uma imagem, que se burla como domadora 
que estraleja seu chicote sorrindo dentro de um quartzo de dupla refração” (p. 240). Nessa obscura imagem literária, o poeta 
não só contesta a aversão de Lope de Vega aos excessos e transgressões formais da arte poética – o que é motivo de grande 
espanto por parte de Lezama, tendo em vista que em algum dos seus textos o dramaturgo espanhol ligado ao barroco tenha 
tomado determinada atitude –, como estabelece referências a elementos existentes em seus outros textos, dos quais destaca-se 
a analogia com o ensaio Imagem da América Latina, onde nos diz: “O cronista substituiu os mares que rodeiam a ilha pelo 
Mediterrâneo e apoiando-se na mais leve das semelhanças iguala um manati a uma sereia”. Na sequência, complementa 
assinalando as consequências desse fato estranhamente histórico: “Infelizmente passamos da ambivalência e semelhança das 
imagens a um furor destrutivo inconcebível e hoje o manati é quase uma espécie extinta. Teria sido melhor para a permanência 
desta espécie, manter a leveza de um erro da imaginação” (p. 483). Com uma breve demonstração de sua linguagem enigmática, 
Lezama nos dá a ver uma imagem que na dilaceração das suas próprias formas, resguarda uma reminiscência imprescindível 
ao seu sentido e ao próprio movimento centrífugo de sua natureza literária. Daí uma visão da ação violenta com que a 
semelhança se lança no furor de uma causalidade onde o mítico e o histórico se confundem no contexto americano, 
manifestando a potência imaginária de um impulso de conformação simbólica evidente na causa e também no efeito da imagem. 
24 No livro, A semelhança informe: ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille (La ressemblance informe ou le gai savoir 
visuel selon Georges Batailles, 1995), Georges Didi-Huberman analisa a produção de Georges Bataille na revista Document, 
publicação que dirigiu entre 1929 e 1930, tomando como fio condutor da sua investigação, as montagens de texto e imagem 
produzidas por Bataille, em busca de estabelecer um “saber visual” emulado por sua obra, diante dos desafios críticos da história 
da arte e da produção artística de sua época. O tema da semelhança e, mais precisamente, dos dilaçeramentos da semelhança 
pelas imagens informes postuladas por Bataille, orienta as observações de Didi-Huberman sobre a imagem e as reivindicações 
informes do seu caráter visual. Portanto, são as experimentações produzidas por Bataille, em torno das palavras e das imagens, 
o movimento que, aos olhos de Didi-Huberman, fazem da experiência uma “laceração” experimental das formas. Aquilo que 
define como um “regime centrífugo das semelhanças” (p. 21) é o que demonstra a crítica à toda substancialidade da imagem 
existente nesse gaio saber visual produzido por Bataille. Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe: ou o gaio 
saber visual segundo Georges Bataille. Tradução Caio Meira, Fernando Scheib. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. 
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materiais reivindicadas pelo pensamento de Georges Bataille. Pois, a maneira como o poeta se 

dirige à estrutura genealógica dos mitos e ao dilaceramento, muitas vezes, antropomórficos das 

suas formas, reitera o regimento centrífugo que, de acordo com Didi-Huberman, estabelece a 

mobilidade e a crítica à toda substancialidade da imagem na obra de Bataille. Logo, é a forma 

como Lezama transgride a linha que divide o saber poético e o saber histórico, na medida em 

que instaura relações não intrínsecas entre as semelhanças que compõem as imagens, o gesto 

que torna as dessemelhanças criadas por esse processo, em imagens informes habitadas pelas 

arquissemelhanças, identificáveis, acima de tudo, nas reminiscências que, tomando emprestada 

uma passagem da introdução ao seu sistema poético, podemos entender como a “retrospecção 

temporal alcançada apenas no ordenamento da poesia” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 175). Pois, 

como propõe a respeito da causalidade contemplada por Vico, a partir da influência exercida 

pelos mitos na construção da verdade histórica, Lezama, em A imagem histórica, nos fala que 

“a existência dos gigantes na mitologia, nas cronologias e na reminiscência forma a imagem do 

homem transfigurado, alcançando outra espécie, rompendo as muralhas do ser” (LEZAMA 

LIMA, 1996, p. 245). Uma imagem informe que é, antes de tudo, a metáfora histórica do modo 

como o saber mitológico foi substituído pela consciência filosófica e pelo advento do ser e de 

uma ideia de humanidade responsável por estabelecer as linhas que divisam o real e o mítico. 

Eis que é a conversão da doutrina viquiana em uma razão mitológica capaz de relacionar 

a origem e a alteração da semelhança em suas infinitas possibilidades, sejam elas voltadas ou 

não para uma derrisão das formas, o movimento que embasa a dupla função antropológica da 

imagem e a maneira como, nas palavras de Lezama, “podemos vislumbrar a imagem além do 

símbolo e da imaginação” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 242). Na imagem em devir perseguida 

pelo poeta25, o símbolo é a “lembrança da cifra que o entesourava”, assim como a imaginação 

é o lugar no qual nascem “górgonas e centauros, da comparação de duas formas reais” 

(LEZAMA LIMA, 1996, p. 243). Mediando essas diferentes esferas do sentido, a imagem é o 

resultado de um duplo poder associativo que, na linguagem mítico-religiosa de Lezama, devém 

da causalidade articulada pela ação predicativa da metáfora. Causalidade que altera a conversão 

por semelhança da relação simbólica e da comparação imaginária, exibindo, de acordo com o 

                                                
25 Em entrevista ao crítico e ensaísta cubano, Salvador Bueno, poucas semanas após o lançamento de Paradiso, Lezama, ao ser 
questionado sobre a existência de uma tendência simbolista em seu romance, responde: “La imagen en devenir, que es la que 
yo persigo, no llega nunca a ser símbolo (...) El símbolo es como una grulla caballería que se sosiega al llegar al río, 
indetenible fluencia del devenir, comienza de nuevo la fiesta” (p. 17). Portanto, podemos observar não só a recusa de Lezama 
à uma filiação ao simbolismo, mas, principalmente, a afirmação de que a imagem em devir perseguida por sua obra é aquela 
que estaria além do estatuto simbólica da forma e aquém de uma potência imaginária, na medida em que a sua teoria nos mostra 
a imagem em devir como um espaço intermediário da experiência. Cf. BUENO, Salvador. Escribo para configurar lo oscuro. 
In: BIANCHI ROSS, Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, pp. 15-28. 
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poeta, o “paradoxo na aceitação que damos à imagem”. Pois, como propõe Lezama, “a imagem, 

nesta nossa aceitação, pretende assim reduzir o sobrenatural aos sentidos transfigurados do 

homem”. Nessa lógica, se levarmos em consideração não só que a metáfora é a linguagem que 

estabelece esse contato com as entidades sobrenaturais, mas que antes mesmo de ser um enigma 

é ela, a redução do enigma a um sentido possível, a seguinte afirmação nos permite notar como 

a busca pela imagem em devir realizada por Lezama, relaciona a imagem criada pela metáfora 

com a ideia de ressurreição, através da qual almeja fazer da dupla poética da imagem, a unidade 

do sentido por ela revelado: “A imagem extrai no enigma um vislumbre, com cujo raio podemos 

penetrar, ou ao menos viver na espera da ressurreição” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 243).  

Esse retorno ao tempo mítico observado por Mircea Eliade, em Imagens e símbolos: 

ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso26, como uma ruptura operada pela imagem no ato 

paradoxal de “saída do tempo”, e que o estudo de Gérard Genette27, por sua vez, atribui à prática 

analógica como um retorno à magia, aos olhos de Vico, constitui a lógica poética da metáfora, 

ao resguardar a vitalidade dos mitos como uma fonte do saber histórico e como uma “linguagem 

própria das lendas”, uma vez que nos limites do seu próprio sentido, “cada metáfora vem a ser 

uma pequena lenda” (VICO, 2008, p. 66). À metáfora cabe, portanto, desempenhar um papel 

decisivo na busca de Lezama pela unidade do duplo movimento em constante identificação e 

alteração no devir da imagem. Cabe a ela desvelar a consciência unitária que Coccia atribuiu 

ao sensível e Benjamin ao comunicável, permitindo-nos compreender como estes dois termos, 

normalmente entendidos como instâncias opostas na dupla poética da imagem, aos olhos desses 

filósofos, traçam, cada um à sua maneira, a unidade da experiência mediada pela imagem. Eis 

o modo como as dimensões sensível e comunicável assinaladas por Lezama como definições 

                                                
26 Dos estudos de Mircea Eliade sobre a função simbólica da linguagem e o seu vínculo primordial com os mitos, em Imagens 
e símbolos: ensaios sobre simbolismo mágico-religioso (Images et symboles, 1952), é mais precisamente aquilo que o filósofo 
romeno define como as “técnicas de saída do tempo” praticadas nas culturas budista e hindu, o movimento capaz de evocar a 
relação entre as imagens e o “ato paradoxal” de saída do tempo. De acordo com Eliade, indicando a abolição do tempo, as 
imagens fundadas no simbolismo, operam uma passagem do condicionado ao não-condicionado, produzem uma “iluminação 
instantânea”, um “instante paradoxal que suspende a duração”, projetando o “eterno presente” como algo “qualitativamente 
diferente do nosso presente profano” (p. 79). Por isso, nas palavras de Eliade, “o momento favorável da iluminação pode ser 
comparado ao relâmpago que comunica a revelação ou com o êxtase místico, e que paradoxalmente se prolonga fora do tempo” 
(ibid.). Daí o modo como seu ensaio toma a estrutura simbólica nas suas diferentes ressonâncias, como parte de uma questão 
relativa às condições nas quais o conhecimento histórico é produzido pelas diversas culturas. Cf. ELIADE, Mircea. Imagens e 
símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso. Tradução Sonia Cristina Tamer. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
27 No terceiro tomo de seu estudo sobre as figuras de linguagem e as propriedades do discurso, intitulado, Figuras III (Figures 
III, 1972), Gérard Genette afirma que a motivação ilusória do signo, por excelência, é a motivação analogista. A seu ver, o 
primeiro movimento do espírito, diante de uma relação semântica qualquer, é considerá-lo como um signo analógico, mesmo 
que este seja de outra natureza. Por esse motivo, Genette propõe que esse traço de toda linguagem simbólica e, principalmente, 
da metáfora como uma figura relacionada à semelhança e ao caráter primitivo da linguagem, sempre indicou uma ação por 
analogia sobre aquilo que considera o “motor do mundo”, ou seja, o movimento que lhe atribui sentido, o movimento baseado 
no “retorno à magia” (p. 48). Cf. GENETTE, Gérard. Figuras III.  Tradução Ana Alencar. São Paulo: Estação Liberdade, 2017. 



 138 

do seu conceito de imagem28, estabelecem em sua teoria não só as projeções da metáfora, mas 

a primigeneidade do sujeito e do objeto. Logo, é a metáfora, a função primordial da linguagem 

que, na obra de Lezama, angaria a responsabilidade de produzir a imagem como um conceito 

que está além de uma única linguagem, da relação substancial com a forma, da origem como 

identidade e do tempo como pura causalidade histórica. É ela que nos permite observar como a 

intempestividade do regime representativo conceituado por Lezama Lima é capaz de libertar o 

anacronismo da condição de um simples argumento ontológico clandestino, na medida em que 

expõe abertamente a importância do saber poético na produção do conhecimento histórico. 

2.2. A unidade primordial e o estilo imagético da metáfora 

Porventura, se aceitarmos a afirmação de Bernard Lamy: “As metáforas tornam todas 

as coisas sensíveis”29; as operações que produzem a alteração da semelhança na causalidade 

metafórica da escrita de José Lezama Lima nos permitem observar como a dobra que conecta 

a poética e a ontologia na sua teoria da imagem culmina em uma possível unidade do sentido. 

No entanto, antes mesmo de chegarmos ao estudo da causalidade metafórica propriamente dita, 

lancemos um olhar sobre o modo como a semelhança e aquilo que o poeta cubano define como 

as “interposições entre o sucessivo”, isto é, as imagens, demonstram como “cada objeto ferve 

e entrega sucessão”, na medida em que “a rede das imagens forma a imagem”, inteiramente, 

“evidenciada na metáfora” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 127). Pois, esta, como a figura primitiva 

da linguagem que os sete estudos de Paul Ricoeur, no livro, A metáfora viva, visualizam nas 

entidades linguísticas da palavra, da frase e do discurso, mostra a possibilidade do deslocamento 

e da ampliação do sentido promovido por sua ocorrência, operarem através de uma relação de 

                                                
28 Em entrevistas distintas, compiladas na publicação Así hablaba Lezama Lima (2013), o poeta é interrogado sobre o sentido 
que a imagem apresenta em sua obra. Na entrevista concedida a Gabriel Jiménez Emán, Lezama responde: “La imagen para 
mí es la vida. En eso tengo una raíz paulina; vemos por espejos en una imagen. El conocimiento de la vida no es directo; la 
comunicación de ser a ser, de persona a persona, no es directa, es a través de una imagen; y eso ya está en textos de filosofía 
muy desarrollados, como en Los diálogos de Hylas Filonous, de Berkeley, que desarrollan en concepto donde únicamente 
existe la representación. Y aunque yo diga esos excesos, para mí la imagen es lo fundamental, es la esencia y el fundamento 
de la poesía y del hombre” (p. 239). Na entrevista a Fernando Martínez Laínez, Lezama Lima afirma: “creo que el mundo real 
es la imagen. Creo que todo lo percibimos por imagen. Como decía la frase célebre de San Pablo: ‘In speculum per imago’, 
es decir ‘en espejo por imagen’. Es lo que podemos percibir de toda la realidad, puesto que la realidad está allí, es lo outro, 
y de la única manera que podemos establecer un puente entre ella y nosotros es por la imagen. Creo que la imagen es una 
forma de diálogo, una forma de comunicación. Si desapareciera la imagen, que es una de las formas más expresivas del 
diálogo, el mundo quedaría en tinieblas y no podríamos casi ni expresarnos. Yo no creo que haya que establecer un dualismo 
entre imagen y realidad. La imagen es la misma realidad y lo que alcanzamos de la realidad es la imagen” (p. 217). 
29 Nessa citação encontrada no livro Figuras III de Gérard Genette, acredito haver um erro de diagramação que atribui a frase 
em questão, à P. Lamy. Após realizar uma pesquisa sobre tal autor, em busca da fonte que comprove a afirmação que lhe foi 
atribuída, encontrei referências apenas à obra de Bernard Lamy, La rhétorique ou l´art de parler (1675), de onde a frase citada 
provavelmente foi extraída, ou mesmo configura uma redução da seguinte afirmação: “on doit tirer les métaphores de choses 
sensibles qui soient sous le yeux, et dont l´image par conséquent se présente d´elle-même sans qu´on la cherche” (devemos 
traçar as metáforas das coisas sensíveis que estão sob os olhos, e cuja imagem consequentemente se apresenta sem buscá-la). 
In: LAMY, Bernard. La rhétorique ou l´art de parler. Paris: PUF, 1998, p. 173. Op. cit. LAMY apud GENETTE, 2017, p. 31. 



 139 

semelhança capaz de totalizar a imagem de qualquer uma dessas unidades de referência. Dos 

desvios, das predicações impertinentes e das atribuições insólitas, através das quais o sentido 

dessas unidades é deslocado em relação ao uso codificado que normalmente lhe é designado, a 

metáfora exerce a função, seja ela retórica, semântica ou filosófica, de realizar uma alteração 

da semelhança que assegura a identidade entre as diferentes unidades da estrutura discursiva, 

ao mesmo tempo em que ela mesma se torna evidente em cada uma dessas unidades. Por conter 

tamanha inovação em nível semântico e hermenêutico, a metáfora é tomada por Ricouer como 

o emblema das possibilidades da representação e de uma capacidade específica de perceber o 

semelhante no dessemelhante. Essa virtude da metáfora que Aristóteles atribui ao seu estilo 

imagético, à sua capacidade de “por sob os olhos” 30, de declarar o inanimado animado e, por 

isso, de demonstrar em ato aquilo que o filósofo francês define como “o momento lógico da 

proporcionalidade e o momento sensível da figurabilidade” (RICOEUR, 2015, p. 60), Lezama, 

por sua vez, compreende como a atualidade do contraponto que articula uma lógica sucessiva 

e uma súbita unidade de ruptura, no movimento amparado pela ação predicativa da metáfora: 

De cada metamorfose, de cada não resposta, de cada súbita unidade de ruptura e de 
interposição, cria-se essa imagem que não se desvanece, e as palavras que vamos 
saltando, desprezando sua primeira imantação associativa; a outra coesão que exige da 
palavra a metáfora oferece em seu contraponto, a formação desse outro corpo integrado 
pela substância poética que obteve o ente de criação, o gérmen sucessivo, já que o 
primeiro que chega é o sempre que vai permanecendo (LEZAMA LIMA, 1996, p. 128). 

No entanto, para chegarmos a compreender a natureza desse momento lógico e sensível 

entregue pela imagem, através dos aspectos indiciais e narrativos que determinam a metáfora, 

é necessário partir daquele que é um dos principais objetos da teoria lezamiana, o advento da 

razão filosófica que sustenta a Poética de Aristóteles, em busca de estabelecer o movimento da 

causalidade metafórica e o que vem a ser essa substância poética obtida essa mesma operação. 

Um dos temas recorrentes na produção ensaística de Lezama, a objeção ao conceito de mímesis 

se desdobra em As imagens possíveis, da defecção gradativa dos valores míticos da poesia e da 

arte, apontada pelo escritor como a causa da substituição do mito pelo ser, da metáfora pela 

unidade do sentido. Delineando as mudanças do pensamento filosófico na Antiguidade, Lezama 

define o período mítico helenístico (VII a.C.) como um momento onde o conceito de revelação 

                                                
30 Esta noção atribuída à metáfora por Aristóteles encontra-se no livro da Retórica (IV a.C.), sendo, na referência em questão, 
suscitada por Paul Ricoeur e relacionada aos conceitos da Metafísica. Pois, na medida em que o filósofo francês reitera o estilo 
imagético da metáfora, afirma que “a metáfora descreve o abstrato sob o traço do concreto” (p. 60). Nesse sentido, “fazer ver”, 
segundo Ricouer, não coincide com uma função acessória da metáfora, mas, antes, com o próprio da figura. A metáfora, por 
mostrar o inanimado como animado, tem a potência de visualizar as relações, isto é, de significar em ato. Por isso, segundo 
Ricouer, “mostrar as coisas inanimadas como animadas não é de modo algum ligá-las ao invisível, mas mostrá-las elas mesmas 
enquanto em ato”, de modo que “a mesma estratégia de discurso põe em ato a força lógica da proporção ou da comparação, o 
poder de pôr sob os olhos, o de falar do inanimado como animado, enfim a capacidade de significar a atualidade” (p. 61). 
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encarnada se verifica com uma ingênua desenvoltura, fazendo da arte um paradoxo entre o seu 

domínio pelo homem e a eterna ocupação de algo que lhe foi entregue em sua totalidade pelos 

deuses. Fato que o leva a atribuir ao homem do período mítico tanto o ponto de vista prometeico 

da criação, cuja possibilidade de alcançar o conhecimento absoluto por meio do conhecimento 

poético promove a aquisição do logos pela palavra, quanto a perspectiva órfica que define sua 

destinação trágica diante da “mentira primeira”, ao tomar a arte e a linguagem como uma busca 

pela “unidade primordial”, assinalada por Nietzsche em seu estudo sobre a tragédia grega31.  

Essa dicotomia abordada por José Lezama Lima em diversos momentos da sua obra e 

que, por sua vez, os estudos do filósofo e historiador francês, Pierre Hadot, no seu livro, O Véu 

de Ísis: Ensaio sobre a história da ideia de natureza32, compreende como atitudes opostas – e 

por vezes complementares – diante dos mistérios da natureza e da própria existência, ilustra a 

razão poética em jogo no processo histórico demarcado pelo poeta cubano, como a passagem 

do período dos mitos ao período socrático ou dialético. Na era mítica, de acordo com Lezama, 

a “metáfora impulsionando o homem até seu destino o fortalecia” e “seu espanto valia tanto 

                                                
31 De um modo geral, é possível dizer que toda a escrita de As imagens é possíveis é profundamente influenciada pelos temas, 
leituras e objetos abordados por Nietzsche, em O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo (Die Geburt der Tragödie 
oder Griechentum und Pessimismus, 1872). O movimento conceitual do ensaio, ao tomar a distinção entre os períodos mítico 
e racionalista da civilização grega, como suporte para a análise da perda da unidade primordial do espírito dionisíaco-apolíneo 
da arte, reitera a divisão assinalada pelo filósofo, a partir das transformações da tragédia, desde a sua origem até a consolidação 
do que definiu como o “socratismo estético” da obra de Eurípedes. Nesse sentido, as referências de Lezama à tragédia, ao mito 
de Prometeu segundo a leitura de Ésquilo, à unidade parminediana, entre outros assuntos abordados por seu texto, demonstram 
a importância estruturante da obra de Nietzsche no ensaio e no próprio pensamento lezamiano. Cf. NIETZSCHE, Friedrich. O 
nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo. Tradução J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
32 Em seu livro, O Véu de Ísis: Ensaio sobre a história da ideia de natureza (Le voile d’Isis – Essai sur l’histoire de l’idée de 
nature, 2004), Pierre Hadot relaciona a abordagem histórica do conceito de natureza à metáfora personificada na imagem de 
Ísis, deusa da mitologia egípcia protetora da natureza, cuja adoração estendeu-se ao mundo greco-romano, assemelhando-se às 
figuras de Ártemis e Diana de Éfeso. Observando as principais representações de Ísis na história arte, Hadot aponta a existência 
de inúmeras figuras relacionadas à imagem da mãe-natureza. No entanto, a figura privilegiada por seu estudo remete a uma 
série de representações surgidas no século XVI, em que a Natureza, conforme o antigo modelo de Ísis-Ártemis, traz na cabeça 
uma coroa e um véu, apresentando vários seios na parte inferior de um corpo encerrado em uma bainha estreita, sobre a qual 
se encontram diversos animais. O véu que encobre o rosto de Ísis cria, portanto, uma alegoria da natureza oculta e dos mistérios 
da existência. Partindo do enigma existente no aforismo de Heráclito (“A Natureza ama ocultar-se”), Hadot investiga ao longo 
dos últimos vinte e cinco séculos, as reflexões e os desafios atribuídos à filosofia, às ciências naturais e às formas poéticas do 
saber, diante dessa tarefa de desvelar os mistérios da natureza em privilégio da realidade e dos sentidos da existência. Com 
isso, duas atitudes opostas e, por vezes completares, definem os princípios históricos e metodológicos reivindicados por Hadot, 
na alusão às distintas possibilidades de se levantar o véu que encobre a face da deusa da natureza. A primeira denomina como 
“prometeica”, em referência ao mito de Prometeu que, segundo as versões de Hesíodo e Ésquilo, rouba dos deuses o segredo 
do fogo, entregando-o aos homens em benefício da técnica e da civilização. Atitude cuja inclinação apolínea define os esforços 
da racionalidade humana em dominar a natureza e compreender seus segredos através do conhecimento científico. A segunda 
define como “órfica”, baseada no mito do poeta Orfeu, em que o poder de sedução do seu canto e da sua lira lhe dá a capacidade 
de penetrar entre os vivos e os mortos e, consequentemente, nos próprios mistérios da natureza. Uma atitude, de acordo com a 
qual, cabe unicamente ao poeta como aquele que, segundo as análises históricas de Hadot, desde a mais alta antiguidade define-
se como um intérprete privilegiado da natureza, revelar aquilo que a natureza esconde sob suas formas sensíveis e projeta como 
elementos capazes de darem origem aos mitos, à arte e à religião. Eis que na perspectiva geral de Pierre Hadot, “enquanto a 
atitude prometeica é inspirada pela audácia, pela curiosidade sem limites, pela vontade de poder e pela busca da utilidade, a 
atitude órfica, ao contrário, é inspirada pelo desinteresse e pelo respeito ao mistério” (p. 118). Logo, tais atitudes constituem 
um esquema analítico que Hadot relaciona aos intuitos da religão, das ciências naturais e da arte, em justificar a existência do 
ser, mediante a mecanização do mundo, a angústia existencial, ou a simples necessidade de produzir. Cf. HADOT, Pierre. O 
Véu de Ísis: Ensaio sobre a história da ideia de natureza. Tradução Mariana Sérvulo. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
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quanto a substituição que ele fazia”, diferentemente, do período clássico helenístico (IV a.C.), 

onde a angústia surgida com o nascimento do ser e as metamorfoses desse ser no corpo do 

homem “o enfraqueciam, preocupando-se não mais com a unidade primordial, e sim, no período 

parmenídeo, com a definição da unidade por exclusão” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 129). Eis 

que o advento do racionalismo grego, notado por Nietzsche na disjunção do espírito apolíneo-

dionisíaco e pontuado por Hadot mediante a prevalência da mímesis sobre a poiesis e a techné, 

é o fato que, segundo Lezama, traça a linha que divisa as possibilidades da imagem, bem como 

nos permite realizar a leitura relacional de As imagens possíveis, na medida em que o ensaio 

apresenta uma série de imagens relativas aos eventos históricos, às obras artísticas e, 

principalmente, aos mitos e cosmogonias que, conforme as análises estabelecidas por Irlemar 

Chiampi, originaram a “unidade de imaginação poética”33 das principais civilizações antigas. 

Todavia, o processo que consiste em estabelecer essa unidade reivindicada pela imago, 

precede a própria aparição do termo na ensaística lezamiana, uma vez que a aplicação do seu 

conceito deriva do modo como o paradoxo do movimento definido por Aristóteles é o tema que 

abre um dos primeiros ensaios publicados pelo escritor, intitulado Do aproveitamento poético, 

de 1936. Texto no qual Lezama Lima introduz a questão que permearia boa parte dos ensaios 

responsáveis por articularem os elementos do seu sistema poético, na medida em que contrapõe 

                                                
33 Ao realizar um exame de alguns dos mitos contemplados em As imagens possíveis, Irlemar Chiampi propõe que o movimento 
geral do ensaio consiste em estabelecer, “la unidad de la imaginación poética” (p. 488) que esses mitos resguardam, apesar de 
suas diferentes origens, ao inscreverem em imagens, os valores, a ética e o saber dos povos dos quais descendem. A partir de 
uma série de mitos, lendas, cosmogonias, fatos históricos e obras artísticas, Lezama cria, aos olhos da pesquisadora, uma rede 
de imagens que forma uma “fábula transcultural”, cuja trama é o conceito de revelação encarnada. Sendo assim, o ensaio toma 
o mito de Prometeu como referência, através do Prometeu acorrentado (V. a.C.) de Ésquilo, a fim de assinalar o significado 
do conhecimento poético como um conhecimento absoluto entregue ao homem. Eis que a eleição de Prometeu como um herói 
civilizador encarnaria o mito da origem da linguagem entre os gregos e a chave do que o poeta entende como a revelação pela 
imagem. Pois, segundo Chiampi, o mito prometeico é utilizado no ensaio tanto para apontar que o saber poético é aquele que 
transforma o mundo físico em imagens, quanto contrastar o conhecimento poético com o conhecimento racional, em uma crítica 
ao racionalismo que o elege para ilustrar a consciência pré-filosófica que antecede a razão clássica. Nesse sentido, o ensaio 
remete ainda ao mito de Djehuti, “o Prometeu egípcio”, pai da ciência e da literatura que entrega aos homens o conhecimento 
total, seguido pela descrição da cena onde o primeiro imperador do período mítico chinês, Fou Hsi, recebe os princípios do 
método celestial, tornando-o precursor da civilização chinesa, além de inventor dos oito trigramas que formam os signos do I 
Ching - O livro das mutações. Por fim, a fábula transcultural do ensaio evoca o Bhagavad Gîtâ, o poema religioso que, segundo 
Chiampi, encarna a façanha prometeica para os hindus, no diálogo onde o Krishna ensina ao principe Arjuna a doutrina 
hinduísta e os meios para se obter o conhecimento universal. Em suma, todas essas imagens suscitadas por Lezama visariam, 
na perspectiva de Irlemar Chiampi, constituir uma unidade de imaginação capaz de ilustrar a tese do seu ensaio que, por sua 
vez, consiste em fixar a aquisição do conhecimento poético como um ato formador de imagens. Tarefa que leva a pesquisadora 
a definir o poeta cubano como um “ensaísta prometeico”, tendo em vista que sua obra tem como principal atributo construir 
uma experiência de leitura formadora de imagens, capazes de reunir o núcleo material de sua argumentação e o marco teórico 
de sua concepção “ontológica” da poesia. Logo é possível notar no artigo da pesquisadora, uma série de leituras precisas que 
indicam, por exemplo, a função imagética da poiesis lezamiana como criação e recepção, ou mesmo, a crítica do escritor ao 
sistema racional/filosófico. No entanto, o modo como suas interpretações subentendem a obra lezamiana ao mito de Prometeu, 
apesar de muito bem exporem a intenção o escritor em demarcar a unidade do conhecimento mítico em relação ao conhecimento 
racional, cria uma contradição com a unidade primordial reivindicada por Lezama a partir da obra de Nietzsche, tanto por ser 
essa unidade resultado de uma visão dionisíaca de mundo, quanto por ser o mito de Prometeu um emblema do culto humanista 
que, de acordo com as pesquisas de Pierre Hadot, exerce uma influência simbólica no advento do racionalismo grego. Portanto, 
como ficará evidente adiante, cabe a essa tese refutar a concepção prometeica a favor de uma visão órfica da obra lezamiana. 
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a física aristotélica, de acordo com a qual o aperfeiçoamento do ser tenderia ao repouso, às 

apostas existenciais de Pascal, para quem o repouso absoluto seria a própria morte, ao propor 

que a natureza humana só se realiza plenamente no movimento. Essa oposição que tem como 

pano de fundo o conflito entre o individualismo racionalista, enxergado pelo poeta na filosofia 

de Aristóteles, e a visão trágica de mundo associada aos pensamentos de Pascal demarca, ao 

menos na perspectiva lezamiana, a origem das ansiosas buscas pelo conceito de unidade. Buscas 

que diante do “clássico desespero filosófico” recaem sobre a “síntese de todo dualismo”, em 

uma “resoluta unidade das antíteses” que, em outros momentos, Lezama remete ao método 

dialético de Hegel. Por outro lado, diante da busca pelo causal no primário, atribuída pelo poeta 

à Kierkegaard, como exemplo de um “romântico desespero filosófico”, esta nos lança “sua 

flechada de sustentada contorção”, onde “a única paixão do pensamento é descobrir algo que 

nem sequer se pode pensar” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 122). Portanto, o que Lezama identifica 

como uma “crise poética” nessa impossibilidade de traçar um desvio, uma “possível refração”, 

através de um “ângulo conceitual” que nos permita vislumbrar o devir de tais forças na unidade 

da poesia, é o motivo da sua busca pela imagem como “animação do inorganicamente estável”, 

“calentura comunicante”, ou “rapidez imóvel” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 123), onde se possa 

debruçar sobre o desconhecido, para além de uma síntese ou de uma caótica autodestruíção. 

Nesse texto escrito em sua juventude intelectual, Lezama Lima realiza uma crítica ao 

neoclassicismo e ao romantismo, apontando a dificuldade de ambas as correntes em adentrar 

definitivamente “nas águas da poesia”, uma vez que sua teoria entende tal possibilidade como 

uma aquisição da unidade da imagem e, mais precisamente, como uma fusão entre a prosa e o 

verso. Vislumbrando, portanto, uma forma de levar o “tempo do verso” à “novas prosificações”, 

Lezama lança uma questão: “quando se extingue o tempo contraído da poesia para ser utilizado 

pela relação causal da prosa?” A resposta encontrada pelo poeta compreende uma diferença 

sutil entre o tratamento formal e a intenção inicial que motiva a escrita: “A poesia e a prosa se 

bifurcam antes num ritmo formal que numa inicial que necessite do canal poético para deslizar”. 

Sendo assim, Lezama lança novas perguntas, ainda mais sugestivas, em termos dessa sutileza 

e da complexidade que esta adquire diante da diferença entre a intenção e o gesto: “Qual é o 

momento em que se extingue essa vida poética? Quando a prosa pode viver dominadoramente 

o que o verso pespontava?” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 124). As possíveis respostas, Lezama 

projeta em um aproveitamento poético, em uma capacidade de utilizar a intenção sobre a força 

representativa da poética, tal como proposta por Aristóteles, para criar uma nova poética: “O 

fato de que haja um delírio poético e um desenvolvimento causal para a prosa, está nos dizendo 
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que devemos aproveitar essa inicial poética despertada de uma forma bem diferente”. Logo, a 

crítica lezamiana em torno das literaturas romântica e neoclássica, recai sobre a ideia de que 

todas as combinatórias de seus escritores “perseguiram mais a síntese do que a unidade, e assim 

um dos aspectos mais destacados da crise poética atual”, alega Lezama poupando o simbolismo, 

“está na busca de uma síntese com respeito a escolas e modos da sensibilidade, e não da unidade 

que nos torne habitável a ingenuidade de um novo paraíso” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 124). 

A nova poética proposta por Lezama ainda no início de sua produção teórica e literária, 

seria melhor investigada quase vinte anos depois, com a publicação daquele que é considerado 

o texto que inaugura o seu projeto de construir uma poética e um sistema conceitual próprios, 

o ensaio Introdução a um sistema poético, de 1954. Estabelecendo referências diretas aos temas 

inaugurados em Do aproveitamento poético e As imagens possíveis, as questões que envolvem 

a relação entre a unidade e o devir no escopo da filosofia pré-socrática e no advento do método 

dialético de Sócrates, bem como a oposição entre o racionalismo de Aristóteles e a dimensão 

trágica dos pensamentos de Pascal e Nietzsche, são retomadas por Lezama Lima em busca de 

sistematizar a “nova poética” capaz de projetar na operação conceitual da imago a ruptura com 

a pura causalidade. Poética que começa a se configurar, na medida em que Lezama lança uma 

reinvindicação acerca da “apetência” e da “fome protoplasmática” apreendidas pela “mônada 

hipertélica”, capaz de projetar o “irrefreável fluir” do rio heraclitiano contra o repouso que à 

Parmênides coube transformar no nascimento do ser, em uma consciência de si como essência 

una e universal. Algo que demonstra como a poética lezamiana se opõe ao substancialismo de 

Descartes, não só por evocar a hipertelia e o modo como a monadologia está associada à unidade 

primordial e à recusa de Leibniz à substancialidade da extensão, mas por se posicionar contra 

o “sou, logo existo” que faz do cogito cartesiano, uma consciência atormentada, o “nó” de um 

problematismo que toma o paradoxo entre o devir e o ser, como o ser de um existir derivado 

que logo existe como ser e como corpo, embora, segundo Lezama, “sua idêntica razão de existir, 

sempre se reúna ao redor desse ser, recebendo nesse paradoxal ardil o existir como excesso 

infuso, regalado, pois ele já adquiriu consciência de sua transcendência no ser” (LEZAMA 

LIMA, 1996, p. 151). Diante do substancialismo cartesiano, Lezama, de modo semelhante ao 

proposto por Coccia34, aponta o caminho tomado por sua poética, o que requer a existência do 

                                                
34 Em seu livro, A vida sensível, Emanuele Coccia propõe que toda indagação sobre o modo de existência do sensível deve 
confrontar-se com o destino que pesa sobre as imagens desde as origens da modernidade, uma vez que a proibição de reconhecer 
qualquer autonomia ontológica às imagens é um dos inúmeros mitos fundadores que a modernidade produziu e cultivou. A seu 
ver, o gesto de Descartes ao procurar libertar o espírito das formas resultou em uma existência do sensível impossível de ser 
separada do sujeito cognoscente que, através dele, conhece a realidade. Sendo assim, não haveria a possibilidade de pensar um 
sensível em si e por si. O motivo dessa restrição se dá, segundo Coccia, em função do sujeito autônomo postulado por Descartes, 
a partir do abandono da forma (specie) intencional, fazendo coincidir o sujeito com o pensamento (e com o pensado) em todas 
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ser na consciência de sua incompletude, como uma imagem, como um paradoxo no qual essa 

consciência de ser é sempre um existir como fragmento, perante a ideia de que talvez seja esse 

fragmento a própria zona do ser: a imagem como fragmento que corresponde ao homem. 

Logo, a impressão que se pode ter é que esse problematismo ontológico colocado em 

questão na origem do sistema poético se distancia do que vem a busca de Lezama por uma nova 

causalidade. No entanto, como veremos, ele está diretamente atrelado ao movimento atribuído 

pelo escritor ao seu conceito de imagem. Movimento que começa a se revelar quando as 

exigências em torno do ser sob a ótica clássica e cartesiana são substituídas pela designação 

trágica que a influência pascaliana, por ironia de Lezama, propõe como um “existo, logo sou”. 

Um existir que se sabe aprisionado entre o mundo parmenídio e o de sua própria identidade, e 

que, por esse mesmo motivo, abandona a temporalidade de sua sucessão e almeja uma nova 

potência apetitiva. Eis que a inscrição de duas cifras que, nas palavras de Lezama, “começam a 

polarizar-se como num corpo magnético”, reiteram o paradoxo da imagem, ao passo que “o 

repouso aristotélico ou a dinamia pascaliana, o ser do existir e o existir do ser”, se unem ou se 

diversificam. No entanto, o poeta adverte que nessa região polarizada, a síntese do par ou do 

múltiplo inibe os fragmentos, impede suas faiscações e os unem como um corpo inanimado. A 

“única solução” encontrada por Lezama diante dessa polarização está no modo como a poesia 

mantém o “impossível sintético”, sendo a possibilidade de sentido uma corrente maior dirigida 

“às órficas moradas subterrâneas”. Possibilidade que revela não só a maneira como Lezama se 

relaciona como a unidade primordial do par apolíneo-dionisíaco, compreendido por Nietzsche 

como uma antítese absorvida pela visão dionisíaca de mundo35, ao optar pelo orfismo como a 

                                                
as suas formas. Como descreve em seu texto, nas palavras de Descartes, “a sensação e a vida sensorial podem ser explicadas 
apenas a partir do sujeito: não só ‘não há nenhuma necessidade de supor uma passagem efetiva de algo material entre os objetos 
e nossos olhos para que seja possível ver as cores e a luz’, como também não é preciso ‘que haja naqueles objetos algo de 
semelhante às ideias ou às sensações que temos deles’” (p. 13). A existência do homem basta por si só para explicar tanto a 
existência quanto o funcionamento da sensação. Por isso, de acordo com Coccia, “a própria existência do cogito ergo sum 
cartesiano é ameaçada pelas formas (specie) intencionais. Elas exprimem, de fato, o modo com que o objeto insiste no sujeito, 
ou o sujeito enquanto projetado em direção ao objeto e à realidade exterior, não psíquica” (p. 14). Portanto, “se é graças a essas 
species que podemos sentir e pensar, qualquer sensação e qualquer ato de pensamento demonstrariam não exatamente a verdade 
do sujeito ou a sua natureza, mas sim a simples existência das imagens” (ibid.). Daí a maneira como Coccia propõe que a 
existência do ser é uma existência que se conforma como imagem, visto que é através da imagem que o sensível é produzido. 
35 Em, A visão dionisíaca do mundo (Die dionysische weltanschauung, 1870), e nas duas conferências sobre a tragédia grega, 
apresentadas por Nietzsche no contexto de professor da Universidade da Basiléia, nota-se a investigação das principais questões 
que, dois anos depois, estariam presentes na publicação de O nascimento da tragédia. No texto, as evidências do culto a Apolo 
e Dionísio entre os gregos é definida por Nietzsche como “a dupla fonte de sua arte”, em que estes “expressam e ao mesmo 
tempo calam a doutrina secreta de sua visão de mundo” (p. 5). Nos domínios da arte, como estilos opostos que, segundo o 
filósofo, quase sempre caminham emparelhadas, o apolíneo e o dionisíaco estariam fundidos, sobretudo, na tragédia ática. A 
perspectiva artística que, portanto, é colocada por Nietzsche sob o prisma de uma visão dionisíaca de mundo, é a que converge 
o culto a ambas as deidades, uma vez que o surgimento da consciência artística dos povos helenos, se deve ao papel de Apolo 
como o deus da representação onírica, noção essencial para que a concepção dionisíaca pudesse existir. Por isso, o dionisismo 
culmina, segundo Nietzsche, na afirmação estética de uma obra de arte apolíneo-dionisíaca, perpassada pelo conhecimento 
verdadeiro e pelo arrebatamento da embriaguez. Cf. NIETZSCHE, Friedrich. A visão dionisíaca do mundo, e outros textos de 
juventude. Tradução Marcos Sinésio Pereira Fernandes, Maria Cristina dos Santos de Souza. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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unidade dessa visão suscitada pelo par prometeico-órfico, mas como a solução aspirada por sua 

teoria não prevê uma “síntese categorial das antinomias”, e sim as “inefáveis” e “irreproduzíveis 

diferenciações” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 153), contidas na unidade primordial da imagem. 

Entre o ascendit prometeico e o descendit órfico, Lezama estabelece a extensão que une 

as duas esferas do conhecimento poético, onde o conflito entre os gênios apolíneo e dionisíaco, 

assinalado em seu diálogo crítico36 com a leitura nietzschiana da tragédia grega, embasa o devir 

que caracteriza a dimensão estética e primitiva da unidade originária associada pelo poeta ao 

“uno primordial” dos gregos e ao “uno indual” das culturas egípcia e chinesa. Nessa que, por 

sua vez, considera uma “batalha nunca extinta nas variantes da cultura, dentro do uno entre o 

próton e a unidade, ou entre o gérmen e o arquétipo” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 157), Lezama 

atribui as alterações impostas ao conceito de unidade a todo um processo de substituição dentro 

da poiesis, da primordialidade como “origem do movimento e causalidade” pelo repertório de 

temas e princípios culminantes na Poética aristotélica. Portanto, é na medida em que a unidade 

parmenidiana traça uma “parábola da forma à unidade”, interpondo a forma “antes de chegar à 

unidade” e ligando “o conceito de forma ao de substância” que, segundo Lezama, “a degustação 

e a incitação ficariam ligadas pelo gozo conceitual da forma adquirida”, abrindo os caminhos 

para a “dialética manutenção do conceito de unidade” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 157). Um 

processo histórico que, a seu ver, está relacionado à maneira como as dualidades derivadas do 

uno primordial e do uno indual – a “díada” e o “duplo” – foram substancialmente distinguidas, 

afastando o grego do duplo egípcio37 e projetando o número no ascensional de sua escala. 

                                                
36 Em seu diálogo com a leitura nietzschiana da tragédia grega, Lezama estabelece algumas ponderações que marcam as suas 
concordâncias e as suas discordâncias em relação à abordagem do filósofo alemão. No fim de Introdução a um sistema poético, 
Lezama lança a seguinte pergunta: “O individualismo do século XIX e sua posterior crise em Nietzsche, arqueou a Grécia de 
Dionísio, embriaguez, percepção imediata e potências genesíacas. Era isso, me pergunto, realmente tão necessário?” (p. 176). 
Segundo Lezama, “uma cultura como a grega que chega a estabelecer exatas proporções em seus mitos, na física jônica dos 
quatro elementos, na concepção estática da unidade e nas bromas dos megáricos, contrastadas com o irrefreável heraclitiano” 
(ibid.), será mesmo que esta “precisa da brusquidão, da ruptura engendrada pelo lançaço do dionisíaco gerador? (ibid.). Nesse 
sentido, Lezama propõe que o mito de Dionísio era mais necessário à cultura egípcia que à grega, pois a expressão que Nietzsche 
aplica ao período mítico, estaria vinculada à certas características primordiais da cultura egípcia, como afirma Lezama: “ainda 
que eu tema discordar de uma das figuras mais geniais da Europa dos últimos cem anos, me é impossível deixar de afirmar que 
o erro de Friedrich Nietzsche consistiu em ver Dionísio como uma criação trácia, correspondente ao orfismo, e não relacionado 
com o egípcio do período mendésio” (p. 177). De acordo com Lezama, “o mito dionisíaco não foi um aporte essencial para o 
grego, e sim a ordem da desmesura, da hybris, que o grego alcançou em sua poesia ao integrar uma realidade superior na imago 
dos deuses e dos excedidos no cerco” (ibid.). Por isso, as considerações lezamianas se voltam para o mito dionisíaco como uma 
“desmesura primordial sem a qual não se pode estabelecer o ordenamento da poesia” (p. 178), ou mesmo alcançar um “poético 
ordenamento da desmesura” (ibid.). Daí a função órfica-dionisíaca que sua poética apresenta através da sobredeterminação. 
37 Após traçar a equivalência entre o uno primordial dos gregos e o uno indual dos egípcios, Lezama afirma que “o análogo dos 
gregos também está enlaçado com o Ka, com o duplo dos egípcios”, pois o Ka “é também para os egípcios o uno indual e o 
duplo é meramente comparativo em dialética em relação com o uno primordial” (p. 158). O que significa que “a relação entre 
os egípcios do uno indual e o duplo é meramente comparativa na equivalência, não na infinitude” (ibid.), uma vez que tais 
conceitos apresentam reduções distintas, sendo o uno primordial cooptado pela razão ascensional. De acordo com Lezama, “o 
análogo que já vimos partindo do uno primordial, há de se transformar nos primeiros séculos do cristianismo no enigmate, na 
indirita via, na flechada oblíqua, no denso cristal que prepara angulosidades da refração, a cauda das cores seguindo a sorte da 
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Por isso, de acordo com Lezama, “a cultura grega pareceu assinalar o fiel do ascenso da 

forma ao uno primordial e ao descenso da forma à ausência, à imagem, assim como do descendit 

ad imaginem partirá o conceito dos primeiros séculos do cristianismo do descendit ad inferum” 

(LEZAMA LIMA, 1996, p. 158). É então no momento em que a filosofia grega alcança a sua 

“plenitude dialética” que a hipótese do número é apagada e, assim, transformada no signo da 

proporcionalidade das formas e no ideal de pureza que, segundo Lezama, busca libertá-lo de 

seu ascendit-descendit, em direção ao princípio de causalidade. Algo que faz com que a poesia 

se projete no mundo aristotélico, em busca daquilo que o escritor identifica como uma “zona 

homogênea, igualitária, onde fossem possíveis e adquirissem seu sentido as substituições” 

(LEZAMA LIMA, 1996, p. 160). Com isso, a razão clássica libera definitivamente o “espírito 

de ascensionalidade” da poiesis, antes interrompido pela pausa inevitável na extensão de sua 

“vasta possibilidade irradiante” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 159), na teleologia que associa o 

ascendere prometeico à imantação nominalista que converteu o espírito apolíneo na imagem de 

Deus e à forma como na poética aristotélica a poesia pertence à ordem do heroico, em oposição 

ao descendere órfico ligado às invocações infernais onde a poesia pertence ao sobrenatural. 

Essa coerção do sentido original da poiesis que, aos olhos de Lezama é, antes de tudo, 

uma coerção de fundo ético, sustentada pelo conceito de virtude dos gregos e pela deturpação 

da simbologia egípcia38, orienta a distinção realizada por seu sistema poético entre a mítica-

primitiva e a mítica-racionalista que, acerca dos mesmos conceitos, propõe operações e define 

significados distintos aos seus funcionamentos. É em função dessa controvérsia entre o ascenso 

prometeico e do descendimento órfico que o poeta articula a concepção primordial de ambos 

os conceitos, partindo de uma objeção ao determinismo do racionalismo pitagórico e ao ethos 

pré-estoico da poética aristotélica, em busca de redefinir o duplo movimento que embasa a ideia 

primitiva de unidade primordial. Para Lezama Lima, o mundo da poesia não pode se contentar 

                                                
luz teologal, a companhia e trançado do manto da bem-aventurança” (ibid.). Ao ser cooptado pelo ascensional, o uno primordial 
deriva, em uma essência, em um dualismo substancialista que mostra a destinação o uno grego em relação ao advento da razão. 
38 Na medida em que Lezama destaca como a plenitude dialética do mundo grego o afastou da geometria e da agrimensura 
egípcias, transformando o número em um signo da proporcionalidade das formas e da pureza que tentava libertá-lo de seu 
ascendit-descendit, uma coerção de fundo ético no interior da poiesis é apresentada pelo escritor, em referência ao modo como, 
a seu ver, existe uma relação entre a abstração da figura nos gregos e seu conceito de virtude. Nas palavras de Lezama, “o 
desdém de Aristóteles pelo lavrador, considerando-o ‘ofício sem nobreza’, já que ocupa um tempo que é necessário para praticar 
a virtude”, é um conceito “que está ainda mais exacerbado em Sócrates, que falava com desdém da astronomia quando era útil 
à navegação e à agricultura” (p. 160). Para Lezama, “esse ódio do grego à aplicação das ciências, pensando que seu mundo era 
essencialmente qualitativo, e onde talvez possamos situar a causa mais essencial de sua próxima decadência”, “devia-se a seu 
perene complexo em relação ao egípcio” (ibid.). Ao contrário, de acordo com Lezama, “o egípcio nomeou a figura geométrica, 
carregando-a de firmes alusões hipostáticas”, “através do valor simbólico piramidal e o côncavo sagrado”, com isso, “o egípcio, 
como num relevo hierático, conseguiu incrustar o número e a figura geométrica na carne de seus símbolos” (ibid.). Afastando-
se de tais concepções, “o grego isolou o existir da figura de sua qualidade derivada, assim à medida que a triangularidade se 
isolava do triângulo, estabelecendo o correlato ou proporção das substituições mais que sua progressão temporal”, “o absoluto 
das figuras, triangularidade do triângulo, pareceu se transformar numa divindade” (ibid.), coincidindo com uma substância. 
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com a ataraxia de algo que não lhe é precisamente característico, ou seja, de uma resolução 

essencialista ou de uma causalidade naturalista, pois o seu mundo é “essencialmente hipertélico 

e procura ir muito além do primeiro redemoinho concorrente de seu metagrama” (LEZAMA 

LIMA, 1996, p. 161). Noção que, por sua vez, demonstra a necessidade de que, na sua dupla 

projeção, o seu sentido descendente venha a sobredeterminar o seu sentido ascendente. Isso 

quer dizer que a adequação do movimento que “forma as progressões do discurso poético”, ao 

sentido clássico da poesia, em sua concepção arcaica reitera “por força de seu próprio jorro e 

impulso”, a ascensão que forma “a corrente que outorga um sentido ao perverso e aglomerado 

mundo do quantitativo, resolvido talvez na sentença poética”, onde as formas primordiais do 

pensamento humano: a metafísica, a mitologia e teocentrismo, constituem “as combustões da 

linguagem em suas sutilíssimas contrações de pneuma e sentido”. Eis que, segundo Lezama, 

estas formas primordiais da linguagem que, muitas vezes, podem ser tomadas por seu caráter 

metafórico, “parecem fruir em sua redução a um ponto errante que se move como um pirilampo 

dentro do sentido ocupado por aquela sentença poética” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 161).  

No outro extremo, “o mundo órfico do descendere ad imago”, de acordo com Lezama, 

“cai sobre a corrente formada pela ascensão da sentença poética brindando-lhe o outro sentido 

que recebe a poesia” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 161). Nessa operação, o escritor inscreve a 

diferença entre a forma e a imagem, tendo em vista que a alteração da semelhança é um efeito 

angariado pela ação sobredeterminante da imagem sobre a própria forma. Com isso, descreve 

as duas etapas que constituem a sua noção primitivista da experiência. A primeira, é o sentido 

adquirido pela sentença poética “ao incorporar o quantum fragmentário de cada palavra como 

signo ou como sensação interjeicional”. A segunda, é quando “essa suma de sentenças poéticas, 

cada uma das quais segue a impulsão descontínua de seu primeiro redemoinho, recobra seu 

sentido tonal quando a imago”, segundo Lezama, “desce sobre eles e forma um contraponto 

intersticial entre os enlaces e as pausas” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 161). Logo, é o esteio 

prometeico do pensamento lezamiano a conduta que ampara a verdadeira inclinação órfica da 

sua teoria, a sua “visão órfica de mundo”, capaz de confluir ambas as atitudes, uma vez que a 

aquisição da imagem é o objetivo que move todos os elementos do seu sistema poético, sempre 

no sentido de produzir a sobredeterminação de uma operação calcada na linguagem e na ação 

prévia de uma causalidade estrutural. Noção que seria aprofundada no ensaio Introdução aos 

vasos órficos39, de 1961, e que se tornaria evidente na redução da visão histórica proposta por 

                                                
39 No ensaio, Introdução aos vasos órficos, Lezama nos fala do laço complementar entre uma projeção ascendente e outra 
descendente, através das quais, o órfico estabelece a plenitude do seu alcance hierático, na medida em que se apresenta como 
a unidade primordial do apolíneo e do dionisíaco. Nesse hierus logos do orfismo, Lezama projeta a impulsão do caos na origem 
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Lezama em Mitos e cansaço clássico, onde o sujeito metafórico delineia o contraponto através 

do qual a causalidade historicista é reconstruída como uma nova causalidade, fazendo com que 

a forma anteriormente adquirida seja redefinida como uma forma em devir que, por sua vez, 

leva à aquisição da imago, ou mais propriamente, à participação desse devir no tempo histórico. 

Portanto, a imagem existe como um contraponto, uma mediação entre sujeito e objeto 

que Lezama Lima define como a sua qualidade extensiva, cuja diferença em relação à síntese 

dialética compreende o permanente estado de gravitação que a sobredeterminação operada pela 

imagem sobre ambas as instâncias da experiência, infere sobre a maneira como a matéria e ideia 

se retroalimentam. Por essa razão, Lezama propõe que toda realidade de raiz poética engendra 

uma reação de irregularidade que, por sua vez, em toda realidade que ali participa adquire uma 

gravitação engendrando a irregularidade onde a imago descende. Ou seja, a “realidade poética” 

ou “irrealidade gravitante” adquire, em uma “espiral inversa”, a extensão de uma medialidade 

entre o sujeito e o objeto, tal como nos sugere Lezama no trecho onde nos diz: “Assim a poesia 

se estende ao extenso desse retiro entre essa progressão tonal da sentença poética e o descendere 

órfico da imago” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 162). Daí o modo como a extensão é lugar de uma 

substância poética que diferentemente da gnoseologia cartesiana, dividida entre uma substância 

extensiva (matéria) e uma substância qualitativa (espiritual), compreende que a mutabilidade 

das propriedades produz um estado de gravitação, isto é, uma realidade poética onde a extensão 

não se difere do pensamento e do mundo qualitativo. Essa “consciência unitária”40 que Coccia 

                                                
do espírito ascensional e na conformação da escala descensional, demonstrando a operação por meio da qual propõe a aquisição 
da imagem. O Eros, tratado como um impulso que sobredetermina a causalidade ascendente, é um dos temas analisados no 
ensaio, como força propulsora de uma atitude órfica lançada contra o mundo parmenídeo e o contínuo aristotélico, ao passo 
que rompe com a “imensa homogeneidade da substância” (p. 250). Por fim, a influência homérica no orfismo e as figuras 
representadas nos vasos órficos que se encontram no Museu de Munique são alguns dos temas que orientam as análises de 
Lezama, em torno do orfismo e, principalmente, do processo histórico responsável por apagar gradualmente a presença do seu 
culto entre os gregos. Culto existente desde os primórdios da civilização helênica, a partir das reminiscências da cultura egípcia 
na cultura grega. Eis o motivo que, aos olhos de Lezama, embasa a substituição das formas do saber, em que o hilozoísmo do 
orfismo é substituído pela ontologia de Parmênides e a dialética de Sócrates. Cf. LEZAMA LIMA, José. Introdução aos vasos 
órficos. In: A dignidade da poesia. Tradução e notas Josely Vianna Baptista. São Paulo: Editora Ática, 1996, pp. 247-255. 
40 Ao afirmar que vivemos sob a influência perpétua do sensível, Coccia propõe que a existência é o mergulho ininterrupto no 
sensível, ou seja, são as imagens que definem a realidade e o sentido da existência. Em recusa ao dualismo cartesiano, para o 
qual o sensível estaria vinculado apenas ao sujeito cognoscente, Coccia compreende o sensível como uma vida fora de si, 
exterior ao sujeito e aos objetos, sendo o meio capaz de forjar uma “consciência unitária” da experiência. A seu ver, “se o 
mundo conspira para algo de unitário, é somente graças às imagens” (p. 38). Nesse sentido, “os meios – enquanto condição de 
possibilidade da existência do sensível – são o verdadeiro tecido conectivo do mundo”, são eles que “produzem a continuidade 
entre sujeito e objeto, e que permite a comunicação entre as duas esferas do subjetivo e do objetivo” (p. 39). Por isso, um 
mundo privado de meios seria um mundo em que os objetos estariam condenados a permanecerem em si mesmos, incapazes 
de produzirem influência sobre os viventes, de modo que os viventes levariam uma vida fechada em sua própria psique, 
blindados contra as formas intencionais. Logo, a crítica de Coccia contra o fechamento do sujeito cartesiano indica como as 
imagens permitem a espiritualização do corpóreo (ou a sua animação) e a incorporação do espírito, ao chegarem a uma “forma 
de unidade”, onde “a unidade do mundo não é nem física nem espiritual ou metafísica, mas sim medial” (p. 40). Essa relação 
que amarra todas as coisas na unidade, “não é nem o processo de transformação física que conduz à homogeneidade, nem a 
simples compreensão espiritual que transcende a multiplicidade das formas na unidade do sujeito que as pensa” (ibid.). Por 
fim, Emanuele Coccia propõe que “se as coisas conspiram até formar um mesmo mundo, se elas estabelecem uma densa rede 
de relações não apenas físicas ou espirituais, é porque através das imagens cada uma exercita influência sobre as outras” (ibid.). 
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atribui à imagem, em oposição ao dualismo substancialista de Descartes, ao afirmar a unidade 

entre a objetividade da realidade extensiva e a subjetividade das qualidades sensíveis, revela o 

modo como, na teoria lezamiana, a unidade primordial só pode ser vislumbrada a partir de uma 

operação que pressuponha uma medialidade e não uma síntese, na medida em que este “meio” 

permanece vivo como uma forma em devir, como uma vida sensível e comunicável da imagem, 

isto é, como uma realidade ou uma substância poética produzidas pela ação sobredeterminante 

do “redemoinho”, da “impulsão descontínua” gerada pelo movimento criado em sua origem. 

É essa função genealógica da imagem que faz da atitude órfica que embasa as categorias 

do sistema poético do mundo, uma via de acesso conceitual à unidade primordial. Princípio que 

não só respalda a concepção primigênia que esta pressupõe em objeção ao espírito ascensional 

da causalidade aristotélica, mas que faz da sobredeterminação, o primado de uma questão ética 

subsumida à ação da imagem. Por isso, no ensaio, A dignidade da poesia, publicado em 1956, 

dois anos depois da sua introdução ao sistema poético, Lezama observa o processo responsável 

por substituir o órfico pelo racionalismo, como uma mudança no estatuto ético das propriedades 

estéticas, na medida em que busca definir as transformações realizadas no interior da poiesis, 

lançando, entre outras interrogações, as seguintes perguntas: “Como aumentar a corrente maior, 

o peixe e a flecha caudal, somando a poiesis e o ethos? Buscar o modo em que criação e conduta 

possam fazer parte da corrente maior da linguagem?” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 180). Logo, 

é confrontado pela dificuldade de se estabelecer a dimensão ética da criação poética que Lezama 

se volta para uma questão secular, realizando uma série de meditações históricas que têm como 

objetivo, desarticular a noção de um ethos relativo à causalidade das formas e ao que considera 

as camadas mais “externas” e “grosseiras” da conduta. Na visão de Lezama, “o ethos se valorou 

e perseguiu nessa dimensão da causalidade mais aglomerada, em determinadas e opulentas 

séries e constantes”. Entretanto, “há também um ethos na criação, uma conduta dentro da poesia 

que às vezes se interpreta e outras passam ao nosso lado feito massa de zumbidos, franjas de 

luz, torrão de compassozinhos áureos, nos quais não conseguimos apoiar as mãos” (LEZAMA 

LIMA, p. 180). Notando, portanto, a existência de um princípio ético que fundamenta a natureza 

poética de todo ato criativo, Lezama vislumbra os diferentes valores e funções aplicáveis ao 

conceito de ética, projetando nas incontinências da experiência da imagem tanto o caráter 

seminal quanto o aspecto fulgurante de um ponto de vista do ethos sobre a poiesis, ao converter 

tal relação em um processo aquisitivo pautado pela causalidade metafórica, ao articular uma 

lógica sucessiva e uma súbita unidade de ruptura, na formação de uma substância poética. 
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Contudo, antes de adentramos nas especificidades que conectam a ética e a causalidade 

metafórica, convém notar apenas como o ethos se manifesta na criação lezamiana ao desdobrar 

da substância poética como um ato de interpretação um instante de conhecimento que insurge 

subitamente dentro de uma dimensão situada entre dois pontos de referência para a conduta: o 

ato primigênio (a raiz caótica do ethos) e a configuração da ação. Pois, é a partir da forma como 

o ato primigênio se enraíza de modo hipertélico na poiesis, rompendo a atribuição de qualquer 

finalidade subtendida pela iminência caótica do seu desdobramento que, segundo Lezama, o 

ato se configura ao deter-se por um dos seus extremos. Um influxo que eleva as categorias da 

imagem às designações de um primado ético subtendido por seu ato poético, através dos fatos 

de legibilidade garantidos pelos efeitos da linguagem que, por sua vez, adquirem estatuto ético, 

na medida em que operam por meio de uma dupla projeção, ora ligada ao correlato originário 

de suas verdades intrínsecas, outrora relativa aos usos e aos efeitos que elas induzem. Eis o 

modo como Lezama compreende o ethos como uma questão subsumida à ação das imagens, ao 

ter em vista como as formas de visibilidade e as categorizações das práticas perpetuadas pelos 

diferentes regimes de enunciação, estão relacionados aos simulacros que estes almejam ou não 

produzirem, bem como à origem e à destinação a eles atribuídas, mediante a maneira como as 

imagens atuam simultaneamente sobre as esferas do indivíduo e da coletividade. Algo que será 

melhor investigado adiante, mas que embasa as noções estabelecidas por Lezama, em torno do 

processo histórico, do qual extrai a concepção de um ethos vinculado à unidade primordial. 

Há, portanto, no súbito advento das imagens, a projeção tanto de uma primigeneidade 

quanto de uma eticidade relativas à criação lezamiana, de modo que ambas se articulam como 

noções sujeitas às interpretações heurísticas das contingências que embasam os movimentos e 

as aquisições do sistema poético. Uma concepção extremamente deslizante se comparada com 

as aplicações da ética no campo da filosofia moral na modernidade e que, de modo semelhante, 

perturbam as metodologias que sustentam os princípios da ciência histórica. Nesse sentido, tal 

aquisição não pode ser completamente compreendida se posta em relação apenas com a forma 

como o ethos adquiriu sua positividade filosófica, através dos discernimentos realizados pelo 

método dialético de Sócrates e com suas reverberações, principalmente, na doutrina platônica, 

cujo paradigma orienta a definição da poética aristotélica. Na concepção do ethos lezamiano, o 

conjunto de crenças e de valores relativos à antiguidade oriental e à sua influência no período 

mítico da civilização grega, alimentam a teologia profana conformada por seu sistema poético, 

ao passo que remetem aos saberes oraculares e aos preceitos místicos e religiosos tributados ao 

culto órfico e ao hilozoísmo. É debruçando-se sobre as questões relativas à própria origem da 



 151 

especulação ética que Lezama investe a atividade cognoscente atribuída à imago, dos conceitos 

da filosofia pré-socrática e dos termos originários da teologia cristã, como noções conectadas 

pelo orfismo, propícias a fornecerem às suas categorias teóricas, um desenvolvimento dinâmico 

sustentado pelas infinitas possibilidades atribuíveis ao saber poético. Dois aspectos convergem 

nessa operação: a recusa da síntese dialética – através da qual Lezama reitera sua ligação com 

o conceito de devir de Heráclito, em detrimento da razão ontológica atribuída à síntese dialética 

desde Sócrates até a conformação do método axiomático de Hegel – e a afirmação da gravitação 

metafórica da substância do inexistente41 postulada por São Paulo no início da era cristã, em 

que, segundo o escritor, projeta-se a ação do poeta na conversão do inorgânico em vivente, do 

inexistente hipostasiado em substância até a totalidade superabundante da ressurreição. Noções 

por meio das quais Lezama conecta o orfismo e o catolicismo primitivo, na medida em que os 

compreendem como doutrinas baseadas na imagem e na função de um conhecimento mítico em 

constante transformação, subitamente animado pelos mistérios e relevos hieráticos da poesia. 

Ao chegar o poeta a constituir-se em guardião do inexistente substantivo, a poesia tinha 
que gravitar como o testemunho da sentença que ia cingir a nova substância. A 
preocupação paulina de sentir-se devedor, ‘a gregos e a romanos, a antigos e a 
modernos’, o levaria às mais temerárias decisões. Homem a mais dotado de sentido 
crítico do primeiro mundo católico, percebia as novas temeridades que teria de encarar 
em novas aventuras. Nos séculos I e II a. de J.C., alcançara-se no estoicismo e no 
epicurismo uma síntese do mundo oriental e do ocidental, e a Diana de Éfeso parecia 
querer multiplicar-se em seios de serpentes como a deusa Shiva. São Paulo intui que é 
preciso ir mais além dessa síntese, e lança sua substância do inexistente, inconcebível 
para o mundo grego. Nesse mundo paulino a substância, a inimiga feliz de toda síntese. 
Ao rodar a substância inexistente como possível, a poesia é sempre o ressurgimento do 
verbo. O poeta é o primeiro que intui a covarde proximidade da síntese, que é preciso 
abandonar-se ao novo corpúsculo de irradiações. (LEZAMA LIMA, 1996, p. 190). 

Da substância do inexistente, coadunada na espiral das novações e das possibilidades da 

imagem, Lezama extrai uma crítica em relação ao sentido metafísico historicamente assumido 

pelo conceito de dialética, ao propor uma nova causalidade concorrente ao instante poético, ao 

novo tempo paradisíaco da ressurreição, como uma unidade primordial da dupla refração em 

conflito no movimento dialético. Uma crítica voltada tanto para a configuração de um método 

                                                
41 Destacando a influência exercida pelo orfismo no cristianismo primitivo, Lezama, em um trecho de A dignidade da poesia, 
delineia tal relação, recusando a síntese dialética e promovendo a substância do inexistente, conceituada por São Paulo, como 
uma alternativa ao substancialismo cartesiano, na definição de uma substância poética produzida pela imagem. Essa substância, 
inexistente frente ao primado de um essencialismo ontológico e poética enquanto relativa à imagem, ou seja, à mediação entre 
essas duas instâncias, aparece na teoria lezamiana como uma “nova substância” que também se apresenta como uma “plenitude 
temporal” (p. 191). Daí o modo com a crítica ao substancialismo cartesiano implica em uma perspectiva histórica baseada na 
relação da imagem com o tempo. Portanto, na medida em que Lezama nos diz que “ao finalizar-se o período órfico, a poesia, 
ansiosa por substantivar-se, teve que acudir à nova unidade” (ibid.), a superação do mundo antigo decorrente da ascensão do 
substancialismo evidente, sobretudo, na definição da unidade parminediana e no seu reflexo nas teorias de Sócrates, Platão e 
Aristóteles, viria a ser contraposta pelo gesto hierático da filosofia de São Paulo, uma vez que a conceituação de uma substância 
do inexistente envolve tanto a “superação do ato nascente aristotélico” quanto a concepção do “inexistente hipostasiado em 
substância” e “a exigência total ganha pela superabundância na ressurreição” (p. 190). Cf. LEZAMA LIMA, José. A dignidade 
da poesia. In: A dignidade da poesia. Tradução e notas Josely Vianna Baptista. São Paulo: Editora Ática, 1996, pp. 179-203. 
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orientado pelo raciocínio lógico que, a seu ver, adormeceu e inflamou os estudos morfológicos 

do século XVIII, fazendo das análises de Goethe um equívoco disfrute das sínteses causais do 

inorgânico e do vivente, ao recusarem a plenitude temporal das novas substâncias, quanto para 

a visão das consequências do “período dialético”, em que o daimon socrático, ainda que sob o 

insuspeitado desprezo da polis, repercute na concepção de uma nova doxa, segundo o escritor, 

responsável por desatar o processo de extinção da poiesis e do conhecimento mítico. A negação 

do desdobramento das novas substâncias e a afirmação da temperança e do individualismo 

socrático resultam, aos olhos de Lezama, em duas consequências do fim do período órfico e da 

contratura dos conjuros hilozoístas que irradiavam a poesia, antes de esta se substantivar na 

unidade parmenediana e na destinação que vincularam o ethos da poesia à hierarquia social da 

era clássica. Em vista dos diferentes significados atribuídos ao daimon na Grécia Antiga, antes 

mesmo daqueles concernentes à prudência e à ética da conduta humana, é a disposição divina 

do gênio individual de Sócrates, o sentido que, segundo Lezama, recai sobre o “período délfico” 

como um “desatino individual liberado da polis”. Pois, segundo Lezama, “em Sócrates há 

sempre como que a embriaguez de querer resgatar sua pessoa por meio de seu daimon e como 

que um prelúdio de querer marchar desde o Uno até a pessoa” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 191). 

Por mais que, aludindo às ressonâncias de outros “momentos na história regidos por 

essa criação invisível, por essa magia soterrada, por essa irrefreável correlação dos feitiços e 

dos milagres, que temos que chamar poesia” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 192), Lezama Lima 

identifique três desses períodos – o mítico de Ilion, o etrusco e o católico – como mundos 

fundados no potens da incondicionada e infinita substância da criação, é a identificação do ethos 

da poesia como um ideal dórico, o fato originário que leva o poeta a contrapor o sistema poético 

aos preceitos éticos forjados nos primórdios da antiguidade clássica e fundamentais aos ajustes 

hierárquicos do mundo ocidental. Em referência à República de Platão, Lezama atribui ao modo 

como as imagens do poema dão às crianças e aos espectadores a educação que lhes inscrevem 

na partilha das ocupações da polis, revelando como a ética da poesia é convertida na passagem 

dos períodos dórico ao délfico/socrático, das virtudes e da essência de uma classe de homens 

aparentados com os deuses e dispostos à própria imolação, nos privilégios hereditários de uma 

nobreza. Nas vicissitudes que alternaram a instrumentalização do sacrifício de uma aristocracia 

que, de acordo com Lezama, voltava-se contra si mesmo, “no demoníaco espelho da identidade” 

(LEZAMA LIMA, 1996, p. 194), em direção à concepção dos dons que forneciam aos nobres 

uma série de benefícios no conjunto da cidade, a poesia conferia pedagogicamente ao poeta da 

antiguidade, a ferramenta das destinações da fala e do saber na organização do corpo social. No 
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entanto, segundo Lezama, “ao desaparecer o mítico e as aventuras de Orfeu, ao descer o délfico 

ao nível do orgulho individual e da razão exacerbada diante de seus próprios impedimentos, a 

poesia ganhava o perplexo e uma espécie de tumultuosa indecisão” (LEZAMA LIMA, 1996, 

p. 193). Pois, na exemplaridade da conduta, seu exercício desviava-se, pela primeira vez, do 

consentimento pelo mito, em direção aos planos individual e racional da prática e do saber. 

No que lhe concerne, essa substituição da consciência mítica pela consciência filosófica, 

introduzida por Lezama no ensaio, As imagens possíveis, na medida em que aponta para uma 

alternativa ética e estética proposta pela poética lezamiana se volta, não só para o advento do 

racionalismo metafísico ocidental, contra o qual sua obra reitera a unidade primordial do saber 

poético e do conhecimento racional, mas para a prevalência retórica das questões ontológicas 

sobre as noções poéticas, em objeção a qual se volta para a metáfora. Nesse sentido, a metáfora 

é a figura de linguagem que, aos olhos de Lezama, encarna em ato, a revelação da razão poética 

atribuída à imagem pela mítica primitiva, por concentrar a potência de revelação ontológica da 

poesia, a qual nos fala Paul Ricoeur. Em busca de demonstrar essa estrutura paradigmática da 

metáfora, desde o ensaio que funda sua teoria da imagem, Lezama relaciona a semelhança e o 

conceito primitivo de imagem, ao recobrar a leitura nietzschiana da mímesis aristotélica, a partir 

da qual nota como a debilidade da tragédia, em curso desde o período de Perícles, quando “a 

indecisão começa a dobrar os joelhos e a arquear a semelhança” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 

129), culmina no conceito de reprodução por imitação estabelecido por Aristóteles na Poética. 

No entanto, conforme destacado pela análise de Irlemar Chiampi, ainda que Lezama se atenha 

ao sentido da mímesis como imitatio – significado fixado pela posteridade teórica e rediscutido 

somente com o lançamento do livro Mimesis42 de Erich Auerbach, dois anos antes da publicação 

de As imagens possíveis –, a coerência da sua argumentação é preservada, principalmente, pelo 

fato da função mimética estar associada, na teoria aristotélica, à sistematização do saber poético. 

Em contrapartida, ao afirmar que “sempre na imitação ou semelhança haverá a raiz de uma 

progressão impossível, pois na semelhança se sabe que nem sequer podemos emparelhar dois 

objetos analogados”, uma vez que “sua ânsia de seguir, de penetrar e destruir o objeto, caminha 

somente acompanhada da horrível presunção de reproduzir” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 129), 

                                                
42 Em seu artigo, Irlemar Chiampi afirma que o reestabelecimento da ligação original da mímesis com a poiein e a poiesis (fazer 
e reproduzir), tantas vezes subtraída pela crítica em privilégio do seu sentido como imitatio (imitação), se deve, no contexto da 
crítica moderna, ao trabalho de Erich Auerbach, no livro Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental (1946). 
Em complemento, cabe notar que a concordância do argumento lezamiano com a interpretação da mímesis por Nietzsche está 
intimamente relacionada com o modo como Auerbach retoma a distinção estabelecida por Aristóteles entre a mímesis superior 
e a mímesis inferior. No entanto, como será possível observar adiante, convém ressaltar que a objeção de Lezama ao conceito 
de mímesis pressupõe a negação do seu primado ontológico, seja no seu sentido platônico ou aristotélico. Cf. AUERBACH, 
Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. Vários tradutores. São Paulo: Perspectiva, 2015.  
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Lezama sugere que o emprego da causalidade por semelhança faz com que a própria ideia de 

semelhança demonstre o seu caráter enigmático. Portanto, se levarmos em consideração que, 

nas palavras de Aristóteles, “empregar bem a metáfora corresponde a discernir similaridades” 

(ARISTÓTELES, 2011, p. 84), a conclusão chegada por Lezama, de que a “semelhança em 

Aristóteles é agora para nós um conceito tão enigmático quanto o de imagem” (LEZAMA 

LIMA, 1996, p. 130), indica como a causalidade produzida pela metáfora é um meio de ampliar 

os limites tanto do que vem a ser uma representação quanto da própria ideia de semelhança. 

Com isso, no momento em que Lezama evoca as mudanças ocorridas na encenação da 

tragédia, apontando a diferença entre a função exercida pelo ator no período mítico e na “época 

períclea”, a substituição de uma medida representativa baseada na entoação, onde o coro seguia 

o entoador que indicava as ações, por uma lógica onde, de acordo com o poeta, “os dialogantes 

são sucessivamente objetivos” e, por isso, “ouvem como estátuas e ao falar traçam um modelo”, 

isto é, “um objeto realizado no espaço e liberado das corrosões do devir” (LEZAMA LIMA, 

1996, p. 130), demonstra como a questão retórica traçada pela análise lezamiana é a que difere 

a distribuição aristotélica das ações – na qual os atores, sob a prisma da imitação, “representam 

as pessoas em ação” (ARISTÓTELES, 2011, p. 43) – e as progessões da metáfora, reveladas 

pela entoação como uma penetração da imagem. Pois, segundo Lezama, “o que entoa procura 

nas analogias da conversação os diálogos da metáfora” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 130). Logo, 

o conceito de mímesis reivindicado por sua poética é aquele que inicialmente estava ligado ao 

contexto mítico e religioso, onde a ideia de mimetizar imprimia a posse de uma realidade oculta 

e diretamente relacionada aos deuses por um estado de êxtase da encenação e do exercício da 

própria linguagem oral. Esse vínculo que relaciona a palavra e a visão dionisíaca de mundo, 

suscitada pela obra de Nietzsche, é a prática rudimentar que Lezama toma como critério de uma 

estrutura paradigmática da metáfora, onde se exerce não só uma relação primordial com a ideia 

de semelhança, mas também o reconhecimento de um momento extático da linguagem poética. 

No entanto, essa questão, a priori, tratada de um ponto de vista histórico, antes mesmo 

de sugerir um estatuto ético das propriedades estéticas da obra de José Lezama Lima, revela a 

tensão43 existente na teoria da metáfora, ao demonstrar que entre os elementos que, de acordo 

                                                
43 No seu livro, Paul Ricoeur investiga a relação da metáfora com a semântica do discurso, estabelecendo a oposição entre uma 
teoria da tensão e uma teoria da substituição, em que a primeira se aplica à produção da metáfora no seio da frase, enquanto a 
segunda é tomada como um efeito do sentido no nível da palavra isolada. Dando igual lugar à semelhança e à dessemelhança, 
a teoria da tensão é definida ao longo de todo livro, sendo a tensão entre identidade e diferença no jogo da semelhança, a que 
mais nos interessa aqui. Portanto, como uma ideia que permanece no nível do sentido imanente do enunciado, a tensão exerce 
uma função relacional que se aplica à pretensão do enunciado metafórico em atingir, de certo modo, a realidade. Com isso, a 
tensão entre um sentido relacional e um sentido existencial, entre identidade e diferença, se esboça na metáfora. Sua questão 
poético-ontológica é reiterada por uma concepção tensional que, como veremos adiante, se estabelece no conceito de “verdade 
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com Aristóteles compõem a tragédia, é o mythos (o enredo) o fator dominante que reúne todos 

eles. O que significa que “a narrativa é a imitação da ação” (ARISTÓTELES, 2011, p. 49). Ou 

seja, já não há entre o mythos e a imitação, segundo a análise de Paul Ricouer, “somente uma 

ligação entre o meio e o fim, ou entre a causa natural e o efeito, mas uma ligação de essência” 

(RICOUER, 2015, p. 63). Por esse ângulo, as observações de Ricoeur evidenciam que o traço 

fundamental do mythos é dispor as ações, de modo que entre o enredo e a função mimética, a 

denúncia de uma submissão da imitação à ordem natural demonstra uma contração do conceito 

de mímesis que o identifica menos com o pensamento de Aristóteles do que com o de Platão44. 

Isto posto, a imitação é tomada como um processo de construção da intriga, ao passo que é a 

produção do enredo que constitui a mímesis. Por sua vez, toda composição do enredo compõe 

a duplicação da realidade evidente na Poética. Motivo pelo qual Ricouer reitera a concepção 

aristotélica que faz da poesia mais filosófica que a história, uma vez que a poesia é sempre uma 

abertura ao possível. Todavia, a tensão suscitada pela ideia de semelhança abriga o paradoxo 

que a mímesis comporta desde a sua origem, na medida em que constitui a referência ao real 

que designa sua própria função criadora. Esse movimento que equipara a mímesis e a poiesis 

define, portanto, a possibilidade de perceber a semelhança na dessemelhança que a junção da 

poética com a ontologia coloca à prova na capacidade da metáfora de redescrever a realidade. 

Doravante, quando Lezama afirma: “a metáfora vai em direção à imagem” (LEZAMA 

LIMA, 1996, p. 130); uma dinâmica que põe em jogo todo o enunciado metafórico e o regime 

de visibilidade da imagem se estabelece, determinando o vinco da semelhança com a noção de 

representação e, por isso, com a própria ideia de uma causalidade metafórica. Pois, a relação 

analógica que formalmente constitui o funcionamento semântico da metáfora e, por esse mesmo 

                                                
metafórica”. Sendo assim, cabe notar de acordo com Ricoeur que o que designa o sentido metafórico não é a colisão semântica, 
mas a nova pertinência que responde ao seu desafio. A metáfora é o que faz de um enunciado autocontraditório que se destrói 
um enunciado autocontraditório significativo. É nessa mutação de sentido que a semelhança desempenha seu papel, mas esse 
papel só pode aparecer se nos desviamos da aliança de caráter puramente semiótico entre a semelhança e a substituição, para 
nos voltarmos para um aspecto propriamente semântico da semelhança, ou seja, da instância de discurso constitutivo da frase. 
Daí a semelhança ser o fato de predicação que opera entre os mesmos termos que a contradição metafórica põe em tensão.  
44 Notada por diversos pesquisadores, a diferença entre a aplicação do conceito de mímesis n’A República (IV a.C.) de Platão 
e na Poética de Aristóteles, origina-se na divergência dos filósofos acerca das funções da poesia trágica. Para Platão, a poesia 
trágica é vista negativamente por se distanciar da mímesis, na medida em que toma o conceito como sinônimo do verdadeiro. 
Em contrapartida, a mímesis encarna, para Aristóteles, a própria virtude da poesia trágica, ao passo que a compreende além do 
mero princípio de imitação, tratando-a como a atividade através da qual o real é produzido não mais no sentido da cópia, mas 
da criação de parâmetros para a observação da verossimilhança da representação. Por estar, no conjunto da filosofia platônica, 
relacionada aos domínios da linguagem, da política, da moral e de outras formas do conhecimento, a diferença fundamental 
entre a perspectiva de Platão e a de Aristóteles se estabelece, portanto, no nível do seu estatuto ontológico. Em Platão, a cópia 
é a imitação direta da ideia, ou seja, da verdade (alétheia), da natureza e da aparência das coisas. No caso aristotélico, a verdade 
ideal ganha um estatuto de verdade independente, deixando de ser concebida como uma simples imitação de um modelo, no 
entanto, fazendo com que a realidade empírica ainda participe, enquanto verdade, da substância do mundo. Por fim, Aristóteles 
considera que o objeto principal da mímesis, para a poesia, é a práxis humana, ou seja, as ações desempenhadas pelos homens. 
Daí decorre que a arte imita não as coisas da natureza, mas suas leis, princípios e proporções. Logo, espera-se que essas leis 
estejam em acordo com a natureza e entre si, formando uma imitação não do verdadeiro, mas do semelhante ao verdadeiro. 
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motivo, se apresenta como o instrumento lógico da escrita lezamiana, define-se em função de 

um movimento observado por Paul Ricoeur ao longo do estudo em que relaciona o trabalho da 

semelhança e o estilo imagético da metáfora. Primeiramente, a partir dos estudos de Michel Le 

Guern sobre a metáfora e a metonímia45, o filósofo define tal movimento como um desvio entre 

o sentido figurado de uma palavra e a “isotopia do contexto” (a homogeneidade semântica de 

um enunciado ou de uma de suas partes). É por haver certa incompatibilidade do sentido não 

figurado com o restante do contexto que a leitura da metáfora se torna possível. Com efeito, 

esse desvio não define somente um ponto de referência para a interpretação da metáfora, mas é 

ele um elemento constitutivo da sua mensagem. Desse modo, compreende-se que as analogias 

instauram a relação de semelhança entre um elemento pertencente à isotopia do contexto e um 

termo que é estranho à essa isotopia sendo por esta razão que a metáfora produz uma imagem.  

Em um segundo momento, Ricoeur problematiza tal concepção, ao dizer que a metáfora 

não se vincula apenas à percepção do desvio, mas à sua redução, isto é, à instauração de uma 

nova pertinência que faz da redução do desvio um efeito. Portanto, ao ser tratada como um 

elemento estranho à isotopia do contexto, a imagem configura apenas uma representação mental 

estranha ao objeto que motiva todo o enunciado. Em complemento a essa redução eidética, Paul 

Ricoeur se volta para o momento icônico da metáfora definido por Paul Henle46, tendo em vista 

a acepção aristotélica de que a metáfora é um deslocamento do sentido literal ao figurado, da 

qual extrai uma projeção intermediária que indica o caráter icônico (a dualidade interna contida 

pelo ícone, segundo o conceito de Peirce) e a especificidade da metáfora entre todos os tropos. 

Essa iconicidade que não é necessariamente a imagem, mas a ampliação da estrutura simbólica, 

é o que distingue a metáfora das outras figuras, por esta não se esgotar em uma expressão 

imediata, ao mesmo tempo em que é capaz de oferecer similitudes concretas para os termos 

abstratos que derivam da sua função poética. Logo, o movimento que converge as dimensões 

objetiva e subjetiva da metáfora em direção à imagem é apresentado por Ricoeur, a partir do 

trabalho da semelhança nas relações de comparação e substituição promovidas pela metáfora.  

Em defesa da semelhança como um fator necessário ao primado de uma teoria da tensão 

sobre uma teoria da substituição e à ideia de uma metáfora viva que seu livro como um todo se 

dispõe a atestar, Paul Ricoeur propõe que a semelhança não é apenas o critério que o enunciado 

metafórico constrói, mas aquilo que guia e produz esse enunciado. Para isso, o caráter icônico 

                                                
45 LE GUERN, Michel. Sémantique de la métaphore et de la métonymie. Paris: Larousse, 1973. 
46 HENLE, Paul. Language, Thought and Culture. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1958. 
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da semelhança deve ser reformulado de modo que a imaginação também se torne um momento 

propriamente semântico do enunciado metafórico. No seu movimento de atribuir predicação no 

lugar da substituição, a semelhança estabelece uma proximidade entre termos à despeito da sua 

distância lógica. Dessa nova pertinência criada, surge uma tensão revelada pelo contraponto do 

fato predicativo, implicando em um enigma oriundo dessa transposição. Por sua vez, o paradoxo 

ao qual esta relação é conduzida, parte do que o filósofo define como a “estrutura paradoxal da 

semelhança” (RICOEUR, 2015, p. 305), na medida em que a semelhança é tanto a causa dessa 

nova pertinência quanto o resultado do enunciado metafórico e da aproximação que ele opera. 

Sendo assim, a estrutura paradoxal da semelhança opõe e une a identidade e a diferença, em um 

movimento de alteração que, além de tudo, altera também o seu próprio estatuto conceitual.  

À metáfora cabe dar vida própria a este movimento, distanciando-se da simples ligação 

por analogia e criando uma espécie de “erro categorial calculado” que, segundo Paul Ricoeur, 

consiste em apresentar os fatos de uma categoria no idioma apropriado à outra. Dessa maneira, 

seu princípio dinâmico faz aparecer novas relações de semelhança – como a arquissemelhança 

fixada por Rancière – que a classificação anterior impedia de perceber. Eis que, estabelecendo 

novas fronteiras lógicas sobre as ruínas das precedentes, a metáfora não somente redescreve a 

realidade, como lhe atribui uma significação insólita. Daí que a demonstração da sua estrutura 

paradoxal – dessa dinâmica que impõe à semelhança as questões da poética e da ontologia – 

revela o destino imagético da metáfora ao justapor as dimensões objetiva e subjetiva da 

enunciação, pondo “sob os olhos”, o “momento sensível da metáfora” que outrora Aristóteles 

designara por seu caráter de vivacidade. Portanto, é o “aspecto sensível” que Ricoeur desdobra 

da imagem associada de Le Guern e da teoria icônica de Henle, o lugar comum de uma teoria 

psicológica e uma teoria semântica, de um momento imaginário e de um momento lógico, onde 

a imagem insurge como decorrência de uma concretude que parece pertencer à metáfora como 

essência. Logo é o ver como47, a questão colocada por seu estudo, como o limiar da experiência 

e do ato, a partir do qual a tensão verbal e não-verbal da metáfora devém como uma imagem. 

Diante dessa necessidade quase aristotélica de discernir similaridades, de “ver como” a 

metáfora promove a revelação de uma potência imaginária encarnada no seu ato lógico, Lezama 

                                                
47 Na sua origem, a ideia de “ver como” está ligada à noção estabelecida por Ludwig Wittgenstein, em Investigações filosóficas 
(Philosophische Untersuchungen, 1953), onde o filósofo afirma que uma coisa é dizer “vejo isto” e outra é dizer “vejo-o agora 
como”. Contudo, ao acrescentar: “ver isto como” é “ter uma imagem”, a ideia estabelecida é a que faz do “ver como” algo que 
transcende uma mera interpretação, na medida em que interpretar é formular uma hipótese que se possa verificar. Não havendo 
na imagem, uma verificação possível, “o ver como” seria, para Paul Ricoeur, metade pensamento e metade experiência. Por 
originalmente não apresentar uma relação com a metáfora, coube ao próprio filósofo delinear a função de um conceito revelado 
pelo ato-experiência que caracteriza a sua ideia de “ver como”, mediante a tensão verbal e não-verbal em jogo na metáfora. 
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afirma que a ida da metáfora em direção à imagem faz nascer “virtudes de reconhecimento”, ao 

passo que a metáfora “leva sua carta obscura, desconhecedora dos segredos do mensageiro, 

reconhecível apenas em sua máscara pela candela momentânea da imagem” (LEZAMA LIMA, 

1996, p. 130). No que lhe concerne, essa obscuridade da metáfora resulta do fato de que, na sua 

estrutura, o jogo da semelhança é mantido no plano dos elementos, sem que, a priori, se possa 

esclarecer a ideia da qual essa semelhança deriva. Desse modo, as virtudes de reconhecimento 

definidas pelo poeta como fenômenos de intervenção da imagem, podem ser entendidas como 

momentos de intuição súbita, nos quais, sucessivamente, uma nova estrutura semântica emerge 

do apagamento e da reorganização da configuração anterior. Este movimento, que demonstra o 

funcionamento daquilo que Lezama define como a causalidade metafórica, cria um paradoxo 

entre a intuição e a construção que na metáfora é, acima de tudo, um paradoxo semântico.  

É o que aponta os estudos de Paul Ricouer, ao assinalar que tal impasse se refere, na 

instância do próprio discurso, ao caráter insólito da atribuição dos predicados e ao seu papel na 

concepção do ato-experiência pelo qual o fluxo da imaginação é levado a exceder os aspectos 

apropriados à interpretação, ao mesmo tempo em que é ordenado por sua implicação lógica. 

Nesse sentido, a metáfora não só produz imagens, como é uma prótese de percepção animada 

pelas imagens por ela mesma produzidas, na medida em que sua conformação sintática leva ao 

paradoxo semântico que, por sua vez, faz com que a virtude de reconhecer as semelhanças 

dissimuladas na sua forma, seja, por si só, uma medialidade posta em questão pelo “ver como” 

que Ricoeur define como a “face sensível da linguagem poética” (RICOEUR, 2015, p. 325). 

Essa potência reversível que é uma dupla poética da imagem, mas também do modo como, nas 

palavras de Lezama, a metáfora oferece sua penetração, define as possibilidades da imagem, a 

partir de um exercício em seus limites impossíveis que é distinguir a verdadeira imagem do seu 

simulacro. Por isso, Lezama propõe que “toda metamorfose na reminiscência de sua claridade 

e corpo primordiais”, mesmo “desconhecendo o mensageiro e desconhecendo sua penetração 

na imagem”, por ser esta uma forma alterada, distinta do modelo, “empresta a essa penetração 

sua penetração de conhecimento”. Pois, a seu ver, “na penetração ou conhecimento de metáfora 

não se verifica uma ocupação ou saciada inundação, já que nessas províncias conhecimento e 

desconhecimento se convertem em imagem e semelhança” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 130).  

O dinamismo semântico da metáfora e a virtude de perceber o semelhante que Ricoeur 

diz ser no poeta e também no filósofo, “o lance de gênio da metáfora que reunirá a poética e a 

ontologia” (RICOEUR, 2015, p. 49), demonstram, portanto, como a semelhança é o princípio 

e o fim daquilo que o enunciado metafórico produz. Como assegura Lezama, tendo em vista a 
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dinâmica desse duplo movimento, “em toda metáfora há como que a suprema intenção de obter 

uma analogia, de estender uma rede para as semelhanças, para definir cada um de seus instantes 

com um parecido” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 130). O que faz com que a potência reversível 

da causalidade metafórica possa ser representada, nos termos lezamianos, por um movimento 

que, unindo ato e experiência, realiza-se como a intervenção de uma súbita unidade de ruptura 

e de interposição evidente na candela momentânea da imagem, dentro do gérmen sucessivo que 

a cada intervenção se reorganiza como uma nova imantação associativa. Logo, essa correlação 

indissolúvel entre uma percepção sensorial e um impulso de conformação simbólica demonstra 

o efeito da redução dos desvios resultantes das novas pertinências instauradas pela imagem, na 

causalidade metafórica que tensiona a interpretação e a constituição da escrita de José Lezama 

Lima. Com isso, a dobra criada por esse processo faz da estrutura paradoxal da semelhança, a 

estrutura paradigmática da causalidade metafórica. Sendo assim, é a maneira como as alterações 

da semelhança produzem simultaneamente identidade e diferença, o paradoxo que determina 

os movimentos causais e não-causais implicados na causalidade metafórica pela trama subjetiva 

e objetiva, em conformidade com a qual Lezama tece a rede das imagens que forma a imagem 

das diferentes unidades do discurso que compõem os seus ensaios, poemas, contos e romances.   

2.3. A causalidade metafórica e a facticidade da imagem 

O estudo dessa urdidura que congrega os nexos causais e as súbitas unidades de ruptura 

na sentença poética é o principal objeto de uma série de ensaios, nos quais José Lezama Lima 

elabora as categorias e determina os elementos que embasam o seu sistema poético do mundo. 

Nesses textos, onde podemos observar a busca lezamiana pela função representativa e a unidade 

do sentido que perfazem o duplo movimento da sua teoria da imagem, as projeções aquisitivas 

de um desenho conceitual estabelecido ao longo de décadas, ainda que permeado por inúmeras 

referências, análises e interpretações relacionadas às questões culturais e aos fatos históricos 

que conformam o seu vasto campo de interesses, a todo momento, reiteram a importância do 

pensamento de Aristóteles, na definição dos imperativos que orientam não apenas o estudo da 

causalidade, mas também da metáfora. Com isso, o diálogo crítico desenvolvido pelo poeta, na 

concepção de uma causalidade metafórica que parte da essência de um problematismo ético e 

estético, cuja origem aponta para uma retrospecção necessária tanto em nível histórico, por 

meio da qual sua obra se volta para a derrisão do mundo mítico, quanto conceitual, uma vez 

que a revisão deste processo é o que lhe permite lançar a contraefetuação dos conceitos outrora 

cooptados a fornecerem as bases da cultura ocidental, toma os princípios da poética aristotélica 

como critérios de uma causalidade a ser reconfigurada, levada a um novo sistema de relações 
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não sistêmicas, de acordo com as quais uma nova poética possa ser pensada. Uma poética que 

compreenda um novo ordenamento das noções representativas e, por isso, do tecido histórico. 

Na introdução ao seu sistema poético, Lezama revela o seu grande fascínio pelo estudo 

dessa urdidura, por meio do qual pretende, a partir do seu conceito de contraponto, chegar “a 

diluir a sentença poética na imagem tonal do poema” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 173). Esse 

interesse que conduz o pensamento lezamiano, em busca de alinhavar os enlaces da causalidade 

com as pausas criadas pelo estilo imagético da metáfora, na medida em que almeja reestabelecer 

o vínculo da linguagem com a sua concepção primigênia, demonstra, sob os auspícios de uma 

relação intangível com o que vem a ser a própria ideia de origem, como a projeção ascendente 

da causalidade aristotélica e o descendimento mítico da metáfora, convergem na visão de uma 

causalidade metafórica que, paradoxalmente, prescinde de finalidade, ao mesmo tempo em que 

procura alcançar as dimensões absoluta e universal da unidade primordial. Portanto, o desafio 

que essa busca oferece perpassa pelas infinitas possibilidades destinadas à imagem, no desenho 

dessa causalidade, de acordo com a qual, a rede de analogias criadas por seu caráter metafórico, 

tece a irregularidade de uma sentença que é posta em questão, pelo modo como a vemos, mas 

também pela forma como esta nos olha, sendo cada gesto de reconfiguração do sentido e da sua 

estrutura representativa a expressão vivente de uma imagem que avança no tempo e no espaço, 

conforme alterna sua relação com a origem e as ideias universais e absolutas que dela devém: 

Há na urdidura algo do relevo, do substantivo de que necessita a poesia como ser 
universal ou como absoluto, para cumprir os enlaces com as pausas. As infinitas 
seriações sobre as quais a metáfora atua para provocar a causalidade de cada sentença 
poética dentro do contínuo aportado pela imagem. À medida que a metáfora atua sobre 
essas séries na infinitude, no tempo absoluto, os nexos têm que ser mais sutis 
diferenciações no indistinto. Para que a imitação aristotélica chegasse a ser imago, e 
pudesse verificar suas semelhantes substituições, tinha que reagir no ser e no real 
absoluto, em seu contínuo esferoidal. Nesse incessante universal, começamos por 
desfiar fiapos no homogêneo pela participação da metáfora. Mas eu deveria confessar 
que se é verdade que a estrutura e os temas da Poética aristotélica permanecem 
subterrâneos para nós, para não dizer indiferentes e entregues, duas apreciações, uma, 
sobre a poesia, e outra sobre o poeta, erguem ainda sua fascinação e sua encruzilhada. 
Dentro desse análogo é que se pode apontar as ambivalências, nesse cosmos da poesia, 
e aí está o grande achado pervivente de sua Poética, apontar que é na região da poesia 
onde este é aquele, onde é possível substituir o escudo de Aquiles pela copa da fogueira 
petrificada; a fogueira, discutindo com o vento, move seus braços como folhas. Igualada 
a árvore com a fogueira, o este com o aquele, descende a metáfora, para alcançar o novo 
reconhecível, na nova espécie que avança, como numa suposta Origem das metáforas, 
desde o feto até a palma, gozosa de sua iodada inauguração praieira. (LEZAMA LIMA, 
1996, pp. 173-174). 

Nas palavras de Lezama, “frente esse análogo de infinitas equivalências”, ou inserido 

“nesse cosmos de paradoxais substituições equivalentes”, a poesia é a “única possibilidade de 

poder isolar um fragmento, extraindo-lhe sua contração central, ou de conseguir arranhar um 
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fiapo do ser universal” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 174). É diante dessa possibilidade originada 

pela participação da metáfora na causalidade de cada sentença poética e da noção primigênia 

que ela pressupõe em objeção ao espírito ascensional da causalidade aristotélica que, ao fim da 

sua introdução ao sistema poético, Lezama se volta novamente para os elementos da Poética e  

sua herança entre os idealistas alemães, em busca de conectar as questões apontadas ao longo 

do seu texto, com o impacto da filosofia de Aristóteles e, mais especificamente, do seu conceito 

de mímesis, na sistematização do princípio de imanência responsável por alterar as noções sobre 

o universal e o absoluto, tal como concebidas pelos gregos primitivos. De acordo com Lezama, 

“antes do grande ordenamento aristotélico, no afã de declarar as concepções da poesia como 

oposição a tecné, ou seja, como ser universal”, e cujo retorno “no absoluto dos idealistas 

alemães” acabou situando a poesia “na total causalidade imanente” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 

173), a concepção grega primigênia do ser universal em muito se distanciava da razão absoluta 

postulada por Aristóteles e que, mais tarde Hegel tomaria como emblema da sua fenomenologia 

do espírito, enquanto os românticos, como Schelling e Novalis, apreenderiam em seu sentido 

oposto, motivando as suas buscas pelo absoluto primitivo. Logo, essa substituição que Lezama 

observa como um episódio crucial na manutenção da causalidade como a imanência da forma 

indica como a sua teoria preconiza algo além de uma simples objeção ao saber representativo 

sistematizado por Aristóteles, na medida em que reivindica a primigeneidade da relação causal 

como uma função sobredeterminante, capaz de projetar o desenho da causalidade no absoluto 

primigênio da imagem, na unidade do ato-experiência que une a percepção e a forma em devir. 

Diante dessa vicissitude da imagem em relação ao absoluto é que podemos recobrar a 

primeira das três demandas lançadas por Lezama, no início de As imagens possíveis, onde o 

movimento reivindicado por sua analítica existencial, ao propor a passagem do “estado prévio 

ao ser” à concepção de uma “imagem como um absoluto”, sugere como esse estado anterior a 

todo conceito fundamental de existência sobredetermina a vida, cuja facticidade se exprime na 

consciência unitária da imagem e na alteração da ordem ontológica do mundo. Nesse sentido, 

o poeta compreende a imagem como a única possibilidade de tocar no absoluto, de arranhar um 

fiapo do universal, uma vez que é devido ao caráter primordial de sua unidade que as pausas e 

os enlaces se cumprem. Para Lezama, “essa momentânea homogeneidade obtida tão-somente 

para integrar a corrente que se dirige para o sentido se desfaz antes de tocá-lo ou diminuí-lo, 

tornando-o visível”, pois, “embora pareça que esse sentido vai ser seu devorador metagrama, 

só reaparece como sentido primordial do qual partiu ao integrar-se como símbolo de seu 

absoluto” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 156). Assim sendo, esse fragmento isolado, essa imagem 
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em sua unidade poética e ontológica, produzida em meio ao fluxo das infinitas e paradoxais 

equivalências criadas pela causalidade metafórica, aponta para a possibilidade de tocarmos no 

absoluto, mas também de acessarmos o ser em sua primigeneidade, de traçar uma unidade onde 

o ser e a poesia não se distinguem, onde toda poética é o signo de uma ontológia infundamental. 

Por isso, no início do ensaio, Prelúdio às eras imaginárias, José Lezama Lima parte da 

ideia comum de que a causalidade e a sobredeterminação, o condicionado e o incondicionado, 

contemplam-se como noções inconciliáveis, cerradas em “duas margens inimigas”, sobretudo, 

pelo fato da causalidade normalmente estar ligada a uma projeção ascendente, a uma finalidade. 

No que, posteriormente, vem a se tornar um questionamento sobre os critérios dessa projeção 

que separa a causalidade da infinitude, Lezama Lima revela a sua intenção inicial de ampliar as 

possibilidades da causalidade, no momento onde nos diz: “As vicissitudes da causalidade antes 

de precipitar-se ao seu chamado, à precisão de seu nome, têm máscaras diversas” (LEZAMA 

LIMA, 1996, p. 204). Essa diversidade de “máscaras” que encobrem o primado da identidade, 

resulta, de acordo com Lezama, das variantes que alteram o ordenamento da causalidade. Desse 

modo, o poeta se refere à dupla poética que impulsiona a imagem, ao apontar como “as variantes 

se lançam à diversidade de seu ordenamento”, alcançando um “ritmo equivalente”, no qual essa 

equivalência joga com os seus “ritmos alterados”, em “dois movimentos ao alcançar sua 

identidade”. Isto quer dizer que a identidade que, segundo Lezama, “cria o ser” é a mesma que 

demonstra como “todo ser é ser causal, procura ser causal para diferenciar-se da sucessão da 

infinitude” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 204). Com isso, o duplo movimento que cria identidade, 

ao mesmo tempo que produz diferença, encerra a dinâmica que coloca em relação a causalidade 

e a sobredeterminação, na medida em que as alterações da semelhança que produzem tanto uma 

dessemelhança, cuja noção subentende a própria causalidade, quanto a semelhança originária, 

o testemunho de uma origem que, por sua vez, gera o impulso de reconfiguração da estrutura 

causal, configuram um princípio representativo baseado em dois movimentos complementares. 

Eis a forma como Lezama refuta a causalidade aristotélica, ao vislumbrar a presença do 

“acaso entre uma causalidade sucessiva e outra simultânea” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 204). 

De acordo com o poeta, “é preciso experimentar o acaso”, “provocando uma causalidade não 

esperada”, “recebendo a surpresa da causalidade”. É por meio dessa conjunção que Lezama se 

dispõe a “ir contra a causalidade, ao menos a de nexos visíveis, sucessivos”, em busca de uma 

causalidade enigmática onde “o conjuro, a forma de causalidade entre o homem e as coisas, 

engendra a reiteração, a conversão do homem em coisa” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 205). Ou 

seja, é através desse “epicúreo cálculo pascaliano das possibilidades” que Lezama estabelece, 
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não só a ação sobredeterminante do acaso sobre a causalidade, mas a dimensão trágica do seu 

conceito de representação e, assim, da sua visão histórica. Pois, o modo como, em seu prelúdio 

às eras imaginárias, o poeta cria um ponto central na definição do seu sistema poético, iniciado 

vinte anos antes, em Do aproveitamento poético, onde articula o contraponto entre as filosofias 

de Aristóteles e Pascal, e concretizado dez anos depois, com a publicação de Confluências48, 

no qual converge a atitude órfica que embasa sua poética e os pensamentos pascalianos, revela 

como os princípios que amparam a causalidade metafórica partem da crítica à razão aristotélica, 

em direção a um conceito de representação que, além de aderir ao fato enigmático dos conjuros, 

dos mitos e do animismo, pressupõem a prática artificialista e a aprovação trágica da existência 

introduzidas pela visão de uma sobrenatureza resultante da penetração da imagem na natureza: 

O que é a sobrenatureza? A penetração da imagem na natureza engendra a 
sobrenatureza. Nessa dimensão não me canso de repetir a frase de Pascal que foi para 
mim uma revelação, “como a verdadeira natureza se perdeu, tudo pode ser natureza”, a 
terrível força afirmativa dessa frase me decidiu a colocar a imagem no lugar da natureza 
perdida, dessa maneira frente ao determinismo da natureza, o homem responde com o 
total arbítrio da imagem. E frente ao pessimismo da natureza perdida, a invencível 
alegria do homem da imagem reconstruída. (LEZAMA LIMA, 1996, p. 260) 

Todavia, antes de adentrarmos nas especificidades que fazem da sobrenatureza um dos 

conceitos relativos ao pensamento histórico de Lezama, cabe destacar que o sentido angariado 

pelo termo em sua teoria em nada se assemelha às designações do sobrenatural, segundo as 

quais supõem-se a existência de realidades que extravasam o curso ordinário dos fenômenos, 

nem se reduz apenas a um corolário da natureza perdida49, do qual se pode deduzir um sentido 

                                                
48 Ensaio de julho de 1968, Confluências foi publicado em 1970, na coletânea La cantidad hechizada. No ano posterior, foi 
publicado na Espanha, na coletânea, Las eras imaginarias. Em 1988, emprestou o seu título à seleção póstuma de ensaios 
realizada por Abel E. Pietro e publicada pela Editorial Letras Cubanas. Os seus temas, além de revelarem um tom autobiográfico 
e a influência da recente publicação de Paradiso, apontam para uma verdadeira confluência de aspectos conceituais que durante 
décadas permearam a obra de Lezama e definiram os rumos do seu pensamento teórico. Os exemplos entre os quais o escritor 
se refere às representações da morte e das formas de vida ressurretas observáveis na história da arte e nos costumes das 
civilizações antigas delineiam as convergências entre a atitude órfica que mobiliza os termos e os assuntos contemplados por 
sua escrita e as projeções do ato poético subtendido pela ação do conceito de imagem. Cf. LEZAMA LIMA, José. Confluências. 
In: A dignidade da poesia. Tradução e notas Josely Vianna Baptista. São Paulo: Editora Ática, 1996, pp. 256-272. 
49 As interpretações que normalmente definem a sobrenatureza como um corolário da natureza perdida, ao deduzirem o sentido 
transcendente da poética lezamiana, raramente avançam sobre as demais considerações existentes em Confluências, onde o 
Lezama estabelece as relações da sobrenatureza com o ato poético e a atitude órfica, apontando as possibilidades condicionais 
que respaldam as relações cognitivas e os valores estéticos constituídos pela imagem. Por mais que toda ideia de sobrenatureza 
implique um sentido místico ou religioso e a afetividade católica de Lezama compreenda nas suas constantes menções aos 
termos da teologia cristã, entre os quais se destacam as concepções genesíacas do ato poético e o descendimento órfico de suas 
categorias em direção ao princípio da ressurreição, a forma como, em sua obra, sobrenaturalidade da imagem é destinada a 
preencher a falta de sentido vinculada a uma natureza ausente, corresponde menos aos critérios fenomenológicos de uma 
poética transcendental, do que à uma oposição ao preceitos da filosofia naturalista. Tendo em vista a maneira como a imagem 
rompe com a estabilidade das relações entre a natureza e as leis da linguagem anunciada pela estética clássica, a poética 
lezamiana insurge como um meio de conhecimento em si mesmo, definido pelos artifícios de sua estrutura metafórica em busca 
de dar sentido ao indeterminado, ao passo que cria o que ainda não foi criado e apreende o acaso como o fundamento de toda 
realidade possível. Nesse sentido, ao constituir-se como uma prática baseada na forma como a imagem é tomada como um 
instrumento das infinitas possibilidades situadas na metáfora, a poética lezamiana rompe com a harmonia e a universalidade 
do mundo natural idealizadas pelo naturalismo, promovendo a inarmonia e a excepcionalidade ligadas à concepção artificialista 
de mundo. Como um efeito da imagem, a sobrenatureza define-se, portanto, como uma projeção que está além de um mero 
simulacro da natureza perdida, no qual se busca efetivar o plano de redenção da poética lezamiana, uma vez que o seu conceito 



 164 

transcendente de sua poética, como mera adesão ao critério religioso da premissa pascaliana. O 

conceito de sobrenatureza está vinculado na obra de Lezama ao tratamento metafórico dado à 

causalidade e às alterações ontológicas que resultam da sua relação com a unidade primordial. 

Como indica o poeta, “a sobrenatureza pouco tem a ver com o protón pseudos, a mentira poética 

dos gregos, já que a sobrenatureza nunca perde a primordialidade da qual procede, pois soma o 

uno com o uno indual” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 261). Por conter esse traço primordial, ao 

penetrar a imagem, a sobrenatureza “não se manifesta apenas pela intervenção do homem na 

natureza”, uma vez que, aos olhos de Lezama, “tanto o homem como a natureza, cada um por 

seu próprio risco, concorrem à sobrenatureza” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 260). Logo, é a 

capacidade de produzir o sensível que Coccia atribui a todas as formas de vida, ao reivindicar 

a faculdade particular, por meio da qual cada vivente se relaciona com as imagens e, assim, se 

constitui como “a vida que as próprias imagens esculpiram e tornaram possível” (COCCIA, 

2010, p. 10), a projeção atribuída por Lezama à imagem penetrada pela sobrenatureza, seja ela 

resultante da ação humana ou de outras formas de vida. Eis que a evidência, na obra de Lezama, 

de uma teoria não-antropogênica da imagem50 nos permite recobrar a segunda ação da imagem 

demandada em As imagens possíveis, ao notar a efetuação do “estado prévio ao ser” no jogo de 

alteridade da “imagem que se sabe imagem”, como um animismo penetrado pela sobrenatureza, 

onde a relação sujeito-objeto mediada pela imagem se converte em uma relação sujeito-sujeito, 

na medida em que a própria comunicabilidade sensível da imagem atua como operadora de uma 

subjetivação promovida pelo encontro sobrenatural entre o eu e o outro, em uma dinâmica que 

mobiliza a autonomia da perspectiva e aquilo que é anterior e superior ao conceito de humano. 

Para chegarmos a entender como essa projeção anímica é produzida pela causalidade 

metafórica, convém notarmos como a natureza é transformada no conceito que fundamenta a 

antítese entre as correntes artísticas e filosóficas ligadas ao naturalismo e ao artificialismo, no 

                                                
empenha a potência antinaturalista do ato poético, na medialidade imagética que compreende a vida das formas ditas naturais, 
como um modo de vida intertisicial, onde o factício e o artificial convergem rumo a aprovação trágica da existência. 
50 No movimento inicial de A vida sensível, Emanuele Coccia estabelece a premissa do conceito de imagem sustentada por seu 
estudo, ao afirmar: “Vivemos porque podemos ver, ouvir, sentir, saborear o mundo que nos circunda. E somente graças ao 
sensível chegamos a pensar: sem as imagens que nossos sentidos são capazes de captar, nossos conceitos, tal qual já se escreveu, 
não passariam de regras vazias, operações conduzidas sobre o nada” (p. 9). Assim, estabelece a objeção ao modo como, a seu 
ver, a filosofia raramente mediu o peso da sensibilidade sobre a existência humana, uma vez que o seu esforço em fundar a 
racionalidade do homem procurou separá-lo a qualquer custo do resto dos animais, de modo que “ela frequentemente esqueceu 
que todo homem vive no meio da experiência sensível e que pode sobreviver apenas graças às sensações” (ibid.). Com isso, ao 
afirmar que sentido e sensação não possuem nada de especificamente humano, o filósofo italiano propõe que a sensação não é 
aquilo que transforma um animal em algo humano, mas a faculdade por meio da qual os viventes se tornam animais. O sensível, 
o ser do que Coccia compreende como a imagem em seu sentido amplo, seria, portanto, o meio, o médium “pelo qual vivemos 
indiferentemente à nossa diferença específica” (p. 10.), pois, reside neste paradoxo, aquilo que define a nossa vida enquanto 
ela ainda não tem nada de especificamente humano. Evitar pressupor uma natureza humana aquém das potências que a definem 
é um meio pelo qual Emanuele Coccia propõe que é somente interrogando-se sobre a natureza e as formas de existência sensível 
que é possível definir as condições de possibilidade da vida em todas as suas formas, seja ela uma vida humana ou animal. 
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livro, A antinatureza: elementos para uma filosofia trágica51, de Clément Rosset. Pois, é a ideia 

de natureza que estabelece a relação basilar, por meio da qual o filósofo propõe que toda crítica 

aos princípios de uma metafísica ou de uma ontologia perpasse pela desconstrução da instância 

física em que se ampara a ideia de uma “natureza das coisas”. É a regulação do acaso na origem 

de todos os tipos de existência o movimento que, a seu ver, inicia tanto as distintas formas de 

domínio moral da natureza, consentidas pelo ideal naturalista, quanto a viabilidade do artifício 

prescindir de qualquer referencial ontológico. Tal regulação indica a tipologia das práticas e os 

aspectos da ideologia naturalista, em que a visão de um “mundo como natureza” atenta, segundo 

Rosset, para a miragem conceitual que isola o homem de um contato genuíno com o real, ao 

substituir a simplicidade caótica da existência pelo complexo ordenamento divino ou racional 

do mundo. No sentido oposto, define também a apreciação de um “mundo como artifício”, na 

medida em que adere incondicionalmente ao acaso, sugerindo a imprevisibilidade do ser e o 

êxtase diante do fato. De maneira geral, a projeção do acaso entre as ideias de natureza e artifício 

conformam a oposição proposta por seu estudo entre uma “filosofia moral” conservada pela 

doutrina naturalista e uma “filosofia trágica” tributária de um mundo desnaturalizado. Por 

filosofia moral, Rosset compreende as concepções, segundo as quais, o conceito de natureza 

existe e a crença na neutralização do acaso e do artifício na gênese dos elementos é o que define 

o ordenamento das causas naturais. Em consequência, tais designações reiteram a preservação 

de uma doutrina, cuja origem se confunde com os primórdios da própria filosofia, encontrando 

seu apogeu na sensibilidade moderna do século XVIII. Por filosofia trágica, Rosset entende as 

projeções da corrente artificialista que, desde a Antiguidade, passando por seu maior expoente, 

a obra de Nietzsche, atentam para as distintas possibilidades de o artifício consentir em uma 

intangibilidade da existência, através de uma ruptura com a ilusão relativa à ideia de natureza. 

                                                
51 É retomando as ideias sobre a filosofia trágica, existentes em seu livro, Lógica do pior (Logique du pire, 1971), que Clément 
Rosset, em A antinatureza: elementos para uma filosofia trágica (L’anti-nature, 1973), parte das perguntas apresentadas por 
Nietzsche em um aforismo de A gaia ciência (Die fröhliche Wissenschaft, 1882) – “Quando acabaremos com nossos escrúpulos 
e precauções? Quando todas estas sombras de Deus deixarão de nos obscurecer? Quando teremos a natureza inteiramente 
desdivinizada? Quando nós, homens, com a pura natureza, descoberta como nova, redimida como nova, poderemos começar 
a nos ‘naturalizar’?” – em busca de estabelecer a crítica à “ilusão ancestral e inextirpável” que, a seu ver, constitui a ideia de 
natureza. Ao que, no entanto, define como a forma com que Nietzsche descreve a realidade como infrarracional e transcendente 
a toda interpretação que possa tomá-la como pretexto de qualquer tipo de ordenamento e finalidade, propõe uma resposta para 
as interrogações apresentadas pelo filósofo alemão: “o homem será ‘naturalizado’ no dia em que assumir plenamente o artifício, 
renunciando à própria ideia de natureza, que pode ser considerada uma das principais ‘sombras de Deus’, ou então, o princípio 
de todas as ideias que contribuem para ‘divinizar’ a existência (e, desta maneira, depreciá-la enquanto tal). Dia que, contudo, 
não tem nenhuma possibilidade de chegar: a ilusão naturalista está sempre pronta a recompor-se em um novo rosto, cada vez 
que cai em desuso uma de suas máscaras” (pp. 9-10). O paradoxo existente nas afirmações de Rosset não inviabiliza o sentindo 
decisivo, por meio do qual seus estudos se dirigem em busca de uma aprovação trágica da existência. Nesse sentido, a obra de 
Clément Rosset implica toda relação com a existência, em algo além de um referencial ontológico, na mesma medida em que 
os seus questionamentos só podem ser respondidos por uma nova e paradoxal entrada na questão do ser. Cf. ROSSET, Clément. 
A antinatureza: elementos para uma filosofia trágica. Tradução Getulio Puell. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1989.  



 166 

Diante das reivindicações de Lezama acerca do acaso, de um mundo desnaturalizado, 

da consciência pré-filosófica e de uma facticidade revelada pela arte e pela própria existência, 

não restam dúvidas sobre a dimensão trágica do seu pensamento e da sua literatura, apesar da 

categorização das diferentes práticas artificialistas52 estabelecida por Clément Rosset recair em 

um dualismo que, estranhamente, parece negar a unidade primordial da consciência trágica e o 

paradoxo traçado por sua obra, quando afirma que a possibilidade de uma aprovação trágica da 

existência prescindir de qualquer referencial ontológico, se deve, antes de tudo, ao privilégio 

de ser. Nesse sentido, não apenas por partir da premissa de Pascal, filósofo que Rosset conecta 

às reverberações tardias da corrente artificialista pré-cartesiana, mas por fomentar a relação 

entre o seu sistema poético e toda uma tradição crítica outrora denominada como órfica, Lezama 

confere sentido antinaturalista ao conjunto das relações determinadas por seus conceitos, ainda 

que esses pressuponham uma abertura do acaso contra o puro ordenamento e uma resistência 

da causalidade contra toda falta de sentido. Pois, seja em relação à antinomia projetada por 

Hadot nas atitudes órfica e prometeica, ou às considerações de Rosset, onde a ideia de natureza 

se mostra sob os auspícios de uma miragem conceitual distendida nos pares antitéticos que a 

opõem a uma instância metafísica, aquilo que Lezama define como a sobrenatureza resultante 

de uma penetração da imagem na natureza, é antes o fruto de uma sobredeterminação da ideia 

de natureza, do que um dos aspectos da dualidade de fundo naturalista que Rosset define em 

                                                
52 Não obstante o fato das análises de Rosset se desdobrarem da oposição entre a natureza e o artifício, reunindo os elementos 
necessários para a definição de uma filosofia trágica apta a recusar a forma como a arte tradicionalmente é considerada um 
epifenômeno da natureza, as noções reivindicadas por seu estudo elucidam as distintas implicações que tal dicotomia angaria 
no campo representativo sob o risco de ocultarem suas verdadeiras inclinações filosóficas. De acordo com Rosset, todo objeto 
da arte é o resultado de uma “estética do artifício”, o que não significa que o artificialismo inerente à criação artística não possa 
apreender intenções naturalistas. Contudo, é postulando como qualquer posição combinatória entre natureza e artifício recai 
infalivelmente em uma abordagem naturalista que suas investigações demonstram como tais conceitos não incidem em dois 
aspectos complementares, tal como previsto pela unidade primordial, mas em dois pontos de vista excludentes acerca do 
conjunto das existências: o da interpretação (natureza) e o da recusa a interpretar (artifício). Uma formulação inversa da lógica 
proposta pelo ensaio de Pierre Hadot, mas que subentende contribuições convergentes com as ideias do historiador francês 
acerca do conceito de natureza. Entrevendo, portanto, os limites que compõem essa “dualidade fundamental do olhar” (p. 68), 
Rosset além de recair uma concepção dualista, de certa forma, avessa ao pensamento trágico e mais alinhada com as concepções 
de Descartes entre outros filósofos baseados em um dualismo conceitual, estabelece três modalidades da estética do artifício 
que também podem ser interpretadas como três atitudes diante do real, dentre as quais, a primeira se destaca como uma prática 
naturalista do artifício baseada no desgosto pela natureza e cujas definições podem ser observadas na escrita de Baudelaire. 
Em seguida, propõe a prática quase artificialista exemplificada pela obra de Mallarmé, em que os resquícios da doutrina 
naturalista evidentes na ordem “sobrenaturalista” demonstram a tentativa de remediar as falhas da natureza ausente através da 
reconstrução artificial de uma natureza perfeita. Por fim, concebe a prática artificialista delineada pelo prazer assumido diante 
da ausência de natureza. Uma vez apresentadas as três modalidades, o filósofo afirma não haver diferenças teóricas entre a 
prática quase artificialista e a prática artificialista, mesmo que tal separação delimite a verdadeira fronteira entre o naturalismo 
e o artificialismo no campo estético. Logo, entender a limitação desta categorização é um exercício relativo à observação da 
forma como as infusões do trágico estão sujeitas a um paradoxo, como sugere o próprio Clément Rosset: “Aprovar a existência 
é aprovar o trágico: consentir em uma intangibilidade da existência em geral que as noções de acaso, artifício, facticidade, não-
duração, descrevem cada uma em seu nível conceitual. É também renunciar a toda exigência de ser para além da soma das 
existências. Ser e trágico opõe-se tal qua o não e o sim, a denegação e a afirmação, a necessidade e o acaso, o direito e o fato, 
a natureza e o artifício. O trágico da existência é o prescindir de qualquer referencial ontológico – ‘não nos comunicamos com 
o ser’, diz Montaigne; todavia, seu privilégio é, paradoxalmente, ‘ser’. Por isso a existência somente é aprovada se 
simultaneamente for aprovado o caráter factício e artificial: ou a aprovação é trágica ou não há aprovação” (pp. 299-300). 
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função da “cumplicidade ideológica” entre a natureza e a instância não-natural que acompanha 

a sua aparição, de acordo com a qual, inclusive, entende os fenômenos ligados ao animismo53. 

Portanto, para chegarmos a entender a causalidade metafórica é necessário apreciar, não 

só a reivindicação de Lezama acerca do acaso e do modo como sua ligação com o conceito de 

sobredeterminação, originalmente utilizado na área da psicanálise e depois associado aos cortes 

epistemológicos promovidos pelas reflexões de Althusser, configura uma oposição radical ao 

que, normalmente, o pensamento filosófico pressupõe como a ordem imanente à própria ideia 

de natureza, mas a maneira como a constituição não-antropogênica da imagem e o animismo 

suscitados pela sobrenatureza estão além de um fundo naturalista que diz mais sobre o que é o 

animismo e a sobrenatureza aos olhos da filosofia ocidental, do que necessariamente sobre as 

verdadeiras práticas por trás de tais conceitos54. Por isso, a aplicação desses termos na teoria de 

Lezama reitera o duplo movimento que faz com que a sobredeterminação da ideia de natureza 

implique, em última instância, na determinação de um paradigma natural. Assim, o paradoxo 

                                                
53 Partindo das implicações do pensamento místico e religioso na origem do conceito de sobrenatureza, as análises de Rosset 
recorrem aos processos históricos, de acordo com os quais, desde a Antiguidade, o contraste entre as representações religiosas 
e as representações naturalistas atestam a forma como a ideia de natureza tem sido considerada uma arma eficaz contra os 
diferentes tipos de crenças e superstições. No entanto, as reestruturações sofridas pela ideologia religiosa em períodos como o 
Renascimento e o Iluminismo desatam as alegações de Rosset sobre as condições como, a partir do século XVIII, a ideia de 
natureza adquire uma figuração ambígua, ao converter-se em uma arma contra a religião, tendo nos últimos séculos ocupado 
um papel determinante no advento de um humanismo religioso profundamente marcado pelos ideais naturalistas. Com isso, as 
investigações de Rosset promovem um olhar naturalista tanto das religiões ocidentais quanto não-ocidentais, na medida em 
que recorre aos estudos de Eliade, para quem o homo religiosus é, antes de tudo, um homo naturalis, cuja existência sucede a 
essência de um mundo naturalmente determinado. Da leitura de Eliade, Rosset compreende a origem de uma intuição naturalista 
que precede a intuição religiosa. Desse modo, produzindo a inerência de uma ideia de sobrenatureza a qualquer interpretação 
religiosa do mundo considera que, em alguma instância, os fenômenos sobrenaturais estejam pré-estabelecidos por uma ordem 
natural em comum. Determinando, portanto, a diferença entre a perspectiva naturalista, onde a ideia de natureza sucede a ideia 
de sobrenatureza, investindo-a de função crítica com relação a essa última, e a perspectiva não-naturalista, segundo a qual, a 
natureza precede a sobrenatureza e, ao invés de criticá-la, a favorece pela simples razão de ser a única que a torna possível, as 
investigações de Rosset acabam optando pela observação materialista dos fenômenos como a única postura apta a recusar o 
naturalismo e a promover a visão do acaso na origem das existenciais. De tal forma, Rosset estabelece uma recusa à causalidade 
naturalista sem, no entanto, compreender as possibilidades destinadas ao animismo – conceito que subtende ao viés metafísico 
de uma cópia degradada do pensamento antropocêntrico, tal como postulado pelas culturas ocidentais – como uma das formas, 
através das quais, as religiões não-ocidentais compelem o modelo ideológico do naturalismo a um novo regime de causalidade. 
54 O relevo animista da imagem, sobre o qual Lezama projeta “a causalidade hilozoística capaz de criar a metáfora”, embora 
contenha a ideia de natureza como fundamento indissociável de sua própria lógica conceitual, expõe a sobredeterminação das 
qualidades essenciais atribuídas a termo, na medida em que suscita, dentre outras relações, uma espécie de “crítica sobrenatural 
da cultura”, aos moldes do que os estudos de Marco Antonio Valentim desenvolve sob a chave interpretativa do perspectivismo 
ameríndio conceituado pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Diante da possibilidade da sobrenatureza apresentar-se 
como uma das “potências contra-existenciais” (p. 156) capazes de relativizarem a concepção clássica do animismo baseada na 
afirmação de uma humanidade universal dos seres, não só o caráter fundamental da filosofia é questionado por outras formas 
de pensamento humanas e não-humanas, como o próprio sentido de um mundo assimilado pelo homem como posto 
autorreferencial de sua soberania ontológica é substituído pela extramundanidade que Valentim define como “um nome 
possível para o que não tem lugar na ontologia fundamental, um caráter ‘ontológico’ que não seja determinado a priori em 
função do projeto humano de ser, o ser-no-mundo” (p. 159). Contudo, ao passo que as suas teses convergem em direção à 
concepção de uma ontologia infundamental o filósofo postula o descentramento radical da humanidade através da leitura 
perspectivista, em meio a qual o conceito de sobrenatureza se apresenta em conjunção essencial com as categorias de natureza 
e cultura, transformando-as em operadoras do processo de subjetivação que determina a posição relacional entre o sujeitos 
humanos e não-humanos. Embora as especificidades das questões etnográficas apresentadas por Valentim, a partir da obra de 
Viveiros de Castro se desdobrem da “dinâmica sobrenatural” capaz de explicitar a “alteração ontológica” subentendida pelo 
perspectivismo ameríndio é, sobretudo, a forma como a ideia de sobrenatureza compreende uma crítica à cultura ocidental, o 
modo podemos pensar a ligação do pensamento lezamiano com um conceito de animismo que esteja além do naturalismo. 
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desse duplo movimento estabelece, de acordo com as mútuas e descontínuas implicações do 

contraponto na forma em devir, a articulação de uma dualidade que converge na visão de uma 

súbita unidade de ruptura, de uma imagem onde a sobrenatureza se realiza, no momento em 

que a matéria e a forma adquirem vida. Esse duplo movimento revela como Lezama investe a 

causalidade metafórica do poder de promover uma redescrição da realidade, na medida em que 

cria uma verdade metafórica que faz do suporte hipertélico da imagem, a possibilidade infinita, 

através da qual os fatos e a realidade adquirem uma consistência que está além da explicação 

naturalista dos fenômenos. Pois, para Lezama, “todo suporte da imagem é hipertélico, vai além 

de sua finalidade, desconhece-a e oferece a infinita surpresa”, do que define como o “êxtase de 

participação no homogêneo, um ponto errante, uma imagem” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 262). 

Eis que o desafio de unir a sobredeterminação e a causalidade, introduzido por Lezama 

em seu prelúdio às eras imaginárias, parte do modo como o advento da consciência filosófica 

dos gregos e a aparição da metafísica aristotélica produziram um campo paradigmático quase 

instransponível aos olhos da razão, na medida em que toda forma se apresenta como o resultado 

de uma causa. Questionando se a forma é, por sua vez, a extinção da causa, Lezama se volta 

para a causa noumenon que a influência de Santo Anselmo sobre Kant, convertera na afirmativa 

de que a série do condicionado gera do incondicionado, isto é, que a causalidade se determina 

por si mesma, passando do condicionado à condição no infinito, ou da causalidade ao causante 

na infinitude. Noções que, segundo Lezama, demonstram como o condicionado também prova 

a existência do nexo no incondicionado, revelando um paralelismo e uma continuidade entre o 

condicionado e o incondicionado. Desse modo, propõe que, uma vez encontrada a forma, outra 

série causal volta a submergir na geratriz do devir. No turbilhão dessa origem, Lezama projeta 

o constante deslocamento dos “nexos causais”, das “formas aristotélicas”, compreendendo que 

“o contínuo é o condicionado e sua própria possibilidade o condicionante” (LEZAMA LIMA, 

1996, p. 207). Daí a maneira como a forma pressupõe a sobrenatureza, o “segundo nascimento”, 

ao compreender que tudo pode ser natureza pelo próprio fato das coisas não terem uma natureza 

própria. De acordo com Lezama, a relação estabelecida por esse paradoxo entre o condicionado 

e o incondicionado é a mesma que existe na relação entre a identidade e a diferença. Ou seja, a 

dupla poética da imagem é o que define a união entre a causalidade e a sobredeterminação. As 

sucessões causais podem, portanto, serem lidas como um contínuo determinado pela dualidade 

de sua substância, por traçarem o contínuo como uma natureza condicionante, como propõe a 

causalidade aristotélica, ou podem serem lidas em relação ao acaso, através das variações que 

negam o substancialismo e fazem com que o causal se libere da igual distribuição das potências. 
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Essa diferença entre um princípio normativo e um impulso de redistribuição das forças 

que movem a causalidade, enxergadas, por exemplo, por Jacques Rancière, em A partilha do 

sensível55, ao apontar a distinção entre o regime poético – ou representativo – das artes, baseado 

na elaboração aristotélica da mímesis, e aquilo que define como um regime estético das artes,  

onde as fronteiras entre o representável e o irrepresentável são apagadas, Lezama, por sua vez, 

compreende como algo definitivo na oposição entre a causalidade aristotélica e a causalidade 

metafórica. Sendo assim, o modo como a causalidade metafórica se vincula ao regime estético 

das artes pressupõe uma ruptura com o regime representativo que, paradoxalmente, redefine as 

próprias possibilidades da representação, na medida em que entrelaça a função interruptiva de 

uma presença nua e a continuidade descritiva de um movimento causal. Possibilidades que estão 

esboçadas, entre outros trechos da ensaística lezamiana, no momento em que o poeta nos diz: 

“As variações causais, de nexo muito recôndito ou profundo, só podem ser reunidas pela 

impulsão, pelo ar cinegético que as impulsiona a uma finalidade, que elas mesmas esclarecem 

pela potência de seu percurso ou movimento” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 208). É a capacidade 

que a causalidade postulada por Lezama apresenta de se retroalimentar, o poder que marca seu 

duplo movimento e permite a concretização fugaz de uma unidade que une o condicionado e o 

incondicionado. Em sua introdução ao sistema poético, Lezama define como esse movimento 

se realiza, conforme entrelaça em um único regime de representação, o súbito e o extensivo: 

                                                
55 Em seu livro, A partilha do sensível: estética e política (La partage du sensible, 2000), Jacques Rancière, na medida em que 
nega que o regime poético-representativo das artes se identifique com um regime de semelhança, afirma que, de acordo com o 
par poiesis/mímesis, a elaboração aristotélica do princípio mimético não constitui um princípio que submete a arte a copiar um 
determinado modelo, mas um princípio paradigmático que se desenvolve em distintas formas de normatividade, privilegiando 
as ações que fabricam a intriga, tendo em vista as condições segundo as quais, as imitações podem ser reconhecidas como 
pertencendo a uma arte. É um regime de certa alteração da semelhança, de certo sistema de relações entre o dizível e o visível 
que Rancière atribui à representação. Nesse sentido, a mímesis é antes o “vinco na distribuição das maneiras de fazer e das 
ocupações sociais que torna as artes visíveis” (p. 31), do que um procedimento artístico. É, antes de tudo, um regime de 
visibilidade das artes sustentado pelas formas externas de normatividade por ele engendradas que, por sua vez, garantem o 
reconhecimento das propriedades e dos limites de uma arte, da separação do representável e do irrepresentável, da distinção de 
gêneros e dos princípios de adaptação de suas respectivas formas de expressão, isto é, da distribuição das semelhanças segundo 
os princípios de verossimilhança, dentre as outras relações que, nas palavras de Rancière, designam as hierarquias que inserem 
a arte nas ocupações da política, da sociedade e da própria noção sobre a História. Em contrapartida, propõe o que denomina o 
regime estético das artes, onde a identificação da arte não se faz mais por uma distinção no interior das maneiras de fazer, mas 
pela distinção de um “modo de ser sensível próprio aos produtos da arte” (p. 32). O que significa que, em tal regime, a arte é 
identificada por pertencer a um regime específico do sensível, ou seja, por ser habitada por uma potência heterogênea, por uma 
potência que, segundo Rancière, se torna estranha a si mesma, como um “produto idêntico ao não-produto, saber transformado 
em não-saber, logos idêntico a um pathos, intenção do inintencional etc.” (ibid.). Essa ideia que configura originalmente o 
pensamento estético: “a descoberta por Vico do verdadeiro Homero” (p. 33), compreende na perspectiva de Rancière, o duplo 
movimento que identifica a arte no singular e, ao mesmo tempo, desobriga essa arte de toda regra específica, de toda hierarquia 
de temas e gêneros. Ao fazê-lo, implode a barreira mimética que distingue as maneiras de fazer da arte e separa suas regras da 
ordem das ocupações sociais. Ele “afirma a absoluta singularidade da arte e destrói ao mesmo tempo todo critério paradigmático 
dessa singularidade” (p. 34). No entanto, esse duplo movimento de identificação e alteração não pressupõe uma saída completa 
do regime representativo, nem uma recusa da figuração, mas a forma como a assimilação antimimética da modernidade artística 
resultou em uma subversão das hierarquias da representação, em privilégio de uma focalização fragmentada que impõe uma 
presença bruta em detrimento dos encadeamentos racionais da história, a favor de uma forma e de um tempo heterogêneos, 
situados em um estado limite entre aquilo que vem a ser o representável e o irrepresentável. Cf. RANCIÈRE, Jacques. A 
partilha do sensível: estética e política. Tradução Mônica Costa Netto. São Paulo: EXO experimental org.; Editora 34, 2005. 
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Semelhante à contínua e visível digestão de um caracol, o discurso poético vai 
incorporando numa assombrosa reciprocidade de sentença poética e de imagem, um 
mundo extensivo e um súbito, uma marcha na qual o pó deslocado pelos corcéis 
coincide com o extenso da nuvem que os acolhe como imago. Marcha desse discurso 
poético semelhante à do peixe na corrente, pois cada uma das diferenciações 
metafóricas se lança ao mesmo tempo que consegue a identidade em suas diferenças, à 
final apetência da imagem. Incorpora apenas uma palavra e a devolve como traçado do 
giz; isola, pelas intervenções atrópicas da seda, as acumulações do sentido, as dilacera 
ou dispersa, e no final se reconstrói prisioneiro do sentido. Interroga desdenhosamente, 
na extensão que domina, e sente nessa dimensão que castiga o surgimento dos objetos 
que entrelaça, para rompê-los de novo numa ausência que consegue imantar sua 
corrente. Maravilha de massa acumulativa que consegue suas contrações em cada um 
de seus instantes, estabelecendo ao mesmo tempo uma relação de redemoinho a estado, 
de reflexo a permanência, como de golpe no costado ou de fulguração errante detrás da 
prodigiosa pele de sua direção. (LEZAMA LIMA, 1996, p. 154) 

Em um dado momento de O destino das imagens, Jacques Rancière sugere que “não há 

uma natureza própria das imagens da arte que as separe de maneira estável da negociação das 

semelhanças e da discursividade dos sintomas” (RANCIÈRE, 2012, p. 34). Logo, o trabalho da 

arte, de acordo com a sua afirmação, é jogar com essa ambiguidade das semelhanças e com a 

instabilidade das dessemelhanças. Um jogo que Lezama projeta na relação momentânea que 

seu conceito de imagem oblíqua subentende como um instante conformado entre a imagem e a 

semelhança, entre a identidade e o seu duplo, no “fulgor”, no “relâmpago do incondicionado”, 

onde, segundo as suas palavras, se faz “gloriosamente perceptível o encontro da causalidade e 

do incondicionado” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 212). É a imagem oblíqua, o ponto de inflexão, 

a linha de fuga que, aos olhos de Lezama, demonstra como “o incondicionado agindo sobre a 

causalidade, mostra-se por meio do súbito, pelo qual numa fulguração todos os torreões da 

causalidade são postos a descoberto num instante de luz” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 219). 

Essa virtude que é da imagem, mas também da metáfora, nos diz sobre uma capacidade de 

penetração em todas as instâncias nas quais a causalidade ou a falta dela possam ser pensadas. 

Pois, essa negociação das semelhanças com a discursividade dos sintomas, ao mesmo tempo 

em que produz um regime estético baseado em um modo de ser sensível próprio aos produtos 

da arte, no que Rancière define como a “absoluta singularidade da arte” (RANCIÈRE, 2005, p. 

34), não se restringe aos critérios paradigmáticos dessa singularidade, uma vez que desobrigam 

a arte de toda especificidade, bem como operam na relação do vivente com o mundo. É o que 

propõe Lezama, ao indicar como “a causalidade pode apenas, operando sobre o incondicionado, 

chegar a sua apreensão e conjugação”, através de um súbito que “nos chega à vivência oblíqua, 

que parece criar sua própria causalidade” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 218). Eis a forma como 

tanto a imagem oblíqua quanto a vivência oblíqua devém do movimento de identificação e 

alteração produzido pela imagem, revelando como a causalidade metafórica, pressupõe a ação 

de um regime estético e de um regime ético que têm como objetivo dar seguimento ao devir 
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suprido pelo “súbito que penetra na acumulação de suas causalidades com a suficiente energia 

para fazer e apoderar-se de sua totalidade numa fulguração (LEZAMA LIMA, 1996, p. 219). 

No que se refere ao modo como o regime da causalidade metafórica, sob a proposição 

fundamental da rede das imagens introduzida em As imagens possíveis, supostamente, estaria 

vinculado à parte objetiva de uma dupla poética da imagem que, por outro lado, apresenta uma 

parcela subjetiva sem a qual suas atribuições não teriam efeito algum e cabe notar como, no fim 

das contas, a imagem oblíqua e a vivência oblíqua em nada se diferem. Logo, é a maneira como 

Lezama eleva as possibilidades da imagem além das garras da poética e da ontologia, o fato 

que corresponde à criação de uma categoria não menos paradoxal do que a imagem criada pela 

metáfora no ato-experiência proposto por Ricoeur, no trecho onde o poeta afirma: “Entre a carta 

obscura entregue pela metáfora, precisa sobre si e misteriosa em suas decisões associativas, e o 

reconhecimento da imagem, cumpre-se a vivência oblíqua” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 131). 

No que define como a vivência oblíqua, Lezama projeta não só a possibilidade de “ver como” 

a metáfora demarca suas decisões associativas no reconhecimento da imagem, mas a completa 

sobredeterminação do ato e da experiência metafóricas, uma vez que a metáfora deixa de ser 

uma figura reservada às operações da arte para ilustrar a tensão existente na relação do vivente 

com o mundo. Tensão que Lezama exemplifica ao afirmar que o “momento da metáfora pode 

se cumprir num símbolo que encarne a própria pessoa” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 131), 

referindo-se à forma como os monarcas, no período demarcado por sua quinta era imaginária, 

encarnavam diante do seu povo, a metáfora de sua hierarquia. Porém, essa tensão metafórica 

existente na vivência oblíqua, essa dobra que conecta poética e ontologia em toda experiência, 

se torna ainda mais clara, se tomarmos como referência os exemplos existentes no ensaio sobre 

a expressão americana, onde Lezama aponta a tensão como um dos traços constitutivos tanto 

do barroco americano quanto da própria existência do senhor barroco em meio à natureza e à 

realidade dos trópicos. Nesse sentido, é o sujeito metafórico aquele a ilustrar de modo exemplar, 

a vivência oblíqua e a intervenção da imagem na capacidade do homem americano de produzir 

a metamorfose das entidades naturais e culturais, em busca de adquirir uma nova visão histórica. 

De um modo geral, a vivência oblíqua em nada se difere do “ver como” posto em ação 

no ato de ler, como bem define Paul Ricoeur, assegurado pela junção entre o sentido verbal e a 

plenitude imaginária. Nem é o seu conceito, o fruto de uma psicolinguística ou de um avesso 

da materialidade da linguagem. A vivência oblíqua é o que faz da aquisição de uma imagem, 

uma instância que resiste como um estado no modo de vida sensível penetrado pela metáfora. 

Pois, segundo o próprio Lezama: “A metáfora e a imagem permanecem fortes no deciframento 
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direto e as pausas, as suspensões que entreabrem têm força de desenvolvimento não-causal que 

constituem o reino da absoluta liberdade onde a pessoa encarna a metáfora” (LEZAMA LIMA, 

1996, p. 131). Por sua vez, o signo da obliquidade que marca a definição desse modo de vida 

sensível, dessa existência metafórica do sujeito cognoscente através da imagem, é o elemento 

que põe em relação a sobredeterminação e a causalidade, o fato e a representação, na figura de 

um desvio tangencial que encarna as tensões existentes na metáfora. É essa vivência tensionada 

pelo real e pelo imaginário, pela razão e pela poesia, e por outras dicotomias impulsionadas à 

uma forma unitiva, o modo de vida, através do qual, Lezama propõe que “o homem e os povos 

podem alcançar seu viver de metáfora e a imagem, mantida pela vivência oblíqua, pode traçar 

o encantamento que reveste a unanimidade” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 131). Por essa razão, 

a alteridade reivindicada pela vivência oblíqua é, sobretudo, uma alteridade das imagens que a 

imagem oblíqua, poética e ontologicamente, encarna como o fluxo da matéria sensível pelo 

qual existimos e exercemos influência uns sobre os outros. Nesse sentido, como sugere Luis 

Eustáquio Soares, “cabe-nos vivenciar obliquamente o mundo, como possibilidade infinita, 

projeção cultural capaz de se ampliar além de qualquer limite” (SOARES, 2007, p. 320). Pois, 

é em busca de revelar a unidade de uma realidade infinitamente apropriável que Lezama nos 

conduz ao devir de uma imagem articulada por uma rede de relações multiplamente sensíveis. 

O reconhecimento da imagem pelo fluxo da matéria sensível é o que, portanto, faz existir 

a forma, por meio de uma modalidade particular que Emanuele Coccia define como aquela “da 

absoluta transmissibilidade e da infinita apropriabilidade”56, de acordo com as quais, a imagem 

demonstra como a sua existência não é um mero fato cognitivo, mas um estado, uma maneira 

de existir das formas. Em razão dessa apropriabilidade e transferibilidade que o reconhecimento 

da imagem revela subitamente como o ato e a matéria da existência, que o caráter factício da 

vivência oblíqua determina, além da realidade vivente da imagem oblíqua, um posicionamento 

ético do sujeito metafórico diante dessa mesma realidade. Estando, por tal motivo, diretamente 

                                                
56 Em outro momento de seu estudo sobre a vida sensível da imagem, onde suas categorias são levadas a se contraporem ao 
substancialismo cartesiano, Coccia afirma que o sensível, o contato com o sensível faz o homem viver em um corpo ulterior, 
no qual não somos mais separáveis de tudo aquilo que vivemos, nem do fato de ver ou sentir. Esse corpo ulterior é a realidade 
factícia do viver, a carne viva da experiência, pois não é um substrato, mas o ato e a matéria mesma do vivido. De acordo com 
Coccia, a experiência de tudo aquilo que vivemos e o próprio fato de viver não são acontecimentos ou afecções de uma res 
extensa como propõe Descartes, na qual não há sensação nem afecção, senão outra face do corpo, a sua consistência menos 
visível. A vida em ato, toda operação vital realizada pelo vivente é corpo, de modo que a experiência se apresenta como um 
corpo sensível cujo lugar está para além de nós e dos objetos. Nas palavras de Coccia, “consistimos não apenas daquilo que 
nos permite perceber, mas também daquilo que percebemos e da percepção mesma” (p. 68). Por isso, a imagem não é um mero 
fato cognitivo, mas sim um estado, uma maneira de existir das formas, onde as formas se tornaram imagens ao se encontrarem 
em um estado de absoluta apropriabilidade e transferibilidade. É, portanto, o meio que permite às formas existirem alienadas 
da própria matéria, mas, exatamente, por esse motivo, infinitamente apropriáveis, sendo essa coincidência de apropriabilidade 
e alienabilidade da imagem aquilo que, segundo Emanuele Coccia, define o estatuto de nossa própria experiência e existência. 
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implicada na dupla poética da causalidade metafórica, a projeção ética relacionada à vivência 

oblíqua nos permite não só pensar como as especificidades do ethos pré-socrático reiterado por 

Lezama, compreende um regime de partilha do sensível capaz de ampliar os domínios da ética, 

perante a questão que envolve a individualização da arte, mas como a sujeição do ethos à ação 

da imagem articula a ética e a estética, tendo em vista como aquele que Rancière define como 

o regime ético das imagens57 estaria, na teoria lezamiana, associado ao regime estético das artes. 

Pois, na diferenciação dos três regimes de identificação da arte, apresentados por Rancière em 

A partilha do sensível, predomina a relação que tais regimes estabelecem com a mímesis e, por 

isso, com o princípio de causalidade que correlaciona a origem e a destinação das imagens, no 

meio através do qual estas se tornam apropriáveis e transmissíveis, individuais e partilháveis. 

Entre o regime ético atribuído à imagem por Rancière e a dignidade conferida à poesia 

por Lezama se estabelece, portanto, uma dupla questão relativa ao modo como a causalidade e 

a verossimilhança estão associadas à origem e ao destino das imagens. O rompimento com esse 

                                                
57 Das distâncias e convergências existentes entre as afirmações de Lezama e a forma como, em A partilha do sensível, Rancière 
define o regime ético das imagens, emergem noções imprescindíveis à compreensão das distintas relações constitutivas que as 
imagens podem estabelecer com o ethos. Pois, de acordo com Rancière, neste regime, “a arte não é identificada enquanto tal, 
mas se encontra subsumida na questão das imagens” (p. 28), de modo que estas são objetos de um duplo questionamento: ora 
ligado ao correlato originário de suas verdades intrínsecas, outrora relativo aos usos e aos efeitos que elas induzem. Motivo 
pelo qual associa o regime ético às imagens da divindade e à distinção criada por Platão entre as artes verdadeiras calcadas nos 
saberes fundados na imitação e os simulacros da arte que imitam as simples aparências das coisas. Para isso, Rancière reitera 
a necessidade de, nesse regime, se estabelecerem as diferenças entre a origem e a destinação das imagens, uma vez que tais 
designações atuam sobre as esferas do indivíduo e da coletividade, produzindo o estatuto e o significado das funções sociais e 
políticas atribuíveis às artes. Sendo assim, propõe que o regime ético trate, sobretudo, de saber no que modo de ser das imagens 
concerne ao ethos, ao ser dos indivíduos e das coletividades, por ser essa a questão que impede a arte de se individualizar 
enquanto tal. Em nota, Rancière confere a esta afirmação, uma relação com o conceito benjaminiano da aura, de modo que, no 
que define como a dedução equívoca do valor ritual da imagem ao valor de unicidade da obra de arte, realizada por Benjamin, 
é possível notar o paralogismo contido em todas as tentativas de deduzir do estatuto ontológico das imagens, as características 
das artes. Uma intransigência que, a seu ver, redunda no ajustamento problemático de dois esquemas de transformação operados 
por Benjamin: o esquema historicista da secularização do sagrado e o esquema econômico da transformação do valor de uso 
em valor de troca, existentes em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit, 1936). Para Rancière, tais esquemas seriam excludentes entre si, pois, onde o sagrado define 
a destinação da imagem, a propriedade individual da arte não pode aparecer. Por fim, defende que a teorização benjaminiana 
da passagem do cultual ao exposicional sustenta três discursos conflitantes: o que celebra a desmistificação moderna da arte, o 
que dota a obra e o seu espaço de exposição dos valores sagrados da representação do invisível e o que contrapõe aos tempos 
remotos da presença dos deuses, o abandono do ser-exposto do homem. Nessa defecção dos valores míticos e sagrados da 
poesia, instauram-se as prescrições éticas e estéticas que, aos olhos de Lezama, anularam as exortações do saber primitivo e do 
culto enigmático das imagens. Um processo que demonstra a supressão dos princípios reivindicados por suas categorias, como 
uma crítica às prescrições da racionalidade ocidental. Contudo, tal defecção conforma um problema relativo ao definido por 
Rancière, em torno da dedução do valor ritual da imagem, existente no conceito de aura de Benjamin, visto que, no que define 
a ação da imagem no senso coletivo, ou nas suas estratégias de individualização, as contradições do pensamento benjaminiano 
mencionadas por Rancière, sugerem a forma como a órbita da poética primitivista de Lezama em torno do espaço de exposição 
dos valores sagrados da representação, implica em noções distintas das concebidas pelo filósofo alemão. Aquilo que a análise 
de Benjamin resgata dos vestígios da função ritual, como valor de especificidade da obra de arte autêntica, Lezama, em A 
dignidade da poesia, compreende em termos de uma “prodigiosa força de criação” adquirida pela imagem, a partir das “mágicas 
unidades” que penetram na incondicionalidade de sua nova substância e dos “fulgurantes reconhecimentos” que atravessam 
seu latente estado de gravitação. Enquanto a ideia de uma especificidade da arte contradiz as categorias lezamianas, o problema 
da individuação da arte proposto por Rancière se demonstraria um tanto insolúvel, caso a manifestação do sagrado e a presença 
dos elementos míticos na destinação e na função ritual das imagens não fossem, na obra do escritor, uma questão relativa à 
“causalidade das exceções” que distinguem as imagens como resultados das contingências e do caráter metafórico que lhes 
atribuem certa expressão iconoclasta, dissimulando não somente a sacralidade dos ícones em privilegio dos fatos de legibilidade 
que definem o valor arqueológico da imagem, mas a própria medida comum de uma pedagogia e de uma destinação da arte. 
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duplo sentido da mímesis na poética lezamiana, decorre de um movimento que, pelos mesmos 

fatores apresentados pelo escritor na afirmação da dinâmica hipertélica na origem da poiesis, 

recusa a finalidade e a pura causalidade da imagem, devido à gravitação do seu valor de uso em 

relação aos seus efeitos. Por caminhos que a conduzem à crise da representação e à cisão com 

a verossimilhança das formas, a poética lezamiana é capaz de problematizar os pressupostos 

éticos e estéticos dessa “dupla questão” formulada por Rancière, na medida em que sua teoria 

propõe “um rompimento com toda causalidade na conduta, do que se escapa para adquirir 

relevo um imperativo, uma ordem que fabrica sua gravidade na causalidade das exceções”. 

Com efeito, a consecução de um ethos na poiesis se faz perceptível, aos olhos de Lezama, 

também como uma questão subsumida na ação das imagens que, entretanto, se articula como 

um desdobramento dos sentidos relativos às formas originárias da imago, na projeção oblíqua 

das linhas de força que constituem as estruturas do discurso. Estruturas capazes de projetarem 

a gravitação da conduta ética (a vivência obliqua do sujeito metafórico) na “causalidade das 

exceções” que determinam os efeitos da imagem (a aquisição da imagem oblíqua). De acordo 

com Lezama, suas “séries causais”, seus “movimentos de desdobramento e reconhecimento”, a 

“resistência de seus centros”, “operam como ângulos de refração no novo adensamento, ou 

como se atuassem através de uma lâmina sem desníveis de refração” (LEZAMA LIMA, 1996, 

p. 184). Uma potência da conduta do sujeito metafórico na vivência oblíqua, do extenso entre 

a origem e o destino, que o poeta projeta no modo de ser fulgurante da imagem, concebendo a 

imagem oblíqua, onde a expressão estética, “plena como uma situação ou nexos simbólicos” 

(LEZAMA LIMA, 1996, p. 185), também adquire a sua legibilidade e a sua gravidade ética. 

No que concerne a essa possibilidade de definir a dimensão ética da poesia como um 

modo de ser das imagens inseridas nas relações que envolvem a emancipação dos indivíduos e 

a produção das coletividades, as perguntas lançadas por Lezama no início de A dignidade da 

poesia encontram as suas respostas na ruptura com a causalidade aristotélica promovida pela 

causalidade metafórica, na medida em que tal ruptura pressupõe uma nova ligação entre o ethos 

e a poiesis. Algo que implica menos em apagar as diferenças entre o regime ético e o regime 

poético do que assimilar os paradoxos do regime estético em relação à singularidade da arte e 

à própria ideia de causalidade. É o que Lezama propõe ao promover um conjunto de valores e 

práticas subentendidos pela causalidade metafórica, onde o ethos, assim como a imagem, se 

revela na fulgurante “claridade comunicada”, interceptada pelo instante de reconhecimento que 

irrompe e redefine os princípios engendrados na conduta. O seu caráter contingente é tomado 

como um grau de obliquidade que permeia tanto a existência do sujeito metafórico quanto a 
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causalidade metafórica, concebendo entre a potência primigênia e o ato conclusivo aquilo que 

Lezama define como uma quantidade enfeitiçada, uma dimensão capaz de criar a indistinção 

entre a prática e a criação. Neste espaço, o poeta projeta a situação simbólica, onde o sujeito 

metafórico se torna suscetível à incessante mobilidade dos sentidos e dos contra-sentidos que 

definem a potência de penetração e o ato conclusivo que compreendem a sua vivência oblíqua. 

Uma situação delimitada por sua condição metafórica que, em meio a essa “região do ethos”, 

atua mediante a superabundância das possibilidades distendidas pela metáfora entre dois pontos 

de referência para a conduta do sujeito, entre o “ato primigênio que a incuba e a configuração 

de sua ação que a detém”. Ou seja, “o homem atuando dentro dessa região do ethos se apresenta 

sempre como uma vivência oblíqua, como uma metáfora que gera um móvel incessante”, uma 

vez que se encontra “entre ato primigênio e configuração, entre situação simbólica e espaço de 

encantamento e feitiço”. Por isso, de acordo com as palavras de Lezama, nessa extensão “que 

abarca ato primigênio e situação simbólica, por um lado, e configuração ou espaço enfeitiçado 

por outro, tem que surgir fatalmente o ato do ethos” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 183). 

Daí a forma como a ruptura com toda causalidade na conduta está relacionada ao modo 

como o objetivo do regime estabelecido pela causalidade metafórica é elaborar, nas palavras de 

Lezama, “a causalidade que une a divindade com o homem” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 212). 

Essa “causalidade impelida por um vento esplêndido, hierático, ancestral”, é aquilo que pode, 

segundo o poeta, “substituir incessantemente, onde o incondicionado encontra a imagem” ao 

criar “uma região onde a concorrência fosse ao mesmo tempo uma impulsão, a impulsão uma 

penetração, a penetração uma essência”. Pois, o “resíduo da causalidade sobre o incondicionado 

é um duplo”, bem como o “eco do incondicionado afogando e iluminando a causalidade, é um 

duplo”. Desse modo, a dupla poética da imagem converte-se em uma “causalidade minuciosa”, 

onde “a causalidade e o incondicionado ao se encontrarem formam” “a poesia”, a “metáfora”. 

Eis como essa “vertiginosa causalidade no incondicionado” cria um “devir” (LEZAMA LIMA, 

1996, p. 213), “faz desse espaço, pela poesia, o incondicionado mais propício à contração de 

sua massa e expressão; cria o centro da causalidade mais misteriosa, visível mágico ou 

cinegética de devorador final”, uma vez que “na poesia o homem é o único para o qual parece 

criado esse espaço incondicionado que, ao atuar sobre a causalidade mágica do homem sobre o 

espaço incondicionado, faz deste último um condicionado muito poderoso”. Noções, através 

das quais, Lezama define a relação imagem oblíqua e da vivência oblíqua com o incondicionado 

condicionante, isto é, com a força de desenvolvimento causal extraída do acaso, ao fazer do 

testemunho aflorado em toda causalidade, uma penetração no espaço incondicionado, pelo qual 
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se adquire um condicionante, “um potens, um possível”, “do qual permanece como vestígio”. 

Para Lezama, “o maravilhoso da poesia está em que esse combate entre a causalidade e o 

incondicionado se pode oferecer e transmitir como o fogo” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 214). 

Esse intercâmbio entre a vivência oblíqua e o súbito, cria, como já esboçamos, o 
incondicionado condicionante, ou seja, o potens, a possibilidade infinita. A mesma 
aparição do gérmen cai dentro do possível na infinitude. O homem persegue essa troca 
do nada em gérmen, do gérmen em ato, pelo apoderamento dessa suspensão existente 
entre dois pontos ou torreões causais, dos quais se apodera por uma vivência oblíqua, 
entre a causa extensão e o efeito que é como um prolongamento ou duplo, que por sua 
vez se abandona de novo à infitinitude causal. Ao aparecer no homem essa relação entre 
o gérmen e o ato, pois é inegável que só o homem ao ascender do gérmen, o faz por 
meio de um ato, que reobra constantemente sobre o gérmen, procurando por esse ato 
tombar de novo seu gérmen numa nova extensão. Esse recobrar do ato sobre o gérmen 
engendra um ser causal, nutrido com os imensos recursos da vivência oblíqua e um 
súbito, que fazem a extensão criadora, dando uma árvore a essa extensão, fazendo da 
árvore o um, o esse substancialis, e aqui começa a nova festa da poesia, o potens, o 
possível na infinitude. Ou seja, o homem pode prolongar seu ato até levar seu ser causal 
à infinitude, por meio de um duplo, que é a poesia. Para alcançar essa nova dimensão 
da poesia. (LEZAMA LIMA, 1996, p. 219) 

Há, portanto, nesse intercâmbio entre imagem oblíqua e vivência oblíqua, um impulso 

de conformação retroalimentado pelo acaso e pelo suporte hipertélico da imagem, onde se pode 

identificar a primazia, não só do princípio de possibilidade que ampara a poética lezamiana, 

mas do sopro anímico que faz do incondicionado condicionante, uma concepção ancestral, a 

partir da qual a imagem adquire vida, conforme se torna apropriável e transmissível. O que se 

define na articulação da sua dupla potência, de um potens que faz com que “a causalidade atue 

sobre o incondicionado”, e de outro potens, “pelo qual também o incondicionado atua sobre a 

causalidade” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 219). É de acordo com esse “duplo do incondicionado 

sobre a causalidade e da causalidade sobre o incondicionado” que, segundo Lezama, a poesia 

se apodera da imagem, da unidade primordial reduzida pela metáfora a uma totalidade. Por isso, 

nesta dimensão, nas palavras de Lezama, “talvez a mais desmesurada e poderosa que se pode 

oferecer, o poeta é o ser causal para a ressurreição” e o “poema é o testemunho ou a imagem 

desse ser causal para a ressurreição, verificável quando o potens da poesia, a possibilidade de 

sua criação na infinitude, atua sobre o contínuo” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 221). Eis como as 

instâncias poética e ontológica da causalidade metafórica são sempre testemunháveis, ao serem 

sobredeterminadas em face de um mimetismo naturalista apoiado em uma prática normativa e 

um ponto de vista substancialista. Por esse motivo, de acordo com Lezama, “a poesia é sempre 

sobrevivente”, uma vez que “esse combate entre a causalidade e o incondicionado oferece um 

signo, rende um testemunho” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 214). Pois, “no signo há sempre como 

que a impulsão que o agita e o deciframento consequente”. Para Lezama, “no signo permanece 

sempre o conjuro do gesto”, de maneira que “o signo tem sempre a suficiente potência para 
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percorrer a sentença”, ao mesmo tempo em que “a potência atuando sobre a matéria parece 

engendrar a forma e o signo”. Sendo assim, na forma, “a matéria parece levada a sua última 

dimensão”, demonstrando como, aos olhos de Lezama, “no signo a potência na matéria se torna 

hilozoísta” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 215). Daí o sopro anímico que o duplo movimento da 

matéria e da forma demonstra como o paradoxo de toda teoria não-antropogênica da imagem.  

É a “causalidade hilozoística capaz de criar a metáfora”, o “signo unitivo” que, segundo 

Lezama, “pode esclarecer um dos seus extremos, enquanto o outro submerge como um peixe 

na refração anteriormente desconhecida” (LEZMA LIMA, 1996, p. 186). Impulso vivificante, 

a partir do qual essa causalidade portadora da “dignidade da metáfora” “une as duas refrações” 

e produz a “unidade metafórica” mensageira da “superabundância e do absoluto”, obtidos pelos 

contrapontos do “vasto tecido” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 187) entregue pela imagem. Pois, é 

nessa região enfeitiçada, onde o movimento da causalidade “parece dilatar-se para existir como 

participação metafórica” que, na concepção de Lezama, surge a “evaporação da imagem”, tendo 

em vista que, “em cada redemoinho onde o homem participa como metáfora, surge nele, tanto 

por ascenção fáustica, como por súbito mágico, o desejo, lentamente trágico, enlouquecedor, 

fascinante, de apoderar-se de uma totalidade através da poesia” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 

199). Eis como essas “mágicas unidades”, esses “fulgurantes reconhecimentos”, formam “a 

nova substância, assento da mais temerária e reconciliável poesia”, animada por seus “atributos 

ancestrais” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 200). Logo, é o surgimento dessa “mágica causalidade 

da dupla refração” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 202), o fato que revela como a primigeneidade 

reivindicada pela causalidade metafórica “na perseguição da nova substância”, abarca a busca 

lezamiana pela “plenitude temporal” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 203), uma vez que a demanda 

pela imagem como um domínio primordial do absoluto e da alteridade animista que lhe permite 

se reconhecer enquanto tal, também compreende a possibilidade da imagem estabelecer o limiar 

do saber histórico. Portanto, é o modo como Lezama tece a rede das imagens, de acordo com a 

tensão causal característica da metáfora, o gesto que faz dessa dupla poética da imagem, a 

expressão da vivente causalidade metafórica capaz de restituir a disjunção entre o tempo mítico 

e o tempo histórico, na plenitude temporal conformada pela facticidade enigmática da imago. 

Para isso, as possibilidades destinadas por Lezama Lima ao conceito de imagem, desde 

a publicação de As imagens possíveis, tomam a estrutura simbólica dos mitos como parte do 

problema que envolve a concordância do tempo e a certificação da verdade histórica, ao apontar 

a vivência oblíqua do homem antigo como uma experiência imprescindível no reconhecimento 

das semelhanças dissimuladas na forma e na temporalidade das imagens mítico-religiosas que 
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partejam seu mundo significativo. Diante do papel exercido na consciência pré-filosófica, por 

essa “função metafórica da linguagem”58 que Ernst Cassirer relaciona à partilha da expressão 

mitológica, ao circunscrever no movimento relacional do seu ensaio a ampliação simbólica das 

imagens que entrelaçam o conjuro dos mitos e a visão dos fatos históricos, Lezama, ao especular 

sobre a viabilidade da imagem tornar-se tão precisa quanto a cronologia, descreve um episódio 

da história romana59, onde, em suas palavras, “a cronologia se interrompe ou falseia seu jogo” 

(LEZAMA LIMA, 1996, p. 133). O que acontece na medida em que expõe a ordem dos fatos, 

para logo em seguida desmenti-los, denunciando o papel da imaginação na produção da verdade 

histórica, ao argumentar que na causalidade dos eventos narrados suas “associações possíveis 

criaram uma mentira que é a poética verdade realizada e aproveita um potencial verificável que 

se libera da verificação”, uma vez que “não se falseiam essas possibilidades que engendram 

outras associações, que em nada destroem as que se podem criar depois” (LEZAMA LIMA, 

1996, p. 134). Desse modo, a tensão metafórica que conecta a semelhança e a representação é 

encarada por Lezama como parte do problema que concerne às relações do tempo com a palavra 

e com a verdade, visto que, de acordo com Rancière, podemos assimilar como o tempo das 

cronologias depende de um tempo sem cronologia, sendo a forma como a história dá a conhecer 

a verdade no tempo, o dado relativo à capacidade do tempo tornar-se semelhante à eternidade. 

                                                
58 A particularidade daquilo que Ernst Cassirer em Linguagem em mito, reitera como a “função metafórica da linguagem”, está 
relacionada à ideia de que no mito, linguagem metafórica opera além de uma simples substituição, uma vez que, para o pensar 
mítico a transferência constitui uma autêntica e imediata identidade. Nesse sentido, Cassirer entende a metáfora não como uma 
determinada tendência na linguagem, mas sim como uma condição constitutiva, de modo que, para que possamos compreendê-
la, somos novamente remetidos à forma fundamental da conceituação verbal. A seu ver, esta provém do ato de concentração, 
de contração do que é dado por via perceptiva, constituindo o pressuposto indispensável para a formação do conceito verbal. 
Em outras palavras, a operação assinalada por Cassirer aponta para a possibilidade a metáfora criar um ponto de percepção em 
comum entre o complexo perceptivo que envolve diferentes direções do sentido. Essa concomitância cria a conexão e a coesão, 
segundo suas próprias palavras, “mais imediata que a linguagem é capaz, em geral, de proporcionar” (p. 112). Por isso, tudo o 
que se encontra obscurecido pela linguagem tende a apresentar-se de modo similar ao que se encontra designado. A semelhança 
do momento, fixada pela palavra, faz retroceder qualquer outra heterogeneidade do conteúdo da percepção, até levá-la, por fim, 
a dissipar-se completamente. Em virtude desse princípio de equivalência, diz Cassirer, os conteúdos que nos afiguram como 
altamente diversificados, seja do ponto de vista da percepção sensorial imediata, seja do ponto de vista de nossa classificação 
lógica, podem ser tratados como iguais na linguagem mítica, de maneira que todo enunciado a respeito de um deles possa 
estender-se e transferir-se ao outro. Assim, a linguagem dos mitos surge por uma conexão distinta da reflexão científica. 
59 No trecho mencionado, Lezama narra que a prefeitura romana, ao receber a confidência de que jovens libertinos prentediam 
assistir disfarçados a celebração da festa de Bona Dea, à qual é permitida apenas a participação de mulheres, os centuriões 
mascarados, registram os assistentes do festival. Para o assombro de um dos prefeitos, Júlio César se encontra entre os jovens. 
Paralelamente, Cícero que está desfrutando de um ócio em sua herdade da Tessalônia, recebe a ordem de acusar Júlio César 
diante do senado romano. No entanto, César lhe envia uma carta interessado por sua saúde e aconselhando-o a continuar em 
sua herdade para o seu total restabelecimento. Assim, Cícero decide permanecer em repouso. Nesse momento, Lezama revela 
ser esse relato absolutamente falso, dizendo ser por sua falsidade que tal relato o faz proprietário dessa mentira. Na sequência, 
diz que o assistente disfarçado de mulher não foi Júlio César, mas Clódio, sendo que este não teria mandado nenhum bilhete 
ironicamente ameaçador como César, e sim, comprado os juízes e conseguido o apoio de Hortênsio, inimigo de Cícero. Diante 
de tal intriga, Lezama afirma que as associações possíveis criaram uma mentira que é a poética verdade realizada e aproveita 
um potencial verificável que se liberta da verificação. Dessa forma, não se falseiam essas possibilidades que engendram outras 
associações que em nada destroem as que podem criar depois, pois Clódio era amigo de Júlio César, foi nomeado tribuno por 
ele e fez com que se aprovassem as leis para desterrar Cícero. Por fim, Lezama Lima relata que quando Júlio César fez um 
pacto com Pompeu, antes de suas desavenças posteriores, enviou-lhe um bilhete enérgico, não irônico, diante de imprudentes 
pronunciamentos de Cícero que viram a encerrá-lo novamente em sua granja. Op. cit. LEZAMA LIMA, 1996, p. 133. 
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Essa competência que Rancière apresenta, comparando as duas imagens privilegiadas 

da identidade do verdadeiro no tempo, é posta à prova no exemplo formulado por Lezama, 

primeiramente, ao indicar a possibilidade de as associações de tempo criarem uma mentira que, 

na implicação recíproca das causas e dos efeitos que determinam a ordem cronológica dos 

eventos narrados produz uma verdade verificada poeticamente. Essa superioridade teórica da 

poesia sobre a história que, no registro da sua definição aristotélica, a Rancière coube associar 

ao modo como a verdade do discurso histórico nasce da sua capacidade de tornar-se semelhante 

à poesia, na perspectiva lezamiana, compreende o potencial verificável atribuído à história que, 

paradoxalmente, a liberta da verificação. Essa reversão acontece na medida em que, segundo o 

poeta, a mentira absorvida pelo jogo retórico de uma verdade criada poeticamente, não limita 

necessariamente as possibilidades e a verossimilhança das associações que dela possam advir. 

Por isso, é o contramovimento dessa dessemelhança entre o tempo e a eternidade que, em um 

segundo momento, Lezama opõe à mera semelhança que define a regulação do tempo da qual 

história, epistemologicamente, faz uso para garantir o seu regime de cientificidade. Pois, é a 

identidade do tempo com a eternidade que rompe com a pura e simples sucessão e, sobretudo, 

com o modo como a superioridade teórica da poesia sobre a história pode, a despeito da verdade 

dos fatos, instituir uma conexão verossímil entre acontecimentos fictícios. Todavia, nota-se de 

passagem que essa identidade é o que garante a verdade do discurso histórico aos olhos da Nova 

História postulada pelos Annales, ao fazer com que a eternidade do simultâneo esteja alojada 

no tempo das sucessões, como seu princípio de interioridade. Logo, é a maneira como Lezama 

liberta a história da verificação, através da sua própria potência verificável, o maior atentado da 

imago contra a regulamentação histórica que torna a semelhança uma lei de interioridade capaz 

de estabelecer os limites daquilo que um tempo torna pensável, isto é, possível ou impossível. 

Diante desse princípio de possibilidade que se manifesta segundo uma lógica poética 

construída sob a ordem do verossímil e do inverossímil, conforme definido anteriormente, o 

criativo de um novo conceito de causalidade histórica que, de acordo com a teoria lezamiana, 

rompe a identidade da atualidade com o possível, antes mesmo de expor o paradoxo que eleva 

a possibilidade ao infinito, sobredeterminando a ação do tempo, demonstra como essa ruptura, 

na realidade, é o resultado de uma prática que relaciona a identidade e a alteridade da imagem. 

Nesse sentido, a identidade que sujeita a produção da verdade histórica a uma evidência direta, 

ou seja, ao “superpresente” que, segundo Rancière, acaba em um não-tempo onde a existência 

é posta como imediatamente idêntica à sua essência, embasa todo o esforço da racionalidade 

histórica em atestar a veridicidade dos fatos, a partir da semelhança do tempo com a eternidade 



 180 

e, principalmente, da maneira como esta se oculta na dessemelhança por ela mesma produzida. 

Em outros termos, cria-se uma poética da verossimilhança que se resolve ao tornar-se invisível 

nas propriedades do discurso, escondendo, assim, o seu argumento ontológico. Como atestado 

por Rancière, o anacronismo é a evidência desse argumento ontológico clandestino, de modo 

que a regulação do tempo produz um problema filosófico que é resolvido apenas poeticamente.  

Eis que libertar a história da verificação através do seu próprio potencial verificável é 

tanto trazer à tona a prática anacrônica que lhe é intrínseca quanto tornar evidente seus rastros 

até então absorvidos pela identidade do tempo com a eternidade. É denunciar a forma filosófica 

do jogo retórico que faz das alegações do possível e do impossível uma submissão do tempo à 

verdade e aos mecanismos do historiador na produção de um tempo regular. Em suma, é alterar 

a semelhança do tempo com a eternidade criando uma dupla poética, onde a dessemelhança e 

a arquissemelhança estabeleçam uma equivalência reversível entre a evidência da eternidade e 

a discussividade do tempo. Desse modo, cabe à imagem libertar o conhecimento histórico dos 

domínios de uma verificação que é puramente retórica, conectando diferentes temporalidades 

em “um” único tempo, cujo poder de fabricar a história perpassa pela brecha que justapõe sua 

forma subjetiva e objetiva, mesmo que, por vezes, tenha que aparecer como a razão última de 

uma ou de outra. Nesse espaço intersticial, onde abertamente coabitam a poética e a ontologia, 

a existência da identidade e da alteridade como um fenômeno temporal conforma a dobra do 

tempo e da história que produz a imagem, ou mais especificamente, o conceito de imago que, 

nos limites entre a verificação e a liberdade, a forma e a desmesura do tempo nos leva à terceira 

e última demanda apresentada por Lezama no início de As imagens possíveis, permitindo-nos 

observar a passagem do “estado prévio ao ser”, através da causalidade metafórica, à unidade 

primordial evidenciada na temporalidade da “imagem como a última das histórias possíveis”. 

Nessa participação da imagem na história, o paradoxo proscrito pela boa relação do 

tempo com a eternidade encontra, portanto, uma maneira específica de se manifestar, ao passo 

que Lezama, ao contrário de simplesmente libertar a história das provas da razão, compreende 

que as hipérboles da dúvida acerca da veridicidade dos fatos que nos são apresentados como 

verdadeiros só podem ser correspondidas por uma prova que esteja à altura das suas exortações. 

Sendo assim, o risco necessário à atividade do historiador, determinado pelo paradoxo entre o 

anacronismo como erro metodológico na história e a anacronia como errância ontológica no 

tempo, conforme definido por Georges Didi-Huberman, resulta aos olhos de Lezama, em um 

exercício que, nos seus limites impossíveis, conflui para as infinitas possibilidades da imagem. 

Por sua vez, cabe à metáfora criar tais possibilidades, mediante as particularidades de um acordo 
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entre a verdade e a poesia, na visão de uma “verdade poética” tributada ao anticartesianismo de 

Vico e à sua influência na concepção da prova hiperbólica, por meio da qual Lezama aponta 

para as vicissitudes do saber histórico. Nesse sentido, os aspectos extensivo e qualitativo da 

realidade postulada por Descartes configuram o objeto da provocação lezamiana que, diante da 

“cartesiana substância que pensa”, reitera a dúvida hiperbólica conceituada pelo filósofo e o 

substancialismo do seu fio argumentativo, como um meio tanto de afirmar que “o que prova 

demais, não prova nada”, quanto de propor que “a presença da prova hiperbólica é a única que 

pode traçar um contínuo naquele mundo que surgiu como descontinuidade maior” (LEZAMA 

LIMA, 1996, p. 136). Tal prova, Lezama encontra nos mitos, no prolongamento das formas do 

conhecimento poético, no “tempo poemático” que, a seu ver, é uma “forma sutil de resistir sem 

fazer história” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 137). História esta que deposita o peso do edifício 

filosófico sobre as imagens desde a Antiguidade e, mais ostensivamente, desde as origens da 

modernidade quando a autonomia vislumbrada pelo sujeito cartesiano em relação ao mundo, 

coincidiu o homem e o pensamento, fazendo com que a existência e a vida sensorial pudessem 

ser explicadas tão somente a partir de tal coincidência. Logo, não é só a medialidade da imagem 

a contestar a existência de toda substância, mas como ela desata o movimento que converge a 

desmesura anacrônica do tempo e o dilaceramento das formas no estilo ancestral da linguagem. 

É o primado dessa ancestralidade da linguagem em sua obra que, por sua vez, faz com 

que Lezama se volte para essa problematização de um substancialismo evidente no pensamento 

histórico. Nesse sentido, a influência de Vico em sua teoria é elementar, não só por tomar as 

mitologias e a metáfora como emblemas de uma temporalidade e de uma causalidade histórica 

amparadas pelo testemunho da imagem, mas por fazer dos princípios filosóficos implícitos no 

método viquiano uma objeção à metafísica cartesiana capaz de elucidar seu conceito de imago. 

Pois, a causalidade e a mediação que envolvem a participação da imagem na história, opõem-

se ao critério subjetivo da teoria do conhecimento de Descartes, ao considerar a autoevidência 

de suas convicções, noções fundamentas em uma argumentação sofística que prova diante da 

dúvida em relação à natureza material dos fatos, nada mais do que a própria vivacidade de suas 

percepções. Tal como Vico considera tais critérios insuficientes ao conhecimento histórico, por 

reduzirem a materialidade dos fatos aos limites da subjetividade, Lezama observa a facticidade 

dos acontecimentos como algo além da possibilidade de estes serem conhecidos apenas como 

uma redução psíquica, ou existirem em função de um critério de verdade puramente objetivo. 

Por isso, em sua introdução ao sistema poético, Lezama revela o seu temor em relação ao valor 

atribuído por Descartes, menos aos limites da percepção, do que ao seu critério de verdade. Eis 
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o motivo pelo qual o poeta reitera a dúvida hiperbólica como um conceito fértil ao esboço das 

associações causais, uma vez que permitem partir das incertezas diante da realidade material 

dos fatos em direção à sensação, não como o fundo da subjetividade, mas como a própria forma 

mediativa da existência. Razão pela qual afirma, ao ter em vista a projeção subjetiva que move 

o conceito cartesiano que, “sua dúvida hiperbólica, a do mau gênio, relacionada ou descendente 

ao raciocínio bastardo, de que nos fala Platão no Timeu, se volta sobre a linha que separa a 

vigília do sono e o vácuo do espaço sem sensação em nós” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 155). 

As hipérboles da dúvida intrínseca a todo sujeito de conhecimento é o que, portanto, aos 

olhos de Lezama, deve ser preservada perante os enlaces e às sucessões que conformam o saber 

histórico, como uma forma do conhecimento poético. A “dúvida hiperbólica, a que deve surgir 

em todo início sobre a poesia”, é algo que Lezama vislumbra “fora de toda adequação entre o 

sujeito cognoscente e o objeto de sensação”, apontando como o seu ponto de vista sobre esse 

termo da filosofia cartesiana está associado ao signo da obliquidade que escapa à toda síntese 

dialética, tensionando, assim, a própria noção hiperbólica que embasa tal conceito. Desse modo, 

Lezama pretende levar aquilo que em Descartes se dá como um combate à dúvida hiperbólica 

em privilegio da razão, diante do seu receio de “fantasmagorizar o sujeito de conhecimento”, a 

configurar-se como uma situação, um estado de permanência, uma vivência oblíqua capaz de 

revelar um caminho de descida às moradas órficas, ao fazer da imagem “o placentário invólucro 

de obscuridade que rodeia o sujeito”. É “engendrando uma fulguração” (LEZAMA LIMA, 

1996, p. 155) que a dúvida hiperbólica pressupõe as “possibilidades da criação”, ao pressupor 

uma situação que é o próprio espaço intermediário da imagem, como propõe Lezama, ao afirmar 

que “a dúvida hiperbólica está em proporção direta, cume de coordenadas para que a poesia 

alcance sua extensão, na situação hiperbólica”. Essa situação hiperbólica compreende, por sua 

vez, “os gestos primordiais esboçados pelas figuras”, em busca de obter as “incompreensíveis 

diferenciações dentro da homogeneidade da corrente”, de acordo com as quais, a imagem se 

estabelece “por uma temporalidade reverente vinda como um halo, como uma lenta irradiação 

minuciosa que aclarava momentaneamente, entre aquela congelada roda de faiscações, as 

figuras visitadoras de seu sentido e logo desfeitas pressagiosamente no som da sucessão”. Eis 

o modo como essa “situação intermediária” define “a existência dessas coordenadas poéticas”, 

como um “testemunho”, “prestes a desaparecer tão logo essa situação deixe de ser hiperbólica” 

(LEZAMA LIMA, 1996, p. 156), na medida em que se transforma em uma síntese categorial. 

Em, A dignidade da poesia, Lezama revela como o testemunho oferecido pela imagem, 

converte a dúvida e a situação hiperbólicas em uma prova hiperbólica que, por sua vez, nada 
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mais é do que a capacidade da causalidade metafórica produzir uma reedescrição da realidade, 

ou seja, uma verdade metafórica. Desse modo, a dúvida resulta na prova, em meio a situação 

hiperbólica, encarnando a dinâmica da dupla poética da imagem. Sendo assim, ao dizer que “a 

nova substância é a plenitude temporal” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 191), Lezama se opõe ao 

substancialismo cartesiano, na medida em que a plenitude dessa temporalidade promove uma 

historicização da estrutura conceitual do sistema filosófico de Descartes, conforme realiza certa 

materialização das suas meditações idealistas, em relação à realidade histórica. Ao assinalar 

como a história é uma forma do conhecimento em que as questões respeitantes às ideias e aos 

fatos não são distinguíveis, Lezama indica como o princípio de possibilidade não se restringe 

ao apriorismo das especulações do sujeito cartesiano, basicamente, por ser entender a história 

como um saber poético amparado pela dobra entre a imagem e o tempo. No caso da filosofia 

cartesiana, tal distinção é o que define seu dualismo substancialista, responsável por alimentar 

a intriga entre as teorias de Kant e Hegel, além de influenciar a corrente historicista encarregada 

por transformar o cogito ergo sum, em um traço de fundamentalidade do pensamento histórico. 

Motivo pelo qual Lezama se voltou para a substância do inexistente, a fim de que “a sentença 

poética fosse a encarregada de se apoderar da nova substância”, estabelecendo como a poesia 

“podia alcançar a plenitude da dupla refração” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 192), na forma de 

uma temporalidade anacrônica que, paradoxalmente, estabelece um prova hiperbólica capaz de 

assestar a possibilidade infinita, como uma facticidade enigmática, um tempo paradisíaco: 

Decidimo-nos para um novo perigo, a grosseira imediaticidade de um desenvolvimento 
dialético nessas imensas coordenadas centradas e aclaradas pela poesia, pois como à 
margem dessa prodigiosa substância que se avizinha, nossa época oferece também uma 
nefasta confluência que leva a poesia para a dialética, e está de novo em direção às 
fontes do primigênio, mas nosso intento é um sistema poético, partindo desde as 
próprias possibilidades da poesia e não um desenvolvimento dialético. Ou seja, a poesia, 
partindo da metáfora como superadora, da metamorfose e da metancia do mundo antigo; 
da imagem como proporção e nova causalidade entre o homem e o desconhecido; do 
hilozoísmo poético da voz penetrando na farinha para substantivá-la; das horas regradas 
ou produtividade do instante poético; da dúvida hiperbólica, como superadora da 
síntese; da diferença entre corpúsculo e gérmen; da resistência do corpo da poesia; da 
sentença poética como unidade da dupla refração; da dimensão ou extensão como força 
criadora, ou seja, a energia na extensão tem que criar a árvore; do posibiliter infinito; 
da nova substância; das novas leis da gravitação da substância do inexistente; da maior 
exigência conhecida feita à imaginação do homem; ou seja, a ressurreição; podem nos 
render os ordenamentos do novo tempo paradisíaco. (LEZAMA LIMA, 1996, p. 200). 

Todas essas possibilidades que envolvem a aquisição da imago, como uma participação 

da imagem na história, pressupõem, portanto, a obtenção da unidade da dupla refração, poética 

e ontológica, onde o tempo e a eternidade são colocados em contato na atualidade temporal de 

uma fulguração. Uma vez que a aquisição dessa unidade envolve uma causalidade hilozoística, 

o modo como a metáfora pode ser definida, de acordo com Paul Ricoeur, como um “organismo 
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estilístico complexo”, se revela na complexidade do tempo produzido por sua ação predicativa, 

ao opor um ponto de vista sincrônico à uma perspectiva diacrônica. Nesse sentido, a causalidade 

metafórica, conceituada por Lezama Lima, estabelece uma dinâmica temporal baseada no duplo 

movimento da simultaneidade e da sucessão do tempo, como projeções relativas aos aspectos 

linguísticos que definem a produção da metáfora. Por isso, nas palavras de Ricoeur, a metáfora 

apresenta “aspectos sistemáticos” e “aspectos históricos” capazes de indicarem como a poética 

e a história dependem do saber representativo. Destarte, para que uma palavra tenha mais de 

um sentido, conforme requer a predicação metafórica, depende de que ela esteja associada a um 

“fato de sincronia”, sendo, por conseguinte, necessário pôr a polissemia ao lado da sincronia. 

No entanto, a mudança de sentido que acrescenta à polissemia e que, no passado, contribuíra 

para constituir a polissemia atual é um “fato diacrônico”, pois, segundo Ricoeur, “a metáfora, 

enquanto inovação, deve ser posta entre as mudanças de sentido, logo entre os fatos diacrônicos, 

mas enquanto desvio aceito ela se alinha com a polissemia, no plano sincrônico” (RICOEUR, 

2015, p. 190). Estabelecendo a mediação entre os aspectos estruturais e históricos, a metáfora 

é o que Ricoeur define como a encruzilhada dessas duas ordens, posta à disposição de adquirir 

novas significações sem perder o seu sentido primitivo, de acordo com o duplo caráter de um 

processo acumulativo que apela para um ponto de vista pancrônico, ou mesmo, anacrônico. 

Essa dupla poética temporal que faz da metáfora o instrumento de uma montagem do 

tempo, implicada na dobra entre a imagem e a história, é o contraponto que permite a aquisição 

da visão histórica, proposta por Lezama em Mitos e cansaço clássico, como uma ampliação do 

tempo anteriormente produzido pela causalidade historicista, através da reconstrução do sentido 

histórico operada pela causalidade metafórica, ao proporcionar a imago. Dos atributos de um 

tempo vivente produzido pela metáfora como uma resistência da poiesis, isto é, uma resistência 

da criação em seus laços primordiais60, Lezama vislumbra o papel da metáfora na história, como 

o processo retórico pelo qual o discurso libera o poder da ficção de redescrever a realidade e 

                                                
60 Em uma entrevista concedida à escritora e jornalista mexicana, Margarita García Flores, publicada em 1967, Lezama, ao ser 
questionado sobre a sua concepção de tempo, afirma como a sua perspectiva sobre o tempo está relacionada à poesia e à maneira 
como a compreende como “un cuerpo resistente, una resistencia formada por el avance de la metáfora – la cual avanza con 
el análogo que podríamos llamar aristotélico, el análogo de los griegos – y al mismo tiempo es un cubrefuego, el de la imagen 
que retrocede de la poesía” (p. 34). Essa causalidade metafórica que une a causalidade aristotélica e o advento da imagem, é o 
que permite Lezama dizer que “nos interesa el tiempo en tanto esté respaldado por la poiesis, como decían los griegos, por la 
creación” (ibid.). Nas palavras de Lezama, “todo tiempo viviente está respaldado por la palavra creación, es decir por la 
poesía” (ibid.). Sendo assim, a sua perspectiva sobre o tempo, em sua íntima relação com a metáfora e a poesia, é resumida no 
modo como: “El mortal conoce momentos de aridez cuando no lo anima el verbo, cuando no lo anima la poesía, y los momentos 
de esplendor cuando está animado por la poesía, por la expresión, por el avance del análogo metafórico y en general por la 
resistencia que forma como una piel de la imagen. En ese sentido el tiempo es para mí una resistencia de la poiesis, una 
resistencia de la creación (ibid.). Cf. FLORES, Margarita García. Cuando la expresión es plena, la comunicación se establece. 
In: BIANCHI ROSS, Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, pp. 29-38. 
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criar uma verdade metafórica, apta a fornecer as provas hiperbólicas da prática histórica. Da 

conjunção entre realidade e redescrição, a verdade metafórica é aquilo que apresenta o sentido 

tensional da própria ideia de verdade, pois, se recordarmos a relação entre a mímesis e o mythos 

na Poética de Aristóteles, fica claro como a causalidade metafórica depende do modo como a 

mímesis constitui a dimensão denotativa do mythos, fazendo com que a verdade deixe de ser 

pensada em termos de cópia, para ser entendida em termos de uma redescrição. Com isso, a 

verdade metafórica implica o paradoxo da dupla poética que reside no fato de que a projeção 

sensível da metáfora é a condição da manifestação mimética. Eis a forma como a representação, 

nas palavras de Ricoeur, torna-se o único canal do conhecimento e o modelo de toda relação 

entre o sujeito e o objeto. Condição que, por sua vez, faz da possível verdade histórica revelada 

pelo caráter metafórico da representação uma realidade tensionada pelo momento extático da 

linguagem, daquilo que Ricoeur diz ser a “linguagem fora de si” (RICOUER, 2015, p. 379), e, 

por isso, pela maneira como a ontologia do real depende de uma não-ontologia do êxtase. Logo, 

é essa concepção extática da linguagem que, na obra lezamiana, permite notar a superioridade 

da imagem sobre o conceito, a introdução da filosofia da natureza na filosofia do espírito pela 

via do mito, além do primado do fluxo temporal heterogêneo sobre o espaço e o tempo regular. 

O “ver como”, produzido pela metáfora apresenta, portanto, uma capacidade de expor 

o próprio enunciado metafórico, de desmascará-lo como transferência de sentido e, por isso, de 

fazer da sua concepção tensional tanto uma camuflagem quanto uma exposição da propriedade 

ontológica da realidade. Com efeito, a função metafórica da linguagem, a qual nos fala Cassirer, 

envolve a perda dos indícios ficcional e literal desde a origem, uma vez que na tensão metafórica 

está implícita não apenas a implicação epistemológica dos mitos como fontes do saber histórico, 

mas a concepção tensional da própria ideia de verdade. Sendo assim, o índice crítico revelado 

pela linguagem metafórica, diante da impossibilidade de se conceber uma verdade literal, em 

qualquer que seja a constituição poética adquirida pelos fatos, demonstra como a metáfora não 

diz como é a realidade, mas como ela nos aparece, como é permitido vê-la, ou mesmo, entendê-

la como uma articulação do sentido, de acordo com uma outra noção de causalidade. Portanto, 

essa consciência crítica que a metáfora instaura, aponta como a dimensão criadora da linguagem 

está em consonância com os aspectos formadores da realidade, na medida em que as alterações 

ontológicas promovidas pela metáfora promovem o emprego metafórico do verbo ser, como 

um paradoxo incontornável, no qual o conceito metafórico de verdade consiste no fato de que, 

nas palavras de Paul Ricoeur, não há outro modo de fazer justiça à noção de verdade metafórica 

senão incluindo o arguilhão crítico do “não é” (literalmente) na veemência ontológica do “é” 



 186 

(metaforicamente). Essa “consciência extrema” da teoria da tensão é o que promove o princípio 

de possibilidade do enunciado metafórico, tendo em vista que a possibilidade da realidade é 

relativa à possibilidade da verdade metafórica. Em suma, cabe à forma, como a distância lógica 

é preservada na proximidade metafórica, estabelecer como a interpretação literal não é abolida 

pela interpretação metafórica, mas obedece ao princípio da tensão que faz com que o verbo ser 

receba a sua marca poética no “ser-como” da metáfora desenvolvida em comparação ao ser. 

Por conseguinte, a projeção da causalidade metafórica no tempo histórico estabelece 

uma dupla questão essencial na definição da imagem como a última das histórias possíveis. A 

primeira delas é a que compreende a passagem do “não-ser”, ou do “estado prévio ao ser”, à 

possibilidade de a imagem determinar o limiar do saber histórico, a essa tensão entre a suposta 

propriedade ontológica do real e a aparente propriedade poética da metáfora, na medida em que 

convém à imagem, justamente, revelar como em cada uma dessas instâncias existe uma tensão 

entre a poética e a ontologia. A segunda é a que subentende a criação dessa verdade metafórica 

às possibilidades penetradas pela função metafórica da linguagem, ao preservar a anterioridade 

ao surgimento do ser, na perda desde a origem dos indícios literais e ficcionais, como projeção 

de um animismo temporal criado pela metáfora que aqui nos cabe identificar como a principal 

propriedade do anacronismo. Configurando, portanto, questões indistinguíveis no movimento 

da causalidade metafórica conceituada por Lezama, essas projeções conformam a possibilidade 

de a imagem desvelar a clandestinidade ontológica do princípio de possibilidade que define a 

verdade histórica, ao mesmo tempo em que oferece a prova hiperbólica, de acordo com a qual, 

o saber histórico é produzido como uma forma de se aproximar da unidade primordial da poesia. 

Dupla possibilidade que está relacionada à forma como mímesis platônica estabelece o 

traço diferencial que distingue as artes da natureza, como um modo de separar o poético do 

natural. A própria ideia de uma arte como “imitação da natureza” tem essa função de diferir o 

sentido do que convém à imitação e aos domínios da natureza. Contudo, ao renunciar ao uso 

platônico da mímesis que permitia tomar as coisas naturais por imitações de modelos eternos, 

Aristóteles projeta o conceito de imitação da natureza nos limites de uma ciência da composição 

poética que, segundo Ricoeur, conquistou sua plena autonomia na composição do enredo, onde 

deve ser notado o reenvio à ação como o momento no qual a natureza é imitada. Essa alteração 

que fizera da mímesis platônica uma causalidade naturalista na mímesis aristotélica, concentra 

na physis toda referência da mímesis, ou seja, transfere para a função ontológica toda potência 

de revelação da poesia. Eis a questão fundamental por trás do estudo de Paul Ricoeur, no qual 

vigora o projeto de estabelecer uma metáfora viva, pois, conforme suas análises compreendem 
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a natureza como uma realidade viva, de certa forma, cabe à mímesis reproduzir essa vivacidade 

compondo e criando. Nesse sentido, nenhuma poética jamais poderá terminar com a mímesis, 

nem com a physis, tendo em vista que a natureza serve de índice para a situação do discurso. 

Sendo assim, toda mímesis está no horizonte de um ser no mundo, de um Dasein baseado na 

verdade do imaginário, naquilo que Ricoeur define como a potência de revelação ontológica da 

poesia. No entanto, esse traço de fundamentalidade que concerne à mímesis de Aristóteles, ao 

mesmo tempo que se faz presente em relação ao desvio operado pela metáfora, possibilita ao 

extravasamento da função referencial do discurso poético desdobrar uma capacidade latente de 

expressão, como potencialidade adormecida da existência, revelando a vivacidade da mesma. 

Como frisado anteriormente, é a explicitação ontológica do postulado de referência que 

permite à poética romper com o naturalismo e a primazia do real. Essa explicitação ressaltada 

também em função do pensamento histórico, ao destacar a propriedade ontológica do conceito 

de anacronismo em relação ao de anacronia, cuja diferença denota o paradoxo do anacronismo 

que leva ao surgimento da anacronia com a única atribuição de explicitá-lo, é o que almeja Paul 

Ricoeur com a ideia de uma metáfora viva, de acordo com a qual, propõe a existência de um 

impulso vivificante capaz de animar a linguagem, como um meio de ampliar a interpretação. 

Conforme demonstrado ao longo de todo capítulo, as possibilidades da imagem dependem da 

relação que a linguagem estabelece com o seu outro, isto é, com a realidade. Ora, a poética só 

pode existir em referência à ontologia, ainda que esta ontologia pressuponha a contraefetuação 

do traço fundamental que acompanha o seu conceito. É esta operação que revela uma alteração 

na ordem ontológica do real e a sobredeterminação da ideia de natureza, permitindo-nos pensar 

a vivacidade da imagem e, portanto, do tempo. Logo, o movimento conceitual apresentado por 

Lezama, em direção à unidade primordial e a aprovação trágica da existência, além de apontar 

os elementos necessários para que essa alteração aconteça em termos filosóficos, indica o papel 

da metáfora como a figura capaz de criar tal alteração em termos semânticos. No entanto, como 

destaca Paul Ricoeur, a semântica só pode invocar a relação da linguagem à realidade, uma vez 

que não pode pensar essa relação enquanto tal. Para que essa possibilidade lhe seja concedida, 

é preciso que a filosofia e a semântica se unam, convertendo-se em uma filosofia da linguagem 

e enquanto mediação entre o homem e o mundo, entre o homem e o homem, entre si e si mesmo, 

forneça uma imagem, adquirindo a medialidade sensível e comunicável, onde essa imagem se 

torne absoluta como uma consciência unitária, onde compreenda-se em si mesma como uma 

imagem e, por fim, onde venha a ser, em sua projeção temporal, a última das histórias possíveis. 



 188 

O movimento que, finalmente, nos permite vislumbrar a unidade dessa tripla inscrição 

da imagem proposta por José Lezama Lima em As imagens possíveis, parte, portanto, do modo 

como essa conjunção filósofica e linguística no estilo imagético da metáfora está relacionada à 

aquisição da imago, como um conceito etimologicamente ligado à teoria do conhecimento e à 

ideia de semelhança. Essa dualidade que pressupõe a articulação da poética e da ontologia no 

movimento da causalidade metafórica, na medida em que produz uma imagem capaz de esboçar 

a unidade momentânea de sua dupla projeção, revela também o caráter reflexivo desse processo. 

Como um impulso de retroalimentação, tal reflexividade explicita a propriedade ontológica do 

seu postulado de referência, demonstrando como a tripla inscrição proposta por Lezama, deriva 

da maneira como a causalidade metafórica, ao designar-se a si mesma, prolonga a sua função 

metalinguística, criando um saber reflexivo onde a linguagem se sabe no ser, isto é, onde ela 

reverte sua relação com o referente, percebendo a si mesma como vindo ao discurso do ser para 

o qual se dirige. Por sua vez, essa consciência reflexiva descrita por Ricoeur, longe de fechar a 

linguagem sobre si mesma, é a consciência de sua abertura, possibilitando enunciar as 

proposições sobre o que é e dizer que isto é trazido à linguagem enquanto dizemos. De acordo 

com seus estudos, esta proposição faz da realidade a categoria última a partir da qual o todo da 

linguagem pode ser pensado, embora não conhecido, como o ser-dito da realidade. Logo, essa 

reflexividade, como uma relação sujeito-sujeito, como um animismo da linguagem, além de 

demonstrar a primigeneidade da metafóra, nos mostra como a verdade que concerne ao fato 

histórico como possibilidade última criada pela imagem, é o todo dessa linguagem metafórica, 

passível de ser dito ou visto como, sem ser “realmente” conhecido. Eis como essa possibilidade 

última da história é o resultado da dupla dinâmica, baseada tanto na alteridade da imagem que 

se sabe imagem, como uma consciência da abertura poética angariada pela explicitação do seu 

próprio referencial ontológico, quanto na consciência unitária momentaneamente adquirida por 

seu impulso de conformação simbólica, como uma projeção absoluta e primordial da unidade. 

Na ruputura que tal concepção apresenta com nexo entre a humanidade e a historicidade 

é que a unidade primordial almejada por Lezama se revela como o avesso da unidade metafísica 

postulada por Heidegger. Com isso, o seu conceito de imagem não só se difere de uma imagem 

ontológica, conforme defendida por Irlemar Chiampi61, como faz da explicitação ontológica do 

                                                
61 Em seu artigo, Teoría de la imagen y teoría de la lectura en Lezama Lima, comentado ao longo todo de todo o capítulo, 
Irlemar Chiampi apresenta sob o título de uma “imagem ontológica”, por meio da qual compreende a relação estabelecida pelo 
ensaio, As imagens possíveis, entre o conceito de imagem e a perspectiva ontológico-fenomenológica de Martin Heidegger, 
definida, principalmente, em Ser e tempo (Sein und Zeit, 1927). Noção que implica em uma leitura voltada para a primazia da 
linguagem na obra do poeta, supostamente, corroborada por sua adesão à ontologia heideggeriana e ao projeto fenomenológico 
que lhe é intrínseco. Com isso, o modo como a pesquisadora analisa a influência da filosofia existencial de Heidegger sobre a 
teoria de Lezama ignora a forma como o poeta rechaça a concepção heideggeriana do “ser-para-a-morte”, sem lhe imprimir os 
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postulado de referência, um movimento submetido às variações da poética, uma instância crítica 

voltada contra o conceito de ontologia que à filosofia heideggeriana coube transformar em uma 

concepção fundamental. Isto posto, a postura adotada pelo projeto ontológico-fenomenológico 

de Martin Heidegger, em relação à precedência ontológica da história sobre a natureza, revela 

como a afirmação de uma ontologia fundamental perpassa pela constituição fundamental da 

historicidade, na medida em que o princípio metafísico de delimitação do humano em relação 

ao não-humano é o que projeta a história contra a natureza. Por sua vez, quando Rosset nos diz 

que o historicismo é a forma mais insistente da ideia de natureza, conservada pela sensibilidade 

moderna, é dessa exigência que distingue o humanismo histórico da natureza que sua obra nos 

fala, por mais que, a princípio, essa configuração se apresente de forma invertida, uma vez que 

a relação entre a ideia de natureza e a ideia de história é o que produz a própria distinção operada 

pelo viés naturalista da causalidade historicista e do humanismo moderno. Nesse sentido, é se 

opondo a toda ideia depreciativa da existência que a aprovação trágica do pensamento histórico 

promovido por Lezama, entende a implicação da natureza na história como a contraefetuação 

da própria ideia de natureza, como a ação de uma sobrenatureza na explicitação do postulado 

ontológico que acompanha a sua aparição no acordo entre o vivente, a linguagem e o mundo. 

Em consequência, ao recusar a disposição do ser-para-a-morte proposta por Heidegger, 

sugerindo a propensão do ser-para-a-ressurreição, Lezama subentende as alterações ontológicas 

promovidas por essa aprovação trágica da existência, ao princípio da facticidade enigmática, de 

acordo com a qual, a possibilidade do ser-aí humano, do Dasein que determina sua relação com 

o mundo, é convertida em um “Dasein mítico”, onde o pertencimento do mundo ao ser humano 

é recusada em sua totalidade, na medida em que os demais entes adquirem a possibilidade de 

penetrar no acontecimento do mundo que intenciona a história, ainda que através de sua própria 

natureza imemorial. Para Heidegger, a historicidade constitui o ser mesmo do homem enquanto 

ser-aí e como um ser-no-mundo em sua extensão originária. Tais questões notadas por Marco 

Antônio Valentim, iluminam como, nas concepções heideggerianas, não se trata apenas de que 

o homem esteja sujeito à história, mas da forma como ele é o ser histórico por excelência que, 

por sua vez, como único ente propriamente histórico, atribui à história a dignidade ontológica 

circunscrita por uma analítica existencial que desencadeia seu movimento, como acontecimento 

                                                
efeitos filosóficos necessários e, por esse mesmo motivo, reduzindo, contraditoriamente, a omnipresença da imagem e a sua 
relação com a origem na obra de Lezama, aos princípios fenomenológicos do Dasein e sua busca pela autenticidade do ser. Por 
fim, a maneira como Chiampi confere caráter ontológico à imagem lezamiana, em função de sua progressão conceitual até a 
questão da origem, na medida em que define tal processo como um feito reservado apenas à linguagem, repercute em certas 
contradições com a noção de origem exposta ao longo deste trabalho, uma vez que assimila o conceito de origem como o marco 
referencial da ontologia fundamental que, a seu ver, embasa a perspectiva estética criada por Lezama em sua teoria da imagem. 
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originário e total do seu próprio ser. Logo, se o acontecer da história é o acontecer do ser-no-

mundo, o ser-aí encontra-se em cada época, destinado essencialmente a si mesmo. Existindo, 

ele transcende a totalidade dos demais entes naturais na direção de sua própria possibilidade de 

ser, trazendo consigo sua presença, a não-humanidade, a natureza. Pois, ao passo que a história 

se confunde com o seu próprio destino, a natureza perde a reflexividade anímica que a relação 

sujeito-sujeito proposta por Lezama no contraponto que produz a aquisição da visão histórica, 

encarna como um devir, cuja facticidade da imago impulsiona, como uma dobra entre o tempo 

e a história, ou melhor, como um desdobramento que cria a participação da imagem na história. 

Não obstante o desequilíbrio ontológico entre natureza e história, o problema que define 

a participação na história de um ente não dotado do modo de ser-aí do humano diz respeito, 

segundo as interpretações de Valentim, ao enigma ontológico da movimentação do acontecer 

em geral, ou seja, aquilo que Martin Heidegger determina como o enigma do ser, ou o enigma 

do movimento de sua essência. Pois, se o ente é destituído de historicidade, como pode ele 

participar da história e suportá-la, na condição de paisagem ou lugar do acontecimento humano? 

Essa pergunta, apresentada pelo filósofo brasileiro, abre caminho para a explanação da projeção 

fundamental do acontecimento, estabelecida por Heidegger, ao passo que nos leva à afirmação 

heideggeriana de que a historicidade é aquilo que compreende a história como um retorno do 

possível, uma vez que a possibilidade só retorna quando, de forma instantânea, a existência está 

aberta para ela na retomada resoluta. Em outros termos, a história tem por origem primeira o 

projeto das possibilidades existenciais que constituem o núcleo do ser-aí: a estrutura originária 

da formação do mundo. Nesse sentido, Valentim aponta como o enigma equivale ao problema 

da possibilidade interna da compreensão do ser, o qual deve resolver-se no escopo da analítica 

ontológico-fundamental do ser-aí. Portanto, se a tomada desse projeto ontológico como origem 

da história não significa a abstração da vinculação fática do ser-aí com o ente que ele não é, ela 

implica que esse vínculo – a facticidade da existência – deva ser interpretado como tornado 

possível, em última instância, pela propriedade do ser-aí. Eis como a resolução desse enigma 

ontológico do acontecer depende do reconhecimento do abismo metafísico que isola o homem 

dos demais entes, como o único que guarda em si a possibilidade ontológica de todos os demais. 

Acontece que a facticidade desse enigma descrito por Heidegger compreende a forma 

como o enigma do ser e a sua proporção como enigma da história são reduzidos pelo filósofo 

alemão à questão de como é possível a “unidade essencial”, isto é, à facticidade do ser-aí. Por 

sua vez, quando Lezama almeja alcançar a unidade primordial, através da reivindicação de um 

ser-aí, disposto por seu estado prévio à própria ideia de ser, à ressurreição, à facticidade de uma 
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existência como imagem, ou mesmo, à “uma concepção do mundo como imagem”, sua teoria 

compreende como o enigma do ser está relacionado a um “Dasein mítico” e à contraefetuação 

do conceito existencial de história. Primeiramente, devido à função metafórica da linguagem 

que, além de definir a projeção imagética da existência e da primigeneidade do ser, demonstra 

como a metáfora é menos a manutenção do enigma do que a sua redução a um sentido possível. 

Posteriormente, em função da forma como esse enigma da existência implica em um enigma 

da história que, no caso da analítica existencial lezamiana, revela a alteração ontológica que faz 

com que esse duplo enigma deixe ser a redução da possibilidade à unidade essencial para ser a 

ampliação do possível à unidade primordial. O que pode ser definido a partir daquilo que, em 

Ser e tempo, perpassa por saber em qual momento da estrutura da temporalidade factual do ser-

aí – o por vir ou ter-sido – possui a prerrogativa na constituição ontológica do destino, uma vez 

que, conforme a leitura de Valentim, tal problema envolve a diferença situada na propriedade 

histórica do ser, na medida em que este deixa existir ou existe faticamente. Logo, a questão que 

define o enigma criado por Heidegger é a que trata de saber se a história acontece primariamente 

a partir do projeto de si ou da facticidade do ser-no-mundo. Esta interrogação sobre a dimensão 

originária do acontecimento histórico apresenta, portanto, consequências diretas na distinção 

entre as teorias lezamiana e heideggeriana, visto que o seu dilema encerra a possibilidade tanto 

de libertar a existência e o saber histórico quanto de relegá-los à impropriedade de si mesmos. 

Uma diferença que está situada no modo como a analítica existencial procura solucionar 

o enigma, no caso de Heidegger, a partir do primado ôntico-ontológico da existência e, no caso 

de Lezama, através da função não-antropogênica que envolve o existir como uma imagem. Com 

efeito, a disposição do ser-para-a-morte, apresentada por Heidegger em Ser e tempo, se liga ao 

que Valentim define como a “decisão antecipadora”, evocando o aspecto projetivo do existir 

para determinar o lugar da facticidade do ser-aí na constituição da história. Para Heidegger, 

como modo de ser do ser-aí, a história tem suas raízes no porvir que a morte, como possibilidade 

do ser-aí, relança a existência antecipadora para o seu estar-lançado fático, para que, somente 

então, confira ao ter-sido o seu primado característico no histórico. Na leitura de Marco Antônio 

Valentim, implícita nessa concepção, encontra-se a tese de que, sendo para a sua possibilidade 

mais própria, aberta com a antecipação da morte, o ser-aí humano torna ele mesmo possível a 

situação fática a que desde logo se encontra lançado. Por outro lado, em acordo com as análises 

da filosofia heideggeriana por Michel Haar, propõe a possibilidade de uma facticidade que não 

estaria embasada pelo projeto existencial, uma vez que a “factididade da vida” é uma condição 

que jamais poderia ser apropriada nem afastada pela existência, pois, “viver significaria o fato 
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irremissível de ser cativo de algo originalmente extra-mundano” (VALENTIM, 2018, p. 42). 

Essa extramundaneidade diretamente associada por seu estudo ao conceito de sobrenatureza é 

o que, portanto, permite não só tomar a definição da imagem com vida, proposta por Lezama, 

como uma projeção vivente na disposição do ser-para-a-ressurreição capaz de superar a morte, 

mas observar como a sobrenatureza é o conceito que faz da sobredeterminação da existência, a 

origem de uma facticidade onde a vida se revela como um fenômeno irredutivelmente diverso. 

Com efeito, a tentativa de pensar a essência do homem a partir da vida, apresenta-se 

como algo impossível para a filosofia heideggeriana, na medida em que o ser-aí não pode ser 

ontologicamente determinado em função da vida, uma vez que esta é, por si só, uma instância 

ontologicamente indeterminada. Tentativa que levaria à ruína, a concepção fundamental do seu 

projeto ontológico-existencial, baseado na visão do homem como um animal dotado de razão. 

Estando a facticidade na origem desse projeto, Valentim propõe que “determinar o ser-aí como 

vivente implicaria, no limite, alterá-lo radicalmente, perdendo-se a reivindicada unidade de 

essência entre projeto e facticidade” (VALENTIM, 2018, p. 43). Pois, como ressalta adiante, o 

ser-aí humano jamais poderia se experimentar como lançado em uma situação que não pudesse 

previamente apreender como sua e na qual não pudesse reconhecer o drama espontâneo do seu 

próprio ser, de modo que a facticidade, aquilo que vincula o ser-aí a outrem, assume estatuto 

ontológico, ao ser compreendida em vista da propriedade do ser-aí, isto é, do ser-para-a-morte 

como fundamento possível em geral. Sendo assim, o perspectivismo animista seria, justamente, 

o exercício capaz de permitir a alteração dessa ordem ontológica que, de maneira absurda, veta 

a própria natureza vivente do ser humano, com o único intuito de separá-lo da não-humanidade. 

Nesse sentido, o que a filosofia em geral pouco entende é o modo como animismo demonstra 

menos a ideia de que os animais são semelhantes ao homem, do que o fato de que eles – como 

nós – são diferentes de si mesmos. Essa breve noção, postulada por Eduardo Viveiros de Castro, 

nos basta para afirmar a possibilidade não só do ser-aí humano experimentar a propriedade de 

outro ente, mas de vislumbrar uma possível redução, ainda que momentânea, do enigma que 

projeta a facticidade de sua existência no tempo. Portanto, essa facticidade enigmática que, a 

partir da alteração do fundamento ontológico que insere o princípio de possibilidade no tempo, 

se mostra na teoria da imagem lezamiana como uma facticidade distinta daquela reivindicada 

pelos existencialistas que, desde Schopenhauer, herdaram a concepções contingentes como um 

último respiro do naturalismo, revela como o sopro ancestral e sua estrutura hipertélica escapam 

a toda essência humana e a toda finalidade que compreenda o seu modo factício em si mesmo.   
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Em suma, é a existência do acaso no cerne do pensamento de José Lezama Lima aquilo 

que nos leva à pertinência epistemológica de uma nova ideia de história produzida pela imago. 

De uma ideia não ocasionalmente recusada por Hegel, para quem o acaso compreendia o maior 

dos atentados conceituais contra a ciência histórica. Essa recusa que, de acordo com Clément 

Rosset, está no coração da denegação naturalista do artifício, demonstra a sua forma plena na 

recusa à facticidade, ou, ao menos, a uma ideia de facticidade que não esteja em acordo com o 

caráter fundamental de um projeto ontológico-existencial. Por isso, opor-se ao seu conceito é, 

nesse sentido, se opor à própria existência do ser e do tempo, como Heidegger estranhamente 

o fizera, é recusar a aprovar a existência enquanto tal, em nome de um passado perdido ou de 

um futuro a instaurar. Portanto, quando Lezama nos fala de uma imagem possível, de uma 

história tecida pelas imagens, ou da imagem como a última das histórias possíveis, figura em 

suas expressões uma aprovação de toda intangibilidade da existência, como algo consentido no 

presente. Um presente capaz produzir uma temporalidade vivente, um conceito de história que 

esteja tão vivo quanto as imagens que lhe elevam às infinitas possibilidades do saber. Por sua 

vez, o termo que compreende essas infinitas possibilidades do saber histórico é aquele que, não 

por coincidência, encerra a sua parte maldita, aquele que dispõe o tempo à condição de existir 

enquanto algo vivo. Portanto, cabe ao anacronismo impulsionar toda forma de vida temporal 

das imagens, aprová-las como uma existência do tempo em privilégio do acaso, pois, como em 

certo momento do seu livro no diz Georges Didi-Huberman, o anacronismo seria, antes de tudo, 

“um modo temporal de exprimir a exuberância, a complexidade, a sobredeterminação das 

imagens” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 22). Logo, é a impetuosidade que define a participação 

anacrônica da imagem na história, o gesto que nos permite vislumbrar um lugar reservado ao 

pensamento de José Lezama Lima e ao conceito de imago, no tempo e no espaço conformados 

pelo acontecimento igualmente ancestral e enigmático que dá vida às imagens em movimento. 
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CAPÍTULO 3 – JOSÉ LEZAMA LIMA E AS IMAGENS EM MOVIMENTO 

3.1. A rede das imagens e a estética anacrônica do filme 

No ano que antecedeu a publicação de Paradiso, uma série de entrevistas com alguns 

dos principais poetas e escritores cubanos, realizada pela revista Cine Cubano1, apresentou aos 

seus leitores, um breve panorama do interesse desses autores pela sétima arte, além do que, para 

eles, viriam a ser a própria ideia de cinema e suas possíveis relações com a literatura. Entre os 

entrevistados, estava José Lezama Lima, cuja estima pela arte cinematográfica era praticamente 

desconhecida pelo público cubano, sendo, em momentos muito raros, esboçada em seus ensaios 

e artigos periódicos. Nesse que, portanto, se tornou o registro mais eloquente da estrita relação 

estabelecida por Lezama com o universo das imagens em movimento, as noções apresentadas 

pelo poeta, tornaram-se indícios importantes daquela que, então, pode ser considerada uma 

espécie de perspectiva lezamiana sobre o cinema. No entanto, qual seria a necessidade de pensar 

o ponto de vista de um escritor tão pouco vinculado ao audiovisual e ao pensamento que envolve 

a sua prática e a sua expressão? A resposta talvez esteja no fato de que, ao contrário do que uma 

parte considerável da crítica especializada compreende como o fenômeno relativo à experiência 

das imagens no cinema, a teoria da imagem elaborada por Lezama nos permite vislumbrar como 

a percepção das imagens em movimento implica na aquisição de uma projeção oblíqua, através 

da qual as imagens cinematográficas seriam capazes, não apenas de extravasarem os limites da 

sua própria constituição material, na medida em que se relacionam com os espectadores como 

formas vivas, como um meio por entre o qual o cinema é capaz de comunicar e de produzir o 

sensível, mas também de ampliarem os limites do saber histórico, ao provocarem novas formas 

de perceber o tempo, conforme o torna apropriável nas infinitas possibilidades da representação. 

Possibilidades que, por sua vez, perpassam pela maneira como Lezama compreende o cinema 

como um meio capaz de ampliar os horizontes da literatura e de todos os domínios da expressão 

humana, uma vez que sua existência demarca a busca da eterna unidade almejada pelo homem: 

Para mí, como para cualquier escritor, el cine constituye la posibilidad de ampliar el 
horizonte de la obra creadora. No sólo desde el punto de vista estrictamente literario, 
pues en toda fuente literaria existen elementos extraliterários – elementos de época 

                                                
1 Na entrevista com José Lezama Lima, publicada em 1965, na Revista Cine Cubano, em um dos raros momentos onde poeta 
comenta assuntos relacionados à sétima arte, em suas breves considerações, ressalta seu interesse pelo neorrealismo italiano, 
pelo cinema francês e, especialmente, pelo cinema japonês que, a seu ver, encarna um “cine de forma épica cuyas imágenes 
captan leyendas y tradiciones y nos muestran la historia de Japón desde su período feudal al momento contemporáneo” (p. 
98). Além do seu interesse por essas filmografias específicas, Lezama nos fala do seu apreço pelo cinema de Luis Buñuel, 
destacando o tema da mendicidade no filme Viridiana (1961), como um velho tema espanhol, a partir do qual comenta: “Creo 
que esta película contiene un gran acierto de tipo goyesco: El banquete. Hay ahí ese estado de alucinación en que la pobreza 
llega, por la fuerza de la imagen, a vivir a los más opuestos estilos. Esa secuencia me parece magistral” (ibid.). Cf. LEZAMA 
LIMA, José. Escritores, entrevista: José Lezama Lima. Revista Cine Cubano, La Habana, n. 23-26, 1965, pp. 97-99. 
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históricos por ejemplo – que pueden contribuir a la creación de verdaderos aciertos 
cinematográficos (...) El nacimiento del cine marcó una nueva posibilidad a la 
expresión del hombre. Es en sí mismo un camino y recibe todos los aluviones que 
pueden enriquecerle sin quedar supeditado a ninguno. El cine ejemplifica la búsqueda 
eterna por la unidad por parte del hombre. Y todo lo que constituye a la unidad del 
hombre son fuerzas nobles, que nacen ya destinadas a lograr esa unidad (LEZAMA 
LIMA, 1965, p. 99). 

Essa busca pela unidade que Lezama atribui à existência do cinema é o que, portanto, 

nos permite vislumbrar a oblíquidade das imagens cinematográficas, na medida em que elas se 

projetam como um movimento no tempo e no espaço, estabelecido de acordo com a tensão que 

marca a aquisição de uma unidade primordial. Logo, é a maneira como a arte cinematográfica 

exerce uma capacidade de tecer essa temporalidade e de articular os fragmentos desse espaço, 

como entrelaçamentos produzidos em privilegio do ouvir e do olhar, o acontecimento estético 

que determina o modo como o filme pode ser experimentado, através de um meio onde a matéria 

e a forma auditiva e visual se conectam na unidade de um ato poético movido pela potência de 

conformação que as realizam como elementos em constante alteração. É essa forma em devir 

que, de uma maneira geral, possibilita a toda imagem cinematográfica estabelecer um vínculo 

com o sistema poético do mundo. Todavia, além dessas relações elementares que nos permitem 

transpor as vicissitudes do conceito de imagem criado por Lezama, às propriedades da imagem 

em movimento, é possível pensar uma série de especificidades capazes de fazerem do campo 

cinematográfico um domínio da imago. A primeira delas é aquela que está mais intimamente 

relacionada à implicação temporal do conceito, como uma participação da imagem na história, 

a partir da qual é possível contemplar a existência de um regime de historicidade do cinema, 

destinado a traçar uma presença da ideia de história na trama que modela a função narrativa do 

filme. A segunda é a que convém às particularidades da literatura lezamiana, como um campo 

de referências para a realização audiovisual, ancorado nos elementos que compõem as obras e 

o universo poético do escritor, tendo em vista os princípios estéticos que produzem o regime de 

enunciação que, por sua vez, articula a rede das imagens, nas qual as fronteiras entre o visível 

e o dizível são extintas, demonstrando como a literatura e o cinema, no fundo, se constituem 

como fenômenos conformados pelo duplo movimento que define ação mediativa da imagem.  

Diante das infinitas possibilidades que as especificidades estabelecidas pelo conceito de 

imagem e pela obra de José Lezama Lima, oferecem à criação e à teoria cinematográficas, é a 

definição desse recorte que privilegia a relação entre a imagem e o tempo, a escolha que nos 

permite lançar uma reflexão acerca do anacronismo e das relações temporais que conectam o 

pensamento lezamiano e o estudo das imagens em movimento. Para isso, nenhuma obra oferece 

tantos elementos propícios à observação das possibilidades que envolvem essa conexão quanto 
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o filme O Viajante Imóvel, escrito e dirigido pelo cineasta cubano, Tomás Piard. Produzido pelo 

Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográficos (ICAIC) e lançado em 2008, o longa foi 

apresentado ao público como uma produção inspirada no romance de Paradiso, na medida em 

que promove uma livre adaptação que reúne sob a marca do projeto autoral de Tomás Piard, os 

principais capítulos do livro e o seu diálogo com o sistema poético e a biografia de Lezama. 

Projeções que se tornam evidentes na forma como o filme articula três planos narrativos que, a 

princípio, podem ser definidos como pertencendo a tempos e espaços distintos. O primeiro é o 

que está baseado na encenação da entrevista concedida pelo personagem de José Lezama Lima, 

interpretado por Roberto Gacio ao estudante Andros, figura que observa e toma nota dos fatos. 

Plano que fornece uma espécie de coluna vertebral da trama, ao criar uma rede de depoimentos 

extraídos das entrevistas realizadas com Lezama por alguns dos principais pesquisadores de sua 

obra2, utilizados por Piard como a voz narrativa que pontua as passagens do enredo e ao mesmo 

tempo em que oferece um registro das memórias e das questões permeiam a escrita de Paradiso. 

O segundo é o que tem como referência, a reunião dos amigos e também interlocutores da obra 

de Lezama, realizada na casa da rua Trocadero, onde viveu o poeta. Plano que, por sua vez, 

demonstra um tratamento próximo do documentário, além de oferecer uma série de comentários 

sobre os aspectos conceituais da obra lezamiana. O terceiro plano é aquele que, por fim, está 

amparado na recriação dos fragmentos de Paradiso, sendo, portanto, a parte predominante do 

enredo, em que se encontram representados alguns dos trechos mais importantes do romance. 

A distinção entre esses três planos da narrativa, nos quais orbitam os personagens e os 

componentes do romance original, além da rede de vozes e comentários sobre a obra e a vida 

de Lezama, estabelece o paradigma das variações espaço-temporais de um filme que, segundo 

o seu realizador, pretende borrar as fronteiras entre a ficção e o documentário, como forma de 

promover uma equivalência entre a linguagem cinematográfica e o modo como a escrita de 

                                                
2 Realizadas por Ciro Bianchi, Tomás Eloy Martinez, Juan Miguel Mesa, Jean-Michel Fossey e Margarita García, as entrevistas 
utilizadas como por Tomás Piard na concepção do roteiro de O Viajante Imóvel estabelecem uma das bases que estruturam o 
filme, ao mesmo tempo em que fornecem o seu caráter documental, ao entrelaçar os depoimentos de Lezama sobre a sua vida 
pessoal, a escrita de Paradiso e demais elementos teóricos de sua obra, às ações dramáticas das cenas existentes no filme e à 
projeção autobiográfica do romance que lhe serviu de inspiração. No documentário sobre o processo de produção do filme, o 
curta-metragem Em busca do rastro do viajante (Tras la huella del viajero, 2008), o produtor, Humberto Hernández, comenta 
a intenção de Piard, ao introduzir as entrevistas em seu roteiro: “Tomás tinha uma ideia bem clara de como ia realizar isto. 
Efetivamente não é uma biografia, não é uma representação completa de Paradiso. Mas pega das duas coisas: tida da vida de 
Lezama, pega do livro e se apoia em entrevistas realizadas a Lezama em vida. Isto nos permitiu, a partir de que as entrevistas 
vão lhe dando corpo ou substrato a muitas das cenas, procurar os elementos necessários, ou seja, dar lhe corpo com elementos 
cenográficos e de ambientação convenientes. E curiosamente realizar o trabalho foi muito mais simples, apesar de toda a 
complexidade que podia se perceber ao início, do que foi em realidade”. Cf. Em Busca do Rastro do Viajante. Realização: 
Tomás Piard; Francisco Álvarez; Isabel Prendes; Julio Simoneau e outros. Cuba: ICAIC, 2008. 1 DVD (40 min). 
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Paradiso rompe com os limites entre o verso e a prosa3. Variando entre a articulação paralela, 

alternada e sobreposta de tais planos narrativos, O Viajante Imóvel está baseado em uma série 

de movimentos temporais produzidos pela montagem e pelos demais recursos da linguagem 

cinematográfica que nos permitem observar como a causalidade metafórica produzida pela rede 

das imagens, associada por Lezama aos procedimentos que vão “estruturando a história como 

a crônica poetizável dessas imagens” (LEZAMA LIMA, 1996, p. 165), revelam uma estética 

anacrônica do filme, relacionada às vicissitudes do conhecimento histórico. Pois, é a maneira 

como esses planos pertencem a diferentes tempos e espaços da narrativa o fato que demonstra 

não só como a autonomia diegética conferida a cada um deles está amparada pelos regimes de 

verdade específicos – as relações entre a ordem do tempo e o modo como o eterno se desdobra 

e dá a conhecer a verdade desse tempo – que produzem a causalidade dos seus acontecimentos, 

mas, como, ao se justaporem uns aos outros, as divisas que demarcam as épocas e o locais aos 

quais pertencem seus elementos, se fundem produzindo uma urdidura que entrelaça um tempo 

diacrônico e um tempo sincrônico nas diferentes unidades do discurso cinematográfico. Essa 

justaposição que, no cinema, pode ser realizada de inúmeras formas, seja sob a lógica da junção, 

da associação, da sobreposição, ou de outros procedimentos de manipulação e de composição 

das imagens, caracteriza a dupla concepção do anacronismo, como um termo que conecta um 

movimento horizontal e um movimento vertical em um único acontecimento onde o tempo e a 

eternidade se entrelaçam. Portanto, é a maneira como o filme de Tomás Piard elabora um tecido 

entregue pelas imagens cinematográficas, no qual se entrecruzam as diferentes temporalidades 

criadas pela justaposição dos seus planos narrativos, o fato fílmico que permite visualizar como 

o anacronismo está além de uma mera discordância na sucessão cronológica dos eventos, ao 

configurar a forma como um determinado regime de verdade remonta a outras temporalidades, 

concebendo um tempo heterogêneo que projeta as possibilidades da ficção na ciência histórica. 

Por sua vez, tais possibilidades começam a ser delineadas desde a primeira imagem do 

filme, a partir da epígrafe4 que demarca a relação entre o título da produção e a metáfora do 

                                                
3 É tendo em vista as possibilidades dadas à transposição do romance aos elementos da linguagem cinematográfica que, segundo 
Tomás Piard, podemos compreender a busca evidente no filme, em produzir uma obra antinaturalista guiada pelo fluxo da 
imaginação. Uma obra que, segundo o seu diretor, se apropria de gêneros como o jornalismo, o documentário e o teatro, com 
o intuito de realizar um trânsito pelas diferentes linguagens e temporalidades que constituem a sua narrativa, conforme se 
desenvolve o acordo entre os capítulos do livro e os comentários de seu autor. No documentário sobre a produção do filme, 
Piard comenta: “Em seu momento muitos estudiosos disseram que Paradiso não era um romance porque Paradiso rompia com 
os cânones do que devia ser um romance. Então, eu pensei que apagar as fronteiras da ficção e o documentário era também 
uma maneira de se situar, desde o ponto de vista cinematográfico, em uma espécie de equivalência com o que era o romance”. 
4 No ensaio, Las eras imaginarias: la biblioteca como dragón (1965), Lezama Lima discorre sobre a importância da tradição 
filosófica e religiosa do taoísmo, para a forma como a sua teoria articula os diferentes modos e operações da imagem no sistema 
conceitual das eras imaginárias. Remetendo à influência exercida pela doutrina taoísta, o pensamento filosófico de Lao Tse e 
os elementos do I Ching, no sistema poético lezamiano, a epígrafe do filme O Viajante Imóvel – “Sin salir de la puerta, Se 
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viajante imóvel associada à obra e à vida de José Lezama Lima, cuja imaginação atravessa a 

indivisibilidade do tempo e as imposições do espaço, construindo a amplitude simbólica de sua 

criação. Por ter permanecido toda a sua vida em Cuba, boa parte, habitando o número 162 da 

rua Trocadeiro em Havana, Lezama foi, nas palavras de Tomás Piard, um viajante imóvel 

responsável por realizar uma simbiose entre a cultura cubana e a cultura universal. Por isso, a 

importância adquirida na produção5 pela residência onde Lezama viveu de 1929 até sua morte 

em 1976, está registrada em diversos momentos da adaptação, sendo, portanto, o lugar em que 

a saga do protagonista José Cemí (Georbis Martínez) se inicia, a partir do movimento que deriva 

da fotografia do Coronel Lezama, revelando através de várias tomadas curtas, condicionadas 

pelo fechamento do quadro e pela instabilidade da câmera, os fragmentos de um ambiente onde 

pessoas conversam entre os cômodos de uma casa repleta de quadros e objetos. Eis que a súbita 

aparição de uma figura enigmática que caminha em meio aos demais personagens, retêm a 

atenção da câmera, guiando seu deslocamento pelo espaço da cena. Não obstante o fato de que 

podemos perceber apenas uma série de recortes exíguos e descontínuos do contexto em questão, 

os seus personagens e elementos tampouco são apresentados, não só no início, mas ao longo de 

toda narrativa. Identificá-los se torna possível apenas para aqueles que, porventura, reconheçam 

que ali se encontram reunidos na casa onde Lezama Lima viveu, alguns dos principais amigos 

e estudiosos de sua obra. São eles, Ciro Bianchi Ross, Reynaldo González, César López, Pablo 

Armando Fernández, Félix Guerra, Margarita Mateo e José Luis Moreno del Toro. Personagens 

que, projetados na tensão entre a ficção e o documentário que caracteriza o filme de Tomás 

Piard, se situam no espaço-tempo que se desenvolve no presente da narrativa. Por outro lado, a 

figura misteriosa introduzida no ambiente pelas lentes do diretor é José Cemí, protagonista de 

Paradiso que, das páginas do romance, emerge de modo a romper as fronteiras entre os planos 

narrativos do filme, evidente na facticidade da imagem em que tal relação, ainda que 

indiretamente, se apresenta, ao notarmos a semelhança do protagonista com a pintura fixada na 

                                                
conoce el mundo. Sin mirar por la ventana, Se ve el camino del cielo. Cuando más lejos se va, Menos se aprende, Así el sabio, 
No da un paso y llega, No mira y conoce, No actúa y cumple.” (Lao Tse - Tao Te King) – estabelece uma relação entre o título 
da produção, as questões conceituais que definem a obra de Lezama e a biografia do escritor, uma vez que está relacionada à 
metáfora do viajante imóvel, associada à José Lezama Lima devido a sua permanência em Cuba. No documentário sobre o 
processo de produção do filme, Tomás Piard comenta a escolha do título e sua relação com poesia lezamiana: “Este filme está 
feito sobretudo para aqueles que não conhecem Lezama, nem Paradiso. O que tenta é inquietar. Como Lezama não se mexeu 
praticamente de sua casa, somente fez duas pequenas viagens à Jamaica e ao México e realizou toda sua obra em sua casa de 
Trocadero n.162, entre os anos 1929 e 1976 em que morreu, por isso quando você lê Lezama percebe que ele viajava. Mas ele 
não somente viajava a lugares, mas sim viajava através da cultura da humanidade e com estas viagens ele trazia o mais universal 
da cultura ao contexto cubano. E neste sentido ele realizava uma simbiose entre a cultura universal e a cultura cubana. Porque 
eu acho que o fundamental em Lezama é a expressão do cubano e de como poder ser de um lugar da maneira mais universal”.  
5 Dentre os documentários produzidos como material extra de O Viajante Imóvel se encontra o curta-metragem, A Casa do 
Poeta, (La Casa Del Poeta, 2009), dedicado a mostrar a residência onde viveu Lezama e o museu que lá existe.Cf. A Casa do 
Poeta. Direção: Jorge de León Amador. Produção: Francisco Álvarez Hernández. Cuba: ICAIC, 2009. 1 DVD (13 min). 
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parede, onde, ao fundo, vemos o retrato pintado de Lezama, enquanto, no primeiro plano, a 

caracterização de Cemí estabelece a analogia autobriográfica entre o poeta e seu personagem. 

 

Fig. 1 – José Cemí e retrato pintado de José Lezama Lima 

Logo, as disjunções criadas pela sobreposição dos planos narrativos, de acordo com os 

quais, a princípio, podemos distinguir o regime ficcional da adaptação de Paradiso e a natureza 

documental das sequências amparadas na participação dos pesquisadores e amigos de Lezama, 

corrobora uma ruptura anacrônica que se manifesta em nível tanto do tratamento conferido aos 

elementos cinematográficos, através de uma quebra com a regularidade estilística que embasa 

os regimes de verdade específicos e a causalidade dos fatos estéticos da representação, quanto 

da homogeneidade diegética que produz a diferença entre aquilo que pertence a um determinado 

tempo e espaço da narrativa e o que pertence a outro. Entretanto, essas fraturas que, no filme 

de Piard, podem sugerir uma implicação do anacronismo amparada apenas pela forma como 

esses planos se diferenciam e, por isso, compreendem um deslocamento na ordem diacrônica 

dos eventos associados ao endereçamento sincrônico de sua temporalidade a um tempo que não 

lhes pertencem, além de demonstrarem como o anacronismo se realiza em função da natureza 

simbólica dessas temporalidades, ao articular, por exemplo, tempos que se dirigem ao histórico 

e ao mitológico, revelam como esses planos que, de início, podem ser vistos como pertencendo 

a regimes diferentes, na realidade, estão submetidos à forma e à temporalidade de uma mesma 

unidade do discurso cinematográfico, seja ela a do plano, da sequência ou da própria totalidade 

do filme. Esse caráter metafórico das relações anacrônicas é o que estabelece a complexidade 

e o paradoxo do tempo no cinema, uma vez que não basta apenas analisar como temporalidades 
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distintas se conectam por meio dos procedimentos da linguagem cinematográfica, mas como a 

dobra que conforma a heterogeneidade do tempo pode ser percebida na unidade da imagem. 

Nesse sentido, as cenas que sucedem a aparição de José Cemí, no início de O Viajante 

Imóvel fornecem novos indícios do modo como o anacronismo pode ser identificado no campo 

cinematográfico, tendo em vista não só a forma como um determinado tempo se conecta a uma 

temporalidade pertencente a outro regime de verdade específico, mas a maneira como a falta 

para com a ordem cronológica dos fatos encarna a modalidade básica do conceito, ao produzir 

um desajuste temporal na narrativa. Pois, é o passeio de Cemí pelos cômodos da residência de 

Lezama o movimento que o leva ao encontro de uma criança que, adiante, é revelada como a 

representação infantil do próprio personagem. O encontro retratado pelos planos e contraplanos 

que intensificam a comoção do Cemí ao reconhecer-se no semblante do garoto, estabelece um 

anacronismo acarretado pela falta de concordância temporal existente na diegese do eixo da 

narrativa baseado na adaptação de Paradiso, uma vez que é produzido um erro na regulação 

cronológica do regime de verdade que impede a realização deste encontro, na medida em que 

ele rompe com a causalidade do tempo na ordem temporal do romance. No entanto, por mais 

que tal procedimento contemple a estrutura fragmentar do livro, é a maneira como a obra de 

Piard entrelaça essa forma fundamental do anacronismo às demais noções, de acordo com as 

quais, a identidade da verdade no tempo produz as aplicações heurísticas e epistemológicas do 

anacronismo, o princípio que nos permite observar como as possibilidades atribuídas à ideia de 

uma estética anacrônica do filme estão relacionadas à ampliação dos agenciamentos impuros 

que, na dupla poética da linguagem cinematográfica, encarnam a complexificação salutar dos 

modos de tempo, como novos direcionamentos temporais capazes de fazerem circular o sentido. 

Por isso, as diferentes temporalidades adquiridas pelo filme ao longo de toda narrativa, 

revelam a verdadeira projeção anacrônica de sua trama, conforme estabelecem um impulso de 

conformação simbólica que faz com que as disjunções temporais sejam produzidas, na mesma 

medida em que o campo paradigmático da representação é ampliado, permitindo, dessa forma, 

observar quais tempos pertencem a cada um dos seus planos narrativos e a maneira como eles 

se entrecruzam e se fundem criando rasgos no tecido temporal das imagens. Impulso que altera 

o modo como a própria ideia de anacronismo pode ser definida, ao passo que a causalidade da 

representação estabelece seu regime de enunciação, determinando o princípio de possibilidade 

originado por suas convenções. Esse duplo movimento anacrônico que tece a rede das imagens 

cinematográficas, conformada pelas diferentes unidades do discurso de O Viajante Imóvel, e 

que, por sua vez, será melhor observado adiante, a partir da causalidade metafórica produzida 
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pela montagem, começa, portanto, a se desdobrar nas cenas que iniciam a película, onde os seus 

três planos narrativos são introduzidos. Pois, após a sequência na qual José Cemí atravessa o 

plano documental do filme, surge lentamente de um fundo negro, a figura mítica de Oppiano 

Licário, postulando o começo do movimento conceitual da narrativa, com a marcação do ritmo 

hesicástico que pontua a sua tarefa de entregar a imagem ao Cemí e a abertura da encenação do 

romance. Em seguida, tem início a entrevista com a caracterização de Lezama, realizada pelo 

personagem Andros, estudante de filosofia que prepara uma tese de graduação sobre Paradiso, 

interpretado pela dupla caracterização do ator Georbis Martínez. Personagem que, assim como 

José Cemí, atravessa os diferentes tempos e espaços da narrativa, posicionando-se como um 

sujeito metafórico que cria os contrapontos entre essas dimensões. No plano onde vemos apenas 

a figura de Andros, Lezama, fora de quadro, nos fala sobre a sua relação genuína com a poesia6, 

enquanto os elementos que caracterizam os personagens, indicam como Andros e Lezama 

pertencem a épocas distintas, revelando o anacronismo que define o último plano temporal da 

narrativa apresentado antes do surgimento dos créditos que confirmam o começo da película. 

Daí em diante a imagem de uma concha que se revela como uma metáfora da linguagem 

lezamiana, desata a busca pontuada pela voz narrativa do poeta e que, por sua vez, se converte 

na procura desenvolvida pelo próprio filme, em formar aquilo que, através de Paradiso, Lezama 

almejou estabelecer como uma “novela-imagen”. Por conseguinte, as diversas sequências que 

constituem a narrativa começam a ser apresentadas, articulando as dimensões espaco-temporais 

que embasam, principalmente, a representação do romance, uma vez que a descontinuidade da 

montagem, recorrentemente, nos projeta de volta em cenas introduzidas anteriormente. Dessa 

forma, a lógica fragmentar que embasa a descontinuidade da narrativa de O Viajante Imóvel 

nos permite observar um constante remontar à origem de determinadas sequências, tomando a 

referência do conceito foucaultiano de descontinuidade, apesar de que, ao contrário da película 

de Piard, como poderemos verificar em seguida, nem toda estética da fragmentação no cinema 

envolve a criação de uma abertura fundadora capaz de construir uma narrativa irredutível ao 

modelo totalizante de uma consciência progressiva. Nesse sentido, o filme de Tomás Piard, ao 

                                                
6 Dos comentários extraídos das entrevistas de José Lezama Lima, utilizados por Tomás Piard como vozes narrativas do filme, 
e como um ponto de vista teórico e pessoal traçado pelo poeta sobre a sua obra, destaca-se a fala atribuída ao personagem de 
Lezama, extraída da entrevista concedida pelo escritor à Ciro Bianchi Ross, publicada no livro, Así hablaba Lezama Lima: “A 
gente nunca se dedica à poesia. A poesia é algo mais que uma dedicação. Desde muito pequeno pude perceber que era muito 
sensível ao que estava e ao que não estava, ao visível e ao invisível. Eu sempre esperava algo, mas se não acontecia nada, então 
percebia que a minha espera era perfeita, e que esse espaço vazio, essa pausa inexorável eu devia preenchÊ-la com o que ao 
passo do tempo foi a imagem, é por isso que a poesia sempre tem sido vivencial para mim em torno de uma pausa, de um 
murmúrio, ia-se formando o romance da imagem”. Cf. BIANCHI ROSS, Ciro. Asedio a Lezama Lima. In: BIANCHI ROSS, 
Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, pp. 67-121. 
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partir da recriação das três etapas da vida de José Cemí7, a que se ampara no desenvolvimento 

do personagem em meio ao núcleo familiar durante a infância, a que retrata a sua abertura ao 

mundo exterior com a chegada da juventude e a que converge em direção à aquisição da imagem 

com sua conquista do conhecimento e do saber poético, privilegia algumas das passagens mais 

importantes do romance, no que diz respeito à transposição de seus elementos básicos. Contudo, 

o potencial da produção em relação à obra original perpassa não apenas por sua capacidade de 

se identificar com os elementos e as funções das imagens de Paradiso, mas também de se diferir 

dos seus modelos de representação, estabelecendo uma alteridade das imagens, onde a literatura 

e o cinema possam, de fato, se conectarem através de certo regime de alteração da semelhança. 

Regime que, portanto, nos permite estipular um sistema de relações entre o visível e o dizível, 

no qual a ideia de uma “novela-imagen” adquira a consistência conceitual daquilo que Jacques 

Rancière define como uma frase-imagem8, ao relacionar aos signos linguísticos, as presenças 

visíveis da imagem cinematográfica e a singularidade de suas potências, como elementos cuja 

validação e a vida autônoma perpassam pelas combinações que estes estabelecem com outros 

elementos visuais e sonoros, mas também com as frases e as palavras faladas ou escritas na tela. 

É esta capacidade de as imagens cinematográficas tornarem-se verdadeiras “imagens”, 

ou seja, relações entre uma visibilidade e uma significação, aquilo que podemos perceber em 

diversos momentos de O Viajante Imóvel, nos quais as sequências de imagem tecem a imagem 

conjunta de um determinado registro de Paradiso. Essa rede das imagens que forma a imagem 

                                                
7 Na entrevisa cedida por Lezama a Fernando Martínez Laínez, o poeta comenta importância do contexto familiar em Paradiso, 
dando indícios da relação autobiográfica que embasa a divisão da trajetória do personagem José Cemí em três etapas. Divisão 
esta que exece uma influência determinante no roteiro de O Viajante Imóvel que, por sua vez, está contemplada no momento 
em que José Lezama Lima afirma: “En la realidad, la primera parte de mi novela Paradiso, que son ciento y pico de páginas, 
está basada en la presencia edípica, es decir, en la presencia de la madre. Porque mi padre murió muy joven, cuando yo tenía 
ocho años, entonces la influencia decisiva en mi vida fue la de mi madre, y toda la primera parte de la obra está dedicada a 
esos recuerdos infantiles, porque en realidad la novela Paradiso pudiéramos devir que tiene tres partes. La primera parte es 
la referencia, la forma placentaria de unión con la madre; la segunda es una abertura, es decir, la aventura, el peligro, la 
amistad. La triada de la amistad: Fronesis, Foción y José Cemí. Y la última parte ya es la aparición del infinito y la aparición 
de Oppiano Licario en la ciudad tibetana, en los contornos del diamante, en el hombre de la infinitud absoluta”. (pp. 205). 
8 Em um dos capítulos de O destino das imagens, Jacques Rancière examina a relação entre a frase, a imagem e a história, ao 
partir da forma como a potência singular das formas inseridas na imagem cinematográfica, assim como os signos linguísticos, 
se definem pelas combinações que permitem com outros elementos visuais ou sonoros, mas também com as frases ou palavras 
escritas na tela. A seu ver, trechos de romances ou poemas, muitas vezes efetuam as aproximações que dão sentido às imagens, 
fazendo dos conjuntos de fragmentos visuais “imagens”, isto é, relações entre uma visibilidade e uma significação. Nas palavras 
de Rancière, a medida que rompe com a primazia de uma causalidade comum postulada pelo conceito de história sem que, ao 
mesmo tempo se perca a potência de pensamento que possibilitam as imagens estabelecerem uma partilha, é o que determina 
essa frase-imagem. Todavia, tal conceito se difere da simples união de uma sequência verbal com uma forma visual. A potência 
da frase-imagem, segundo Rancière, pode ser expressa em frases de romance, mas também em formas de encenação teatral ou 
de montagem cinematográfica, ou na relação do dito e do não dito de uma fotografia. Por frase-imagem entende-se, portanto, 
a união de duas funções a serem definidas esteticamente, ou seja, pela maneira como elas desfazem a relação representativa do 
texto com a imagem. De acordo com Rancière, no esquema representativo – relativo ao regime poético-representativo das artes 
– a parte que cabia ao texto era o encadeamento ideia das ações, já a parte da imagem, a de um suplemento de presença que lhe 
conferia carne e consistência. A frase-imagem é o que subverte essa lógica, sendo ainda uma noção de encadeamento. No 
entanto, a frase-imagem é aquilo que encadea “somente enquanto ela é aquilo que dá carne” (p. 56). Logo, a frase-imagem é o 
modo paradoxal com que a dupla poética da imagem entrelaça a sobredeterminação da imagem e a causalidade da frase.  
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produz, por um lado, a forma como a imagem vale como uma potência desvinculadora em sua 

forma indicial, na medida em que, de acordo com Rancière, desfaz a ordem clássica dos arranjos 

de ações ficcionais, isto é, as histórias, e, por outro, vale como o elemento de uma ligação que 

compõe a figura de uma história comum. Eis que essa dupla potência designada com um mesmo 

nome de imagem é o que possibilita à sequência seguinte do filme de Piard, recriar, em poucos 

planos, a morte do Coronel Eugênio Cemí, demonstrando seu impacto na infância de José Cemí, 

além da ponte criada entre os personagens por Oppiano Licário e a projeção autobiográfica dada 

à cena pela presença da voz-off, na qual Lezama comenta a repercussão em sua vida da ausência 

do pai. Cabe a essa dupla poética traçar tanto a singularidade incomensurável das imagens da 

adaptação quanto estabelecer as operações que as tornam comum ao romance, conforme lançam 

mutuamente seus poderes de apresentação sensível e de significação, na unidade que corrobora 

a interlocução entre as duas obras. A entronização de uma unidade dessas medidas de conjunção 

e disjunção se deve, portanto, à aquisição daquilo que Rancière define como o regime estético 

das artes, mas, sobretudo, ao modo como essa aquisição pressupõe a distância tomada no que 

diz respeito a determinada medida comum expressa pelo conceito de história, uma vez que sua 

relação fundamental com a articulação das ações que, desde Aristóteles, define a racionalidade 

da arte, revela a função de uma causalidade por verossimilhança responsável por fornecer o seu 

esquema de construção da inteligibilidade das ações humanas. Logo, é abolição da hierarquia 

histórica que separa a potência das palavras e a potência do visível, a autonomia atribuída por 

Rancière à imagem, não como perda de toda medida comum, mas como visão da forma como 

toda medida comum é uma produção singular que se torna possível ao afrontar essa medida. 

Eis que o desligamento do fio da história como a medida comum que regula a distância 

entre as artes é o que podemos notar em O Viajante Imóvel, a partir da sua fusão com a própria 

materialidade de Paradiso, ao passo que o filme nos permite não só observar a trajetória de José 

Cemí sob o ponto de vista da linguagem cinematográfica, mas de transformá-la na metáfora da 

vida de seu autor, conforme justapõe os seus depoimentos às ações que encarnam e alteram os 

indícios dessa analogia. Esses tropos da matéria que operam na origem das imagens do filme 

de Piard são os próprios paradoxos revelados pelos aspectos e sintomas que tecem suas formas. 

Pois, conforme essas imagens estão além de uma simples união entre as sequências verbais de 

Paradiso e as formas visuais de sua adaptação, a potência de acordo com a qual as frases do 

romance são expressas pela montagem, pela encenação ou pelos movimentos de câmera, além 

de estar implicada na maneira como essas funções estéticas desfazem a relação representativa 

do texto com a imagem visual, demonstra como essa ruptura com o sentido histórico em termos 
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do encadeamento causal que lhe define promove um novo movimento da representação que, 

por sua vez, compreende uma outra historicidade vinculada à essa potência ativa e disruptiva. 

É a unidade que desdobra a força caótica dessa sobredeterminação e a recusa da causalidade a 

toda perda de sentido, a dupla poética que define essa frase-imagem capaz de reter a potência 

da teoria da lezamiana, no modo como Rancière nos permite vislumbrar tanto a relação entre o 

cinema e a literatura quanto a ligação dos seus diversos regimes com o conceito de história. 

Em seu texto intitulado, A historicidade do cinema9, Jacques Rancière nos fala de uma 

relação intrínseca que o cinema apresenta com certa ideia de história e com a historicidade das 

artes com as quais ele se encontra atado. Esse pertencimento a um tempo específico estaria, aos 

olhos de Rancière, relacionado a uma conexão também específica que o cinema estabelece com 

as possibilidades referentes à técnica e à arte, na complexificação encarnada por suas acepções 

modernas. Por isso, segundo Rancière, “para que o cinema seja objeto da história, e para que o 

cineasta ‘represente’ a história, é necessário que uma certa historicidade vincule um ao outro” 

(RANCIÈRE, 2017, p. 248). Tal historicidade seria a combinação, em si mesma, de diferentes 

ideias de história que, por sua vez, estariam relacionadas à potência reversível, de acordo com 

a qual os recursos da linguagem cinematográfica seriam capazes de produzir uma economia da 

representação pautada pelos encadeamentos específicos entre dois tipos de sequências: das 

sequências finalizadas segundo uma lógica representativa – que apesar das suas inúmeras 

possibilidades, Rancière atribui à uma disposição aristotélica das ações – e das sequências que 

suspendem a ação e subtraem o imperativo do sentido para “dar a ver” em sua existência bruta. 

Nas palavras do filósofo, “uma ficção comum se constrói pelo retorno da potência de atestação 

dramática aliada a uma montagem causal e ao ritmo das ações e da potência lírica que impõe, 

pelo suspense das razões e do ritmo, a sensação de existência” (RANCIÈRE, 2017, p. 251). Por 

outro lado, as ficções que, a seu ver, preservam a polivalência de uma significação variável das 

imagens distinta da narrativa clássica, ao se oporem de um modo particular ao encadeamento 

                                                
9 No artigo, A historicidade do cinema (L’historicité du cinemá, 1998), Jacques Rancière propõe o modo específico como a 
ideia de uma historicidade do cinema estaria relacionada ao regime estético da arte. A seu ver, existiriam duas maneiras básicas 
de atar o cinema e a história, fazendo de um dos seus termos o objeto do outro. O primeiro seria o que trata a história como 
objeto do cinema, ao considerar sua capacidade de prestar constas aos eventos de uma determinada época. O segundo é aquele 
que, ao contrário, tem o cinema como objeto da história, a qual estuda o advento de um novo tipo de entretenimento. Nesse 
sentido, o conceito de historicidade do cinema almejado por Rancière seria aquele que pressupõe o entrelaçamento entre essas 
duas possibilidades de pensar a ligação entre a história e o cinema, na medida em que se separa dessa relação sujeito-objeto, 
tomando esses dois termos em conjunto e entendendo como as noções de história e cinema são independentes, ao mesmo tempo 
que compreende uma única história. Para Rancière, essa história está associada ao advento da modernidade não só como marca 
do desenvolvimento tecnológico que permitiu o surgimento do cinema, mas como sensibilidade artística que lhe possibilitou 
utilizar a materialidade do pensamento moderno, imprimindo formas capazes de estabelecerem um indício do modo como seu 
conceito está intrinsecamente relacionado ao de história. Algo que concerne à sua capacidade específica de se conectar com tal 
conceito na dialética própria encarnada pela técnica e pela arte.  Cf. RANCIÈRE, Jacques. A historicidade do cinema. Tradução 
André Fabiano Voigt, Maurício José Souza Júnior. São Paulo: Revista Significação, v. 44, n.48, jul-dez, 2017, pp. 245-263. 
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aristotélico das ações, demonstram uma afinidade com o fato de que a imagem cinematográfica 

é dupla em seu princípio, na medida em que ela é produzida pela combinação de dois olhares, 

isto é, de um olhar mecânico que grava e também de um olhar artístico que ordena a gravação. 

Tal afinidade, evidente nas imagens de O Viajante Imóvel, revela uma poética fundada 

naquela que Jacques Rancière define como uma potência de expressão pela qual uma frase, um 

episódio, uma imagem, se isolam para exprimir, por eles mesmos, a natureza e a totalidade do 

conjunto, configurando uma potência de correspondência pela qual os signos diversos entram 

em ressonância ou dissonância, a partir das alterações de acordo com as quais “uma combinação 

de signos se fixa em um objeto opaco ou se propaga de forma significante e viva” (RANCIÈRE, 

2017, p. 251). Por fazer dessa “potência estética do cinema” um terreno fértil para as inflexões 

do pensamento lezamiano o filme de Tomás Piard e a sua ligação com a linguagem metafórica 

de Paradiso, nos permitem “ver como” o movimento das imagens cinematográficas dão vida a 

esse impulso de conformação simbólica, capaz de oferecer, nas diferentes unidades do discurso 

que compõem a sua narrativa, a totalidade do conjunto que entrelaça a causalidade histórica das 

sequências que criam as suas ações descritivas e a sobredeterminação anacrônica das sequências 

que suspendem essas ações. É o modo como a historicidade do cinema pode ser produzida pelo 

incondicionado condicionante que anima esse potens da estética cinematográfica, o exercício 

em seus limites impossíveis que estabelece a infinita possibilidade oferecida por José Lezama 

Lima ao cinema, de ampliar o horizonte da literatura e da história, permitindo que a busca pela 

unidade exemplificada por seu próprio nascimento compreenda não só uma nova possibilidade 

concedida à expressão do homem, mas a nobreza das forças destinadas a alcançar essa unidade. 

Diante, portanto, dessa incumbência ética e estética que a combinação dos dois modos de olhar 

para a prática cinematográfica, aliada à forma como as imagens em movimento produzem uma 

dupla refração da representação na ordem da narrativa, é que a potência vivificante criada pela 

causalidade metafórica proporciona aos recursos da linguagem cinematográfica e, sobretudo, à 

maneira como a montagem encarna a complexificação do tempo, cria o meio capaz de dar a ver 

na facticidade das imagens no cinema, a vivência que cria a obliquidade da sua forma em devir. 

3.2. A montagem metafórica e a imagem oblíqua 

Por estarmos diante do tempo todas as vezes que nos posicionamos diante da imagem, 

como sugere a máxima do livro de Georges Didi-Huberman, diante do movimento das imagens 

que, na tela do cinema, encarnam as possibilidades desse tempo reproduzir a complexidade que 

lhe é salutar, estamos, portanto, perante o meio através do qual a imagem reconstrói a própria 



 206 

ideia de história. Esses “efeitos de conhecimento” que Didi-Huberman atribui à peculiaridade 

dos ritmos e das cristalizações que irrompem nas imagens para além mesmo de um movimento 

audiovisual, demonstra, por sua vez, como a vida própria das imagens no cinema está amparada 

pelos procedimentos que envolvem a capacidade dos mecanismos cinematográficos produzirem 

não só as suas camadas sensíveis, por meio das quais estas imagens podem comunicar com seus 

respectivos espectadores, mas, além de tudo, a forma como elas constituem um modo especifico  

de assimilar o tempo e de ampliar os limites do saber histórico. Por isso, as possibilidades que 

as imagens em movimento encarnam de converterem essa dobra entre a imagem e a história, 

em um processo que se desdobra no tempo, e também no espaço, perpassam pelos artifícios que 

revelam como, da origem de toda técnica de manipulação da matéria cinematográfica, deriva 

uma modalidade do conhecimento histórico, baseada na maneira como essa técnica é capaz de 

realizar uma montagem do tempo. Nesse sentido, o procedimento que compreende a operação 

responsável por articular as diferentes unidades do discurso, em busca de produzir a totalidade 

diegética do filme, cujo nome pressupõe o conceito mais palpável de uma ação da montagem 

no cinema, seria apenas uma dessas modalidades, ainda que a mais proeminente, de acordo com 

as quais a arte cinematográfica expressa suas vicissitudes no manuseio do tempo e na aquisição 

de uma historicidade particular. Envolta pela afinidade com a natureza metafórica do sistema 

poético que respalda as categorias do pensamento de José Lezama Lima, essas diferentes formas 

de manusear o tempo e a ação da montagem cinematográfica, mais propriamente dita, fornecem 

então, uma série de evidências do modo pelo qual a narrativa de O Viajente Imóvel produzem 

o duplo movimento que projeta a potência estética do cinema, nos fulgurantes reconhecimentos 

conformados pelo choque entre as imagens e pelas correntes e resistências do tempo diegético.  

Na sequência que introduz o jantar em família, organizado por Dona Augusta (Herminia 

Sánchez), retomado em outros momentos do filme, o movimento de câmera que acompanha a 

entrada em cena, do prato a ser servido por Baldovina (Judith Marrero) aos convidados, desvela 

o ambiente em que se encontra reunido o núcleo familiar do pequeno José Cemí. A sequência 

de planos que incorporam os personagens à narrativa, na medida em que o primeiro prato do 

jantar é servido, desvela um contexto referente aos primeiros capítulos de Paradiso, situados 

durante a infância de Cemí. Essa ação embalada por aquele que Piard definiu como um “silêncio 

orgânico”10 da interpretação dos personagens no filme, revela o tratamento narrativo-descritivo 

                                                
10 No documentário sobre o processo de produção de O Viajante Imóvel, Tomás Piard comenta sobre o processo de preparação 
do elenco e as escolhas que o levaram a trabalhar a atuação da maioria dos personagens e, sobretudo, do protagonista José 
Cemí, interpretado pelo ator Georbis Martínez, a partir daquilo que, em certo momento, definiu como um “silêncio orgânico”: 
“O frescor que implicava este filme eu precisava trabalhar com muitos atores. Queria que todos fossem personagens com uma 
história, e o tempo das filmagens prévias permitiu-me trabalhar com profundidade com cada ator e tive muito tempo para poder 
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da cena, no qual a tipologia de planos e a causalidade da montagem estabelecem uma sequência, 

onde os elementos estão perfeitamente ajustados à temporalidade que concerne à recriação do 

romance. Estabilidade perdida no momento em que é subitamente revelada a presença de um 

novo personagem sentado à mesa de jantar, inexiste nas tomadas anteriores, responsáveis por 

contextualizarem a cena. Essa figura visivelmente dissociada da época e dos demais elementos 

que caracterizam a representação é Ciro Bianchi Ross, importante interlocutor da obra de José 

Lezama Lima que irrompe em meio ao cenário da adaptação de Paradiso, provocando um rasgo 

no tecido da diegese, ao sobrepor os diferentes planos narrativos do filme e, por isso, configurar 

um anacronismo evidente na composição de um único quadro, onde vemos no primeiro plano 

o personagem do Doutor Santurce (Jorge Alí) e no segundo plano a figura de Ciro Bianchi. O 

remontar do tempo ficcional ao tempo documental é o que podemos ver nesse único plano que, 

por profundidade de campo, cria uma temporalidade anacrônica amparada na forma como os 

personagens enquadrados pela câmera pertencem a regimes de verdade distintos. Em seguida, 

Bianchi inicia um diálogo com Santurce, relatando o seu trabalho de pesquisa em torno da obra 

de Lezama, quando repentinamente se aproxima do pesquisador, o personagem de José Cemí 

em sua fase adulta. Adicionando à cena uma nova temporalidade referente ao seu deslocamento 

em relação à causalidade da narrativa de Paradiso, Cemí, nesse mesmo espaço ocupado por sua 

representação infantil, se integra ao ambiente como uma presença espectral que, sem ser notado 

pelos outros personagens, habita esse espaço-tempo heterogêneo, enquanto Bianchi, conferindo 

uma projeção metalinguística à cena, comenta a importância dos primeiros capítulos de livro 

na exposição dos laços familiares de Cemí, do seu contexto histórico e da relação autobiográfica 

conformada pelos diversos elementos existentes no romance, entre Lezama e o protagonista11. 

                                                
construir estes personagens. Pedir para Georbis que ele desdobrasse seu personagem sobre a base do silêncio orgânico e que 
fosse convincente isso foi realmente algo bem difícil. E isto, claro, estava justificado pelo fato de que a palavra a tem Lezama 
e não somente no personagem do Cemí, mas também no personagem que entrevista Lezama e se interrelaciona com Lezama e 
a partir das reflexões de Lezama, ele começa a refletir e se converte em um elemento atuante paralelamente à ação da entrevista 
e às sequências da novela. Eu acho que isso somente poderia lográ-lo um ator enorme como é o Georbis Martínez”. 
11 Na cena em que o jornalista cubano, Ciro Bianchi Ross, participa do jantar em família organizado por Dona Augusta Olaya, 
em seus comentários, destaca-se a atenção conferida ao primeiro momento da trajetória de Cemí: “Paradiso é um romance 
permeado de profundas essências cubanas. Eu, em particular penso que os primeiros capítulos, os primeiros cinco ou seis 
capítulos que são os que se referem a família são o melhor do romance. Eu acho que para se ilustrar sobre a vida cubana de 
princípios do século XX e até um pouco, de finais do século XIX, este romance resulta imprescindível, não só pela forma de 
vida, senão pelas comidas também. Essa mesma cena que é recriada no romance com tantos detalhes e que a Dona Augusta ao 
organizá-la evita as bebidas alcoólicas pelo efeito que isso poderia causar em Alberto e no Doutor Santurce e acho interessante 
também como Cemi, é Cemi, mas também é Foción e também é Fronesis, cada um com as suas características. Cemi é o homem 
que se desenvolve na placenta familiar e decorre sua vida, mas Foción é o diabólico e Fronesis é o ético, mas todos são 
impostações do próprio Lezama. O que se passa? Que Cemi tem que se encontrar com a imagem e para se encontrar com ela 
tem que se reencontrar com Oppiano Licário. Quando publica Paradiso se produz uma explosão na vida de Lezama. Lezama 
começa a ser notícia, converte-se em notícia. Mas acho que vale a pena lembrar uma frase de Octávio Paz quando diz que com 
Paradiso e com a sua obra toda Lezama pagou a promessa que Sor Juana Inés de la Cruz tinha lhe feito ao idioma Espanhol”.  
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Fig. 2 – Ciro Bianchi e José Cemí 

Os diferenciais de tempo que, portanto, constituem as imagens desse primeiro momento 

em que a cena do jantar é apresentada no filme se definem por uma espécie de montagem que 

não está propriamente vinculada aos procedimentos da montagem cinematográfica, mas sim, 

ao modo como um único plano articula uma montagem interna de diferentes temporalidades 

que, em outros casos, pode estar associada aos demais procedimentos que definem a forma e a 

duração desse plano, na medida em que ele se realiza através dos movimentos de câmera, da 

composição, da profundidade de campo e dos outros recursos conferidos à unidade mínima do 

discurso, delimitada pelos cortes produzidos pela montagem, em sua concepção mais comum. 

Nesse sentido, o caráter metafórico da linguagem de O Viajante Imóvel se define em função 

das possiblidades oferecidas por seus diferentes tipos de montagem, de produzir uma metáfora 

audiovisual no interior das diferentes unidades do discurso cinematográfico, ou seja, dos planos, 

das sequências em suas variadas extensões e do filme como um todo. Com isso, as remontagens 

do tempo que, no interior de cada uma dessas unidades, operam à contrapelo da representação, 

permitindo que o tempo diegético se conecte à outras temporalidades, sejam elas diegéticas ou 

não, realizam uma desmontagem das várias camadas de temporais que se justapõem na narrativa 

cinematográfica para, em seguida, dar a ver um tempo, nas palavras de Didi-Huberman, mais 

sutil e mais complexo, de acordo com o qual as implicações do conceito de montagem podem 

ser ampliadas, conforme elas pressuponham essa capacidade de “refundar” o saber histórico. 

Isto posto, após raccord que conecta a sequência do jantar e a tomada onde vemos José 

Cemí, caminhando lentamente em um quarto escuro, enquanto ouvimos o som dos relâmpagos 
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e os murmúrios agonizantes do pequeno Cemí, durante a sua crise de asma narrada por Lezama 

no primeiro capítulo de Paradiso, a dissociação temporal que preserva o regime anacrônico da 

narrativa, conforme o protagonista revisita o seu próprio passado, adquire uma nova espessura, 

no momento em que Cemí desvia o seu olhar para outra direção e o corte para o plano seguinte 

nos mostra, através das frestas de uma janela, a imagem de crianças brincando no pátio interno 

de uma casa. Eis a encenação do fragmento de Paradiso, no qual Cemí e suas irmãs se divertem 

com o jogo de yaquis, enquanto Rialta (Eslinda Núñez) observa os filhos e os movimentos da 

brincadeira infantil. Logo, a elipse produzida pela montagem no instante em que Cemí se volta 

para a janela, por entre a qual, em uma tomada subjetiva, observa um contexto temporalmente 

deslocado em relação ao que se encontra situado, além de demarcar a passagem do tempo, o 

faz reunindo temporalidades distintas em um único espaço, na medida em que, entre a escuridão 

chuvosa do quarto no qual o pequeno Cemí agoniza e a claridade ensolarada do pátio em que 

brinca com as irmãs, interpõem-se a imagem da janela que encarna o contraponto entre o interno 

e externo, o escuro e claro, a tempestade e a água que escorre em suas frestas, indicando o fim 

da chuva. A disjunção temporal entre os diferentes momentos da vida de Cemí e a contiguidade 

espacial atribuída a essa desagregação é o que, por sua vez, produz a causalidade metafórica 

dessa sequência, ao preservar a função descritiva da narrativa, ao mesmo tempo em que esse 

fluxo representantivo promove um influxo criado pelo endereçamento dos seus signos a uma 

nova potência de atestação dramática. Duplo movimento que, neste caso, condensa toda essa 

potência de atestação em um único plano, onde as ressonâncias e dissonâncias promovidas pelos 

signos evidentes na imagem da janela que separa os espaços, dão a ver como a metáfora criada 

por esse plano demonstra não só a obliquidade da elipse cinematográfica, mas a distribuição da 

sua potência reversível a todo corpo sequencial que, portanto, amplia a extensão da metáfora. 
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Fig. 3 – Plano da janela entre quarto e pátio 

No entanto, esse poder de condensação adquirido por algumas imagens no decorrer de 

O Viajante Imóvel indica algo mais do que uma mera síntese das projeções diegéticas e extra-

diegéticas que convergem na irrupção desses fragmentos, mas a maneira como essas projeções 

estabelecem uma tensão na interposição criada pelos planos, uma vez que eles criam o impulso 

de reconfiguração simbólica das sequências que os sucedem e daquelas que os precedem. Um 

impulso que, por sua vez, a montagem de atrações estipulada por Eiseinstein permitiu observar 

no seu sentido político e intelectual, corroborando não só a ideia de uma reconstrução do sentido 

pelo espectador, sob o prisma do valor simbólico adquirido pelas imagens através do processo 

de montagem, mas a forma como seu procedimento dialético implica em uma visão dos eventos 

cinematográficos, para além de uma relação harmoniosa entre os elementos que permitem essa 

reconstrução, na medida em que cria uma metáfora visual, ao conferir certo caráter enigmático 

à facticidade das justaposições produzidas pela montagem. Nesse sentido, é inevitável pensar 

como a primazia atribuída à montagem por inúmeros cineastas que, como Serguei Eisenstein, 

vislumbraram nos efeitos e na utilização dos seus recursos, a expressão máxima do sentido e da 

forma do filme está conectada à lógica, por meio da qual, a metáfora dá a ver uma “junção de 

imagens”12 baseada em uma técnica de montagem, igualmente destinada a produzir um terceiro 

termo, uma terceira margem do sentido. Essa maneira de “ver como”, assinalada pela metáfora, 

de acordo com os estudos de Paul Ricoeur, na qualidade de um “novo conceito” atestado pela 

montagem, segundo a observação de Eisenstein, estaria, portanto, relacionada ao modo como 

esse terceiro elemento resulta de uma junção de descontinuidades que encontra um significado 

aferível pela maneira como os signos, as unidades do discurso e os demais elementos colaboram 

ou colidem uns com os outros na medialidade sensível e comunicável da imagem. Logo, essa 

forma em devir amparada pelas afinidades entre a metáfora e a montagem, salvo sua capacidade 

                                                
12 Evidente no seu próprio título, Metáfora e montagem: um estudo sobre a poesia de Georg Trakl (1974), o estudo realizado 
por Modesto Carone Netto em torno da obra do poeta austríaco Georg Trakl propõe uma aproximação entre as operações 
linguísticas da metáfora e os procedimentos da montagem cinematográfica, partindo da ideia de que as metáforas conformadas 
pelos poemas de Trakl, amparadas pela definição do conceito de imagem na literatura – para alguns teóricos, o aspecto plástico 
que concerne ao símbolo –, produzem uma “junção de imagens” (p. 13) que, de maneira semelhante à montagem no cinema, 
justapõem imagens descontínuas, como um conjunto de metáforas visuais agrupadas sem necessidade lógica, ou seja, reunidas 
em um sistema semiológico em que uma não decorre necessariamente da outra, como acontece no discurso linear. Com isso, a 
possibilidade de pensar a relação entre a metáfora, a montagem e a literatura está associada, na pesquisa de Carone Netto, ao 
modo como as imagens individuais do poema estão relacionadas umas com as outras, comportando-se, segundo suas palavras, 
“como as tomadas ou os fotogramas montados num filme, articulando planos e cenas cujo significado seria aferível pela forma 
em que essas unidades colaboram ou colidem umas com as outras na consciência de quem lê o poema” (p. 15). Portanto, é na 
visão despertada por esse momento que, aos olhos do pesquisador, podemos pensar a afinidade entre a metáfora e montagem. 
Pois, como estabelece ao longo de todo o seu estudo sobre a relação entre tais conceitos, não só a primeira é, em certo sentido, 
uma junção de elementos incongruentes que aponta para um terceiro termo que deles se diferencia, como também a montagem 
é uma metáfora, na medida em que se apresenta como uma ideia que salta da colisão de signos ou imagens justapostas. Cf. 
CARONE NETTO, Modesto. Metáfora e montagem: um estudo sobre a poesia de Georg Trakl. São Paulo: Perspectiva, 1974. 



 211 

de indicar a função de uma montagem metafórica no regime que conecta a obra de Lezama e o 

filme de Piard, nos diz sobre a presença de uma imagem oblíqua no cinema, como um conceito 

a partir do qual a síntese da montagem dialética cede lugar ao enigma da montagem metafórica.  

Noções que começam a delinear as suas possibilidades, na medida em que a montagem 

de O Viajante Imóvel dá início a um processo de complexificação da estrutura narrativa que se 

torna evidente após a sequência descrita anteriormente, ao nos projetar novamente na cena do 

jantar em família, indicando, assim, a montagem paralela que justapõe ao desenvolvimento da 

sequência, os outros fragmentos da encenação de Paradiso e os demais planos narrativos do 

filme. Esse recurso que, de uma maneira geral, encarna uma das principais formas de expressão 

simbólica no cinema, na película de Tomás Piard, acentua o caráter metafórico da montagem, 

uma vez que opera de acordo com a diferença existente não só entre a unidade espaço-temporal 

da sequência em relação ao demais blocos da narrativa, mas também entre as temporalidades 

do seu regime interno. Sendo assim, a repetição do movimento de câmera que marca o início 

da primeira exibição da cena do jantar no filme revela a continuidade da sequência, conforme 

Baldovina serve o segundo prato da refeição. Mais uma vez, a aparição repentina de uma figura 

deslocada do contexto pressuposto pela cena reitera o anacronismo evidente na primeira parte 

da sequência, reconfigurando, de certa forma, o próprio regime da narrativa, visto que, aquilo 

que até então se apresentava como uma desagregação, uma dispersão quase incontornável de 

diferentes regimes de verdade habitando o mesmo quadro, agora se dá como uma reconstrução 

que produz um efeito de conhecimento sobre a lei da causalidade que rege a representação. No 

entanto, esse regime duplicado nunca para de se reconfigurar, pois, dessa vez, quem adentra a 

cena do encontro familiar é Reynaldo González, importante interlocutor da obra lezamiana que, 

aos personagens reunidos em torno da mesa de jantar, dirige uma série de comentários sobre o 

hermetismo associado à linguagem de Paradiso e a possibilidade poética atribuída pelo escritor 

à gravitação cultural dos fatos literários13. Portanto, é a desmontagem que outrora nos permitiu 

                                                
13 Na sua participação na cena do jantar em família, o ensaísta cubano, Reynaldo González, aborda a relação conceitual da 
poética lezamiana com o hermetismo atribuído pela crítica literária à linguagem do poeta e ao romance Paradiso: “Quando a 
gente vai lendo as páginas sucessivas de Paradiso, é como entrar numa casa de muitas habitações, como ir penetrando-as 
lentamente, mas sucede algo curioso: São essas habitações as que vão penetrando na gente. A gente vai se apropriando delas, 
mas elas dominam-no. Isso me aconteceu como um jovem que entrava a ler um mundo tão complexo e ao mesmo tempo tão 
sedutor. E eu acho que acontece a todos, que nos aconteceu a todos, que Lezama nos ganhou, nos fez dele com essas páginas. 
Sempre tem sido definido com a palavra hermético, uma definição que tem o seguido e eu acho que às vezes se excedem porque 
o hermetismo dele consiste exatamente em buscar mais clareza. Para Lezama, um objeto, o copo, um objeto, tem valor como 
para qualquer outro escritor. Ele diz, por exemplo: ‘Se digo pedra estou falando de algo que existe, mas se digo a pedra onde 
chorou Mário perante as ruínas de Cartago estou falando de algo com uma profunda gravitação cultural’. Aí está o hermetismo, 
a possibilidade poética de unir distintas épocas imaginárias que ele chamava de um fato que ele considerava de maior validez 
e de gravitação literária. Paradiso, já sabemos, é um romance de aprendizagem, mas com isso não o dizemos tudo, porque não 
é a aprendizagem da personagem central que é o habitual nesse tipo de romance, é a nossa aprendizagem do cubano, 
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observar a dupla temporalidade em conflito no plano em que José Cemí se encontra ao lado de 

Bianchi o mesmo impulso que agora nos leva a operar a montagem da tripla temporalidade do 

plano no qual Cemí e César López se juntam à figura de Letícia, personagem de Lavinia Castro. 

  

Fig. 4 – Letícia, Reynaldo González e José Cemí 

Em seguida, a elipse que demarca a passagem para a sequência posterior, ao encarnar o 

contraponto entre Cemí e Andros, a partir da dupla interpretação de Georbis Martínez, nos leva 

ao momento de agitação que precede a manifestação narrada por Lezama Lima no capítulo IX 

de Paradiso. O uso predominante do primeiro plano e os cortes sucessivos pontuados pelo ritmo 

frenético dos manifestantes que passagem diante da câmera, criam uma série de raccord’s que 

operam elipticamente, conforme conectam as imagens e produzem a tensão dramática da cena. 

Enquanto Andros toma nota das movimentações, alternadamente, vemos o surgimento de um 

personagem que logo é revelado como o líder do protesto. Eis a “figura apolínea” apresentada 

por Lezama em seu romance, em referência ao estudante Rafael Trejo González, assassinado 

pela polícia na manifestação organizada pelo Diretório Estudantil da Universidade de Havana, 

no dia 30 de setembro de 1930. Ressaltando a dimensão adquirida pelo fato na vida e no livro 

de José Lezama Lima, o filme de Tomás Piard associa o depoimento do poeta sobre as infinitas 

possibilidades históricas distendidas desta data para o povo cubano, aos planos onde vemos em 

sequência o surgimento de Cemí, a bandeira de Cuba sendo desdobrada pelos manifestantes e 

o grito de guerra lançado pela encarnação apolínea de Trejo González que dá início ao motim. 

                                                
aprendizagem do mundo poético, riqueza que... ...essa riqueza complexa, essa riqueza ao mesmo tempo esse retrato 
minudenciado a que nos convidou aqui, que nos deu aqui. Sempre nos seduziu, sempre nos atendeu e nos amimou”. 
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Com isso, a causalidade metafórica produzida por esse pequeno fragmento da montagem, além 

conectar os movimentos que antecedem e dão início ao levante, estabelece a virada dramática 

que intensifica a fragmentação da narrativa produzida pela montagem. O desmembramento do 

espaço pelo fechamento dos planos e as quebras de eixo, associados à descontinuidade do tempo 

criada pelos faux-raccord’s que rompem a continuidade da ação, transformam o confronto entre 

estudantes e policiais na escadaria da universidade uma clara referência à sequência da Batalha 

de Odessa, no filme O Encouraçado Potemkim de Sergei Eiseinstein. Uma alusão, que segundo 

Piard, exigiu um trabalho delicado de roteirização e montagem que, sob a ótica do tratamento 

conferido pelo diretor soviético ao confronto reproduzido em seu filme, encontraram inspiração 

para recriar a abordagem épica da manifestação narrada por Lezama nas páginas de Paradiso14. 

Por sua vez, a reconstrução do espírito revolucionário e do tratamento épico conferidos 

pela película de Tomás de Piard, àquele que Lezama descreve em seu livro como o levante de 

Upsalón, está permeada por uma série de camadas temporais que se justapõem na montagem e, 

também, nas remontagens suscitadas pelas imagens e pelos movimentos da cena. No momento 

que sucede o estouro da manifestação, em meio ao ritmo proliferante da narrativa criado pelos 

cortes e pelas ações internas do quadro, uma tomada em travelling é iniciada, descortinando as 

distintas reações de uma composição de personagens situados como espectadores do protesto. 

O movimento, ainda que alternado pela variação dos planos, nos conduz até o surgimento do 

personagem de Lezama que, nessa súbita e única aparição durante o filme, vê passar, diante de 

si, aquele que a película reitera como um dos momentos mais importantes de sua juventude. 

Logo, a reflexividade anacrônica da obra de Piard, além de sobrepor a propriedade ficcional da 

recriação de Paradiso e o aspecto documental dos depoimentos do seu autor, projeta no próprio 

corpo da cena a representação de Lezama que, caracterizado como um arquétipo do escritor, se 

encontra deslocado temporalmente, em relação não só ao universo ficcional do filme, na medida 

em que pertence a outro plano temporal da narrativa, mas também ao referencial histórico que 

                                                
14 A data em questão pontua a importância na vida de Lezama dos fatos ocorridos na manifestação organizada pelo Directorio 
Estudiantil Universitario (DEU) na Universidade de Havana, onde o estudante Rafael Trejano González foi assassinado pela 
polícia. Na obra de Piard, os relatos do poeta sobre as infinitas possibilidades históricas desdobradas desta data para o povo 
cubano, através do despertar da opinião pública contra a ditadura de Gerardo Machado, associam-se ao papel de Lezama como 
testemunha de um evento que viria se tornar a matéria prima de seu livro. No documentário sobre o processo de produção do 
filme, Piard comenta a importância da cena e a influência da montagem de O Encouraçado Potemkin: “A partir do roteiro eu 
me tracei a montagem porque este é um filme de baixo orçamento e tinha sequências épicas. E nesse sentido eu me inspirei 
muito em toda a sequência do levantamento do 30 de setembro, eu me inspirei muito na cena da escada da Odessa do Potemkin 
e nesse sentido era o conceito da parte pelo tudo. Ou seja, tínhamos que partir do trabalho de primeiros planos, de planos de 
detalhe para dar o plano geral na mente do espectador”. Na sequência, o montador do filme, Manuel Iglesias, apresenta suas 
considerações sobre o trabalho de montagem e as escolhas formais de Tomás Piard durante o processo: “É uma sequência que 
já desde muito antes de filmá-la Tomás tinha o inconveniente de ter um espaço muito limitado e realmente muito poucos extras 
para dar toda essa envergadura. Foi filmada com teleobjetiva, foi bem pensada a filmagem e esse estilo do realismo socialista, 
bem picotado nos inícios do cinema dos anos vinte em que não tinha som... E lembro que essa sequência editamos sem som.” 
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vincula o fato à juventude do escritor. Por isso, Lezama vê passar a sua juventude diante de si, 

uma vez que, do lugar de testemunha da manifestação ocorrida no dia 30 de setembro de 1930, 

se torna um espectador da espessura autobiográfica de sua obra e do acontecimento originado 

de sua própria criação. Nessa metáfora visual criada pela linguagem cinematográfica, a dobra 

temporal produzida pela causalidade metafórica da montagem e dos demais elementos do filme 

de Piard demostra um paradoxo que, portanto, nos permite notar um anacronismo conformado 

menos pela forma como Lezama, supostamente, estaria deslocado em relação à sua juventude, 

do que pela heterogeneidade e a complexidade adquiridas pelo tempo diegético, no instante em 

que o personagem é inserido na historicidade específica da recriação de Paradiso, pertencendo 

a outro plano da narrativa e criando a reflexividade entre a temporalidade desses dois planos. 

Entretanto, o movimento pontual da narrativa ao qual esse instante está associado, nos 

mostra uma causalidade metafórica estabelecida mais propriamente pela montagem, na medida 

em que a tensão dramática criada pela intensificação da trilha sonora e da variação de planos 

que se alternam ao longo do travelling que nos conduz até o personagem de Lezama adquire o 

seu clímax em uma junção de planos que, rapidamente, articula a imagem do poeta, o plano no 

qual a figura apolínea de Trejo González rasga a própria camisa, revelando o seu corpo banhado 

em sangue e o momento no qual José Cemí surge de uma das bordas do quadro. Essa súbita 

montagem de três planos revela, por sua vez, a metáfora visual que compreende a analogia entre 

Lezama e o seu alterego, entreposta pela imagem apolínea de Trejo que, após rasgar sua camisa 

e revelar seu corpo coberto em sangue, ergue os braços em direções opostas, tendo ao fundo as 

colunas da universidade dispostas simetricamente no quadro. Eis que essa imagem clássica 

emulada pela figura apolínea de Trejo projeta, entre Lezama e Cemí, o fio histórico e mitológico 

que os une, ao mesmo tempo em que redefine a própria participação do personagem no restante 

da cena, uma vez que agora a sua figura ensanguentada alegoriza o assassinato de Trejo, 

convertendo-se, portanto, em um herói mítico que lidera o protesto, incitando o avanço dos 

manifestantes contra as tropas policiais, enquanto Lezama e Cemí são arrastados pela multidão. 
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Fig. 5 – Figura apolínea de Rafael Trejo González 

Esse movimento de retomada da universidade pelos estudantes repercute, por sua vez, 

em uma transposição do tempo e do espaço que, subitamente, os introduzem na cena do jantar 

em família organizado por Dona Augusta. Realizando uma interpolação entre essas diferentes 

etapas da narrativa de Paradiso, o filme de Tomás Piard sobrepõe o tempo e rompe os limites 

do espaço que separam as duas sequências, promovendo uma montagem que, ao invés de 

utilizar o recurso que tecnicamente lhe permite sobrepor imagens diversas em um único plano, 

cria uma sobreposição dessas camadas espaço-temporais no interior de uma única tomada 

panorâmica, onde vemos os familiares de Cemí reunidos em torno da mesa e, ao fundo, o 

confronto entre a polícia e os manifestantes. Os cortes que sucedem, ainda que promovendo a 

causalidade da ação, preservam no interior das imagens as distintas temporalidades capazes de 

remeterem aos momentos da infância e da juventude de José Cemí. Daí a função atribuída por 

Piard à essa pequena sequência que, elipticamente, estabelece a passagem ao segundo momento 

da trajetória do protagonista, marcada pelo despertar tanto da sua consciência política, a partir 

dos eventos da manifestação, quanto do seu vínculo de amizade com os personagens Fronesis 

(Carlos Solar) e Foción (Sergio Fernández). Transição acentuada pelo surgimento no contexto 

da cena, do poeta César López que, como os demais críticos e amigos de Lezama presentes no 

filme, comenta os elementos de Paradiso e as suas relações com a vida de seu autor, destacando 

a importância da amizade na trajetória tanto de Lezama quanto de Cemí15. Logo, o retorno da 

                                                
15 O segundo momento da trajetória de José Cemí condiz com a abertura do personagem ao mundo exterior. Momento este, 
sacralizado pela criação do seu vínculo de amizade com Fronesis e Foción e pela formação daquilo que Lezama definiu como 
“la triada pitagórica”. Definição que nos comentários de Ciro Bianchi baseia-se na ligação de Cemí com a família, no caráter 
diabólico de Foción e na ética de Fronesis, a seu ver, impostações do mesmo Lezama. Leitura semelhante à realizada por César 
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narrativa ao cenário da manifestação, após sua passagem pela sala de jantar, desencadeia a etapa 

final do levante, pontuada pelo instante onde estudantes derrumbam uma estátua, simbolizando 

a retomada da universidade, seguido pelo momento em que Trejo-Apolo exclama a bordão da 

Revolução Cubana (Viva la Revolución!) e, por fim, pelo encontro de Cemí com Fronesis que, 

em meio ao conflito, lhe apresenta Foción, marcando o início da amizade entre os personagens 

e o surgimento daquela que Lezama, em seu romance, denominou como a “tríade pitagórica”. 

Nessa sequência que ocupa um lugar de destaque na narrativa de O Viajante Imóvel, a 

variedade de recursos utilizados por Tomás Piard demonstra como o tratamento conferido por 

seu filme ao nono capítulo de Paradiso está marcado de modo específico pelas possibilidades 

expressivas da montagem cinematográfica. Possibilidades fixadas desde a combinação de suas 

técnicas com os procedimentos de câmera que permitem a fragmentação da narrativa, passando 

pelo trabalho de roteirização que lhe proporciona o uso da elipse – artifício que, segundo Piard, 

sintetiza a forma e o conceito proposto por seu processo de adaptação –, até as relações mais 

amplas que indicam a montagem dos diferentes tempos e espaços que, para além de uma ruptura 

com a narrativa clássica, se justapõem no tecido entregue pelas imagens. Sendo assim, é a forma 

como a causalidade metafórica produzida pela montagem em diversos momentos da cena, cria 

uma tensão entre os planos e nos seus elementos internos, o processo que revela como os 

anacronismos criados por essas disjunções e sobrevivências residem na facticidade enigmática 

das imagens, nos paradoxos e na heterogeneidade do tempo produzido pela montagem. Por isso, 

o sentido anacrônico das imagens na sequência da manifestação não se restringe ao modo como 

a representação de Lezama se interpõe entre o presente da enunciação e as memórias de sua 

juventude. Nem mesmo, à forma como personagens de diferentes tempos e espaços da narrativa 

são incorporados na unidade diegética de uma única cena. Ou então, aos indícios que conectam 

a manifestação ocorrida em 1930 e sua recriação em Paradiso, à forma como Piard esboça um 

ponto de vista artístico e político, relacionando a dimensão histórica e poética do fato, tanto ao 

espírito do cinema soviético e da Revolução Russa quanto às infinitas possibilidades associadas 

por Lezama à Revolução Cubana. A verdadeira espessura anacrônica dessas imagens se define 

pelo fato de suas diferentes temporalidades se encontrarem articuladas, ou seja, instituírem uma 

potência de contato, a partir do choque das heterogeneidades que fornece uma medida comum. 

                                                
López, que, no momento em que participa da cena do jantar em família, analisa o papel da amizade e a forma como seu conceito 
apresenta um transbordamento temporal entre a vida e a interpretação da obra do escritor: “Quando os três amigos já avançam 
no tempo, avançam no agradável e desagradável da vida pelo paraíso que vai conduzir, talvez ao inferno, necessitam algo que 
os guie. Não se pode conceber Lezama sem a amizade e por isso estamos conversando e também vencendo o tempo”.  
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 Medida que, no entanto, pode resultar de processos diferentes, uma vez que a montagem 

cinematográfica é capaz de estabelecer essa colisão entre as imagens com propósitos diversos. 

Nesse sentido, para além da relação causal que, obedecendo ao conceito da mímesis aristotélica, 

imprime uma medida comum entre as imagens relacionada à ordem “natural” dessa causalidade 

e, por isso, ao anulamento da tensão e da heterogeneidade de suas partes, o traço que distingue 

a montagem dialética e a montagem metafórica, como procedimentos baseados na criação da 

potência heterogênea característica das identificações da arte que configuram o pensamento 

estético na modernidade, além de desobrigarem a montagem a delimitar suas regras específicas, 

propõe a aquisição de uma medida comum entre as imagens que, por sua vez, não perpassa por 

qualquer relação de tradução ou explicação. Como propõe Rancière, para entender essa potência 

que ampara as possibilidades da montagem no regime estético das artes e aquelas que definem 

como a montagem dialética e a montagem simbólica – noção que nos fornece certa referência 

para pensar a montagem metafórica devido ao caráter simbólico da metáfora –, não basta apenas 

fazer um apelo às virtudes da fragmentação e do intervalo que desfazem a lógica da ação, dado 

que seus recursos e efeitos podem ser associados à significados muito diversos. A seu ver, a 

fragmentação seria apenas uma maneira de “apertar com mais força o nó da representação” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 65). Constrição que, por outro lado, não nos impede de apontar como as 

concepções dialética e metafórica da montagem instituem, cada uma a sua maneira, dois modos 

de compreender como o choque entre heterogêneos é capaz de formular uma medida comum.  

Pois, segundo o sentido conceitual conferido por Rancière, a maneira como a dialética 

investiu a potência caótica na criação de pequenas maquinarias do heterogêneo, fragmentando 

continuidades e distanciando termos que se atraem, ou, ao contrário, aproximando heterogêneos 

e associando incompatibilidades, perpassa pela forma como essas colisões elaboram pequenos 

instrumentos de medida, para fazerem aparecer uma potência de comunidade disruptiva que, 

ela mesma, impõe como outra medida. Esse poder de autorrepresentação ou de reconfiguração 

simbólica que, como vimos, também compete à metáfora, estaria, por sua vez, relacionado ao 

modo como a montagem simbólica confronta os heterogêneos por meio de uma justaposição de 

elementos sem relação uns com os outros, reunindo-os sob uma lógica inversa, na medida em 

que se dedica a estabelecer uma familiaridade, uma analogia ocasional entre esses elementos. 

De acordo com Rancière, é atestando uma relação de copertencimento, um mundo comum em 

que os heterogêneos são capturados no mesmo tecido essencial e, portanto, sempre sujeitos a 

se reunirem segundo “a fraternidade de uma nova metáfora”, que a montagem simbólica se 

difere da montagem dialética, uma vez que esta última ao visar, pelo choque dos diferentes, o 
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segredo de uma ordem heterogênea, em certa instância, se difere do modo simbolista que, dessa 

mesma diferença, reúne os elementos sob a forma de um “mistério” (RANCIÈRE, 2012, p. 67). 

Contudo, se tomarmos as especificidades da metáfora para avançarmos nessa diferença, 

podemos notar como o conceito de uma montagem metafórica, tal como nos permite pensar a 

teoria lezamiana e o filme de Tomás Piard, indica os movimentos no tempo e no espaço de um 

processo dedicado a estabelecer relações de semelhança entre imagens heterogêneas, como um 

modo não apenas de produzir um “mistério”, ou melhor dizendo, um “enigma” evidente em sua 

facticidade, mas de realizar a redução do mistério que esse enigma propõe. Ou seja, é a nova 

pertinência criada pelas semelhanças produzidas pela montagem, ainda que a contragosto das 

diferenças existentes entre as imagens, a transposição de sentido que extravasa a ideia de uma 

mera analogia promovida pela justaposição das imagens cinematográficas, na medida em que 

cria uma tensão capaz de ampliar a estrutura simbólica estabelecida pelas unidades do discurso 

e de dar a ver, no movimento das imagens, a estrutura paradoxal dessas semelhanças apontadas 

pela montagem. Por isso, os planos e os fragmentos que, na película de Piard, promovem uma 

analogia entre diferentes elementos e temporalidades das cenas, articulam uma nova pertinência 

simbólica que ajuda a reestabelecer a construção dos sentidos dentro da narrativa. Logo, essa 

causalidade metafórica que se desdobra de acordo com o ritmo das várias formas montagem 

existentes no filme estabelece um movimento de alteração das semelhanças que altera o próprio 

estatuto conceitual da trama, uma vez que, até mesmo as projeções mais opacas da linguagem 

cinematográfica, adquirem certa transparência conforme o seu regime de imagens vai sendo 

apresentado aos espectadores. Tal como à metáfora cabe dar vida própria a este movimento, 

distanciando-se da simples ligação por analogia e criando um “erro categorial calculado”, aos 

procedimentos da montagem de O Viajante Imóvel, convém, a cada nova sequência, introduzir 

novas relações de semelhança que as sequências anteriores nos impediam de perceber. 

Eis que, estabelecendo novas fronteiras lógicas sobre as ruínas das precedentes, essa 

vivente montagem metafórica do filme de Tomás Piard, produz o momento sensível da imagem 

cinematográfica, permitindo-nos “ver como” o limiar entre a história e a poesia, o representável 

e o irrepresentável, estão, muitas vezes, justapostos em uma única unidade do discurso. Pois, é 

a vivacidade que essas unidades adquirem ao instaurarem uma metáfora e a tensão entre as 

partes que caracteriza a sua ação predicativa, o princípio que permite compreender a existência 

de uma imagem oblíqua projetada na tela do cinema. Imagem esta que, encarnando a metáfora 

produzida pelos distintos processos de montagem, encarna também a complexificação salutar 

das diferentes linhas de tempo que as tece, no momento que se torna uma instância transferível 
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e apropriável no evento que pressupõe a experiência cinematográfica. Há, portanto, nesse signo 

oblíquo adquirido pelas imagens no cinema, uma percepção das inflexões anacrônicas entre as 

temporalidades diegéticas e extra-diegéticas que determinam o paradoxo capaz que instaurar a 

possibilidade de se produzir uma historicidade própria do cinema. Essa participação da imagem 

em movimento na história, na medida em que opera por meio das contingências que conformam 

verdadeiros pontos nodais na estrutura do discurso, dobras que as elipses existentes no filme de 

Piard encarnam de modo exemplar, fornece não somente uma perspectiva sobre a maneira como 

as formas e o tempo estabelecem um desdobramento contrapontístico amparado no contínuo da 

projeção, se “explicando”, “implicando” e “complicando” consecutivas vezes, mas um ponto 

de vista sobre a relação da imagem com o tempo e da sua capacidade de tornar o acontecimento 

(événement) fílmico, uma vivência oblíqua das imagens cinematográficas. Vida que, uma vez 

pressuposta pela própria potência estética do cinema, ao ser associada ao potens de um mundo 

signatário das veleidades do sistema poético lezamiano, cria as condições necessárias para nos 

dar a ver como a imagem é o próprio tempo e a sua existência é a forma de uma desmesura. 

3.3. O potens cinematográfico e a vivência oblíqua da imagem em movimento 

No movimento que realiza a passagem entre a primeira e a segunda fase da trajetória de 

José Cemí, a partir do encontro do personagem com Fronesis e Foción nos momentos finais da 

sequência da manifestação, uma nova projeção poética é atribuída à narrativa de O Viajante 

Imóvel, com a incursão de Cemí no círculo de amizade e no universo da vida adulta. Uma virada 

que se dá na articulação do enredo, tendo em vista o tratamento conferido pelo roteiro de Tomás 

Piar às etapas da narrativa de Paradiso, mas que, por sua vez, impacta diretamente na espessura 

temporal das imagens e no aspecto simbólico por elas adquirido nas sequências posteriores do 

filme. Pois, apesar do modo como tal passagem preserva o regime anacrônico da representação, 

nos permitindo observar as incursões de Andros e José Cemí nos diversos planos espaciais e 

temporais da narrativa, a estabilidade adquirida pelo filme em sua perspectiva descritiva, em 

certa instância, se contrapõe ao desdobramento do seu universo imaginário, conforme enfatiza 

nos fatos da linguagem cinematográfica, a marca do pensamento ético e estético de José Lezama 

Lima. Com isso, o artificialismo e o traço barroco da linguagem lezamiana se projeta sobre os 

elementos e os procedimentos que compõem as imagens, ao mesmo tempo em que a dimensão 

mítica de sua poiesis começa a ser descortinada com mais evidência nas formas adquiridas pela 

representação. Nesse sentido, a intensidade fulgurante da causalidade metafórica, anteriormente 

estabelecida pela montagem, aos poucos, cede lugar para o relevo hierático conferido aos dados 

simbólicos existentes no corpo das imagens e na plasticidade que encarna suas materializações. 
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O momento que sucede a sequência da manifestação, demonstra com propriedade esse 

movimento adquirido pela narrativa, após o retorno de José Cemí à casa da rua Trocadero, onde 

sua mãe o aguarda preocupada devido a notícia do distúrbio ocorrido em Upsalón. Dando início 

à recriação de um dos trechos mais emblemáticos de Paradiso, na sequência intitulada por Piard 

como “monólogo de Rialta”16, a chegada de Cemí em um cenário composto por um fundo negro 

infinito, no qual Rialta e o Coronel Cemí o esperam, marca o momento em que a personagem 

de Eslinda Núñez profere a passagem do romance, dirigindo-se diretamente à câmera, enquanto 

os demais personagens pontuam as suas ações no quadro. Nesse que é o primeiro momento em 

que o silêncio orgânico da interpretação é rompido, a projeção teatral adquirida pelo filme de 

Piard revela não só uma ênfase do artificialismo adotado pela linguagem, tendo em vista como 

as suas rupturas com a transparência da narrativa, na cena em questão, aderem à quebra com a 

quarta parede da representação, mas como essa teatralidade evidente na cena está amparada no 

uso de certos procedimentos técnicos que vão desde a opção do diretor em recriar o trecho da 

obra de Lezama em um estúdio, passando pelo trabalho realizado pela direção de fotografia no 

uso expressivo da luz, até a caracterização dos personagens e a dimensão teatral dada à mise-

en-scène pela atuação17. Logo, o aspecto imaginário e rememorativo adquirido pela sequência 

culmina no “abraço impossível” entre Cemí, Rialta e o Coronel, demarcando uma causalidade 

mágica produzida pelas sobreposições temporais que embasam o regime de imagens do filme, 

após os momentos em que Eugênio Cemí designa à Oppiano Licário a tarefa de entregar o saber 

poético a Cemí e da integração familiar recriada na composição fotográfica dos personagens.  

Encerrando, portanto, a passagem entre os períodos da vida de José Cemí, a sequência 

posterior ao monólogo sela a transição das etapas do filme, no retorno da narrativa ao contexto 

do jantar que, mais uma vez, reitera a continuidade da cena e os procedimentos que marcam 

sua presença na trama, conforme introduzem os comentários sobre a importância da família na 

                                                
16 No documentário sobre o processo de produção de O Viajante Imóvel, Tomás Piard comenta a importância da figura materna 
na vida e na obra de José Lezama Lima, como uma premissa para a recriação de um dos trechos de Paradiso que, em seu filme, 
o define como o “monólogo de Rialta”. Cena que demonstra, nitidamente, a relação do seu filme com a linguagem teatral: “A 
coluna vertebral da obra de Lezama é o monólogo de Rialta no romance porque desse monólogo se deriva toda a obra que fez 
Lezama. Eu um momento determinado ele diz: ‘toda minha obra está dedicada à minha mãe’. Dar ênfase na questão do teatral”. 
17 Sobre a concepção da fotografia de O Viajante Imóvel e a sua relação com a linguagem teatral, o diretor de fotografia, José 
Manuel Riera, comenta o seu processo criativo, no documentário sobre a produção do filme: “Vimos que este filme devia de 
alguma maneira ter como postais, como quadros, como coisas episódicas e isso dava ao filme uma característica de ser uma 
fotografia com muitos estilos diferentes. Daí partimos. Inclusive não somente no que respeita aos estilos no desenho de 
iluminação, mas também nos gêneros. Por exemplo, Tomás para este trabalho apoiou-se muito em distintos gêneros do cinema 
como, por exemplo, no gênero documentário ou no gênero jornalístico, digamos de uma parte, ou no gênero de ficção, de filmes 
de ficção por outro lado. Tendo a sua vez encenações, que poderíamos dizer dentro da ficção, coisas que poderiam ter muito a 
ver como cinema, propriamente com o cinema de ficção, ou poderia ter também muito a ver com a expressão teatral”. 
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obra de Lezama, traçados pelo poeta, Pablo Armando Fernández18. Antecedendo a entrada da 

narrativa na história da tríade pitagórica e dos personagens Fronesis e Foción, a cena demonstra 

como o conceito de amizade adquire uma projeção fundamental no filme de Tomás Piard, não 

só por estar relacionado à criação do vínculo entre os três personagens, mas, principalmente, 

por impactar na própria estrutura da narrativa, ao interferir no tratamento dado pelo diretor aos 

planos ficcional e documental de sua adaptação. Pois, na medida em que os personagens são 

introduzidos, os comentários de Lezama sobre a importância da amizade em sua vida19, além 

de reiterarem a projeção autobiográfica de Paradiso, emulada pelos contrapontos que, ao longo 

de todo filme, opõe os depoimentos do poeta e a representação do romance, remetem à escolha 

de Piard, em estabelecer um plano documental dedicado aos amigos e interlocutores de Lezama, 

na medida em que, sobrepondo tais comentários, vemos novamente o contexto em que estes se 

encontram reunidos na casa do poeta. Participação que mais do que, simplesmente, pontuar a 

transposição do romance à linguagem cinematográfica e as suas conexões com a vida e a obra 

de Lezama, impacta profundamente nas decisões éticas e estéticas do filme de Piard, uma vez 

que os anacronismos resultantes da presença desses personagens no plano ficcional da narrativa 

revelam a capacidade adquirida pelo filme de perturbar os limites, tanto da representação quanto 

da própria ideia de história. Eis como essa afinidade conceitual entre a película de Tomás Piard 

e a obra de Lezama pode ser observada, por exemplo, na participação de Félix Guerra que, nos 

momentos finais da sequência, após o término do jantar, caminha pela sala enquanto sugere ao 

personagem Andros a existência de um traço barroco na literatura lezamiana que, no entanto, 

mostra como o seu ecletismo está além de um único estilo, ao penetrar na pós-modernidade20. 

                                                
18 Em sua participação no jantar em família, o poeta cubano, Pablo Armando Fernández, lança os seguintes comentários, em 
diálogo com Demétrio e os demais personagens que compõem a cena: “Demétrio, sentado aqui, à mesa, Lezama se me aproxima 
que sempre procurou em si todas suas raízes, por isso a família reunida acompanha-o. Para ele palavras tais como renascimento, 
reencarnação eram parte comum do seu ser. De tal maneira que as empregava tratando-se de outros escritores, que também são 
suas raízes, ele em Garcilaso, em Góngora buscava seu predecessores para lhes dar continuidade e vai relacionando todas as 
suas leituras com a de outros, fazia isto, numa mesa, como esta porque em realidade sua palavra era o verbo ele o era e o é. É 
isso, um ser que permanece atento a suas raízes e todos, todos os que nos rodeiam estão com ele, nos acompanham”.  
19 Extraída da entrevista concedida por Lezama ao jornalista argentino, Tomás Eloy Martínez, o depoimento existente no filme, 
no trecho em questão, diz sobre a amizade na vida do poeta: “Já falei da amizade. A amizade se me apresentou como uma 
forma de devoração. Ao sair ao mundo começava a me ver, a me verificar nos outros. A amizade que existia entre nós dois, 
que mais do que amizade é o que a bíblia chama de família de espírito”. Cf. MARTÍNEZ, Tomás Eloy. El peregrino inmóvil. 
In: BIANCHI ROSS, Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, pp. 39-56. 
20 Em sua participação no filme de Tomás Piard, o escritor cubano, Félix Guerra, comenta a importância do barroco e de outros 
estilos fundidos na literatura de José Lezama Lima: “Se é barroco ou não o romance dele? Eu acho que, certamente, tem de 
barroco, mas é que Lezama é muito mais. Eu penso que na poética de Lezama, não só no seu romance, em toda a sua poética 
que se reflete por sua vez no romance, há muito das coisas das quais vem o barroco. A sistemática que sempre tem que dizer, 
isto é barroco, isto é romântico, isto é simbolista, tem que inventar novas ferramentas para estudar um Lezama que inclusive 
penetre na pós-modernidade. Assemelha-se a Quevedo? É diferente, embora tenha de Quevedo, embora tenha de Góngora, 
embora tenha de Calderón, embora tenha de Gracián, embora tenha de Lope de Vega, embora tenha de Garcilaso porque a 
cultura é algo que está em desenvolvimento é por isso que um século ou dois séculos depois do barroco voltar a dizer barroco 
a Lezama para mim é tirar-lhe suas asas de transgressor de iconoclasta e de eclético que na minha opinião é o que é Lezama”.  
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Em seguida, um verdadeiro ponto nodal na estrutura narrativa de O Viajante Imóvel, se 

apresenta no movimento que encerra a passagem do contexto familiar ao início da nova etapa 

da vida de José Cemí. Como uma grande metáfora em seu movimento elíptico, a sequência final 

da cena do jantar, no qual os personagens se encontram reunidos na sala de estar, realiza uma 

convergência dos principais elementos que, durante todo filme, demarcam os três momentos da 

trajetória do protagonista. Enquanto o depoimento de Lezama propõe uma espécie de resumo 

do enredo do filme, conforme narra o processo histórico que conecta as origens de sua família, 

o protesto contra a ditadura de Machado e o advento de sua consciência intelectual21, as imagens 

pontuam a relação entre os personagens que integram o núcleo familiar de Cemí e os lances da 

partida de xadrez entre Alberto e Santurce. Em um segundo momento, os comentários do poeta 

sobre Paradiso despertam o surgimento de uma série de personagens míticos e históricos que, 

de diferentes modos, penetram no espaço da cena, produzindo uma ponte entre as três etapas 

da narrativa. Pois, na medida em que a entrevista com Lezama é utilizada para descrever os três 

estágios da vida de Cemí, o aparecimento dessas figuras, além de promoverem a remontagem 

do tempo diegético ao tempo histórico e ao tempo lendário, converte essa montagem de tempos 

heterogêneos dentro da unidade espaço-temporal da cena, em uma referência aos conceitos e 

demais elementos do sistema poético lezamiano. Essa interlocução com a vida, a obra literária 

e o pensamento teórico do poeta, se expressa, portanto, na aparição de personagens históricos 

como Andrés Lima, avô de Lezama e colaborador do movimento de independência de Cuba. 

Ou mesmo de personagens que, de certo modo, transitam entre o histórico e o mitológico, como 

Santa Teresa D’Ávila, cuja imagem estabelece a referência entre a fé religiosa e a pulsão erótica 

                                                
21 Em um primeiro momento, a intervenção dos depoimentos de Lezama no filme, foi extraído da entrevista com escritor 
realizada por Eugenia Neves: “Eu ouvia minha avó e minha mãe falar constantemente da lembrança familiar. Falavam junto 
dos outros familiares dos anos do desterro em Jacksonville, evocavam as tômbolas para arrecadar fundos para a independência, 
as festas sombrias de Natal, longe da sua terra as visitas de Martí que era amigo de meu avô Andrés Lima, colaborador de 
Pátria o jornal fundado pela nossa grande figura, meus anos na universidade de Havana, nos dias que se estreava uma ótica 
juvenil contra o tirano Machado, o país angustiado até a morte, o terror, os desaparecidos, a miséria titânica, os amigos, as 
conversas diurnas e noturnas, os ódios, as imagens, Platão, os bestiários, a angiologia tomista a insurreição, isto é, a família, os 
amigos, os mitos, minha mãe, minhas tentações e o infinito do conhecimento muito próximo, o caos e o eros do afastamento. 
Tenho tentado seguir em Paradiso esses diferentes círculos, e as espirais que ia formando a fumaça das panelas de cobre, um 
percurso pendular entre a tristeza do círculo e a alegria da espiral, que como um antecipo da condenação a vida não é uma 
intensidade, senão uma sucessão bocejada, um desgarre silencioso. Esta partida foi elaborada com total inteireza na lembrança 
à estratégia do coronel”. Cf. NEVES, Eugenia. Definir es cenizar. In: BIANCHI ROSS, Ciro (org.). Así hablaba Lezama Lima. 
Entrevistas. La Habana: Colección Sur Editores, 2013, pp. 57-66. Em seguida, ouvimos o depoimento extraído da entrevista 
com o poeta, realizada por Margarita Gracía Flores:“José Cemí tem três momentos: o primeiro é a aquele que poderíamos 
chamar placentário, da submersão na família, de desenvolvimento na placenta familiar. Depois, a saída, sua abertura ao mundo 
exterior no momento da amizade, no momento em que se encontra com Fronesis e com Focion e logo depois a participação de 
Cemí na imagem, na poesia e no reino dos arquétipos que é o que significa seu encontro com Oppiano Licário, uma figura 
arquetípica que representa a destruição do tempo, da realidade e do irreal. Então Cemí verifica um retraimento para que o 
mundo dos símbolos, o mundo dos arquétipos se expresse plenamente. Assim podemos afirmar que Cemí tem três momentos 
no seu desenvolvimento: o momento da conversa com sua mãe, o momento em que sai ao mundo exterior, em que se encontra 
com seu destino e seu caráter e perante isso seu mundo de busca da poesia, da busca da imagem. Cemí é sem dúvida nenhuma 
o adolescente sempre perturbado por chegar a configurar a imagem, por lhe encontrar um conteúdo e ultrapassar sua expressão”.  
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que atravessam a obra do escritor e a figura apolínea de Rafael Trejo González. No entanto, é 

o surgimento de Proserpina e Orfeu o acontecimento que confere à cena a projeção simbólica e 

conceitual que esses personagens míticos sugerem em relação à obra de Lezama. Sendo assim, 

a descrição dos três momentos da trajetória de Cemí, ao se relacionar com a presença de cada 

um desses personagens da obra, nos mostra não só certo caráter didático atribuído à cena por 

Piard, mas como esse didatismo é o que faz com que esse fragmento esteja, literalmente, situado 

no meio da película, uma vez que ele opera uma dobra no discurso que nos projeta na segunda 

parte da narrativa. Dobra que, por sua vez, se torna evidente nas últimas imagens da cena, onde 

vemos Cemí ao lado de Orfeu e Santa Teresa, antes que o advento fulgurante de Trejo por uma 

das bordas do quadro demarque o fim da sequência e dê início ao segundo movimento do filme.   

 

Fig. 6 – Orfeu, Santa Teresa D’Ávila e José Cemí 

Na incursão que, agora, o filme realiza nas páginas de Paradiso, a recriação da jornada 

de José Cemí, ao passar pelas crises de asma na juventude narradas no sexto capítulo, nos leva 

ao despertar genesíaco marcado pela descoberta do sexo e ao tratamento dado pelo roteiro de 

Tomás Piard ao polêmico oitavo capítulo do romance de Lezama. De acordo com o cineasta, a 

entrada sugerida por seu filme no trecho em questão e nos ensejos sexuais da tríade pitagórica, 

propõe que o sexo se apresente como algo fora da ordem visível e, por isso, indicando a incursão 

do espectador na linguagem metafórica do livro22. Logo, a sequência que dá início a tal entrada 

                                                
22 No documentário sobre o processo de produção de O Viajante Imóvel, Tomás Piard comenta sobre o trabalho de adaptação 
do capítulo VIII de Paradiso e sobre a importância do sexo em seu filme: “Realmente era inevitável não tratar do capítulo 8 
porque é o capítulo mais popular da novela. E também eu acho que tratá-lo era uma das chaves da inter-relação do público com 
o filme. O sexo é sempre atrativo para o público. O tratamento que eu dei ao capítulo 8 era precisamente o contrário ao que 
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transpõe, das pouco mais de vinte páginas do capítulo, as aventuras de Farraluque, extraindo de 

seus breves fragmentos, os encontros amorosos do personagem e conectando-os através de uma 

montagem elíptica que, de modo semelhante às passagens fulgurantes da novela, opera, a cada 

retorno ao plano em que o pincel é retirado do balde de tinta, um salto ao encontro posterior. 

Contudo, a estabilidade adquirida pela narrativa nas cenas que sucedem as aventuras do jovem 

personagem revela uma causalidade que se vincula mais à recriação dos fatos remetidos pelo 

romance, do que, necessariamente, ao caráter metafórico da linguagem lezamiana. Portanto, as 

passagens que contemplam os encontros da tríade pitagórica, os dilemas sexuais de Fronesis e 

as paixões ocultas de Foción se afastam, em certa medida, dos anacronismos e demais rupturas 

evidentes em outros momentos da narrativa, uma vez que aderem a um regime descritivo que 

se interpõe entre os movimentos lacerantes da primeira parte do filme e a suspensão simbólica 

do seu segmento final. Ainda assim, a atenção do roteiro de Piard aos principais elementos que 

fornecem a construção dos personagens e a recriação dos fragmentos da novela, um ponto de 

vista objetivo sobre os eventos capazes de colocá-los em relação, demonstra certas estratégias 

de adaptação que, nesse preciso momento da narrativa, se tornam aparentes como mecanismos 

de articulação do sentido e da interrelação entre os fatos na economia geral da representação. 

Por isso, as sequências que assinalam os encontros de Fronesis com Lucía (Mariana Valdés) e 

de Foción com o Pelirrojo (Arístides Naranjo) operam uma função, antes de tudo, estrutural. 

Todavia, o movimento iniciado na pequena sequência que recria os fragmentos finais 

do oitavo capítulo de Paradiso, onde Cemí e Fronesis caminham pelo purgatório, ao retomar 

os aspectos teatrais da adaptação, ampara a entrada na cena posterior, intitulada por Piard como 

o “monólogo de Foción”, em que o personagem se dirige diretamente aos espectadores, criando 

uma atmosfera nitidamente marcada pela linguagem teatral. Conectada à despedida de Fronesis, 

as cenas encerram o segundo momento da trajetória de José Cemí, dando início à etapa final de 

O Viajante Imóvel que, de acordo com a novela de Lezama, conduz ao encontro do protagonista 

com o personagem de Oppiano Licário, o portador do conhecimento poético que realiza a tarefa 

prometeica de lhe entregar a imagem. No entanto, é o reencontro com Orfeu e Proserpina que 

dá início à incursão do protagonista pelos círculos infernais até a ascensão paradisíaca que o 

leva ao mundo da imagem. Novamente, a passagem entre os diferentes momentos da narrativa 

está marcada pelo caráter metafórico das sequências que operam essa transição. Pois, na cena 

onde vemos Andros em primeiro plano, enquanto, ao fundo, Orfeu e Proserpina se aproximam 

                                                
está na novela. Para mim era muito importante utilizar a elipse. A elipse e a ocultação. Ou seja, ser o menos explícito 
visualmente de maneira que quem quiser ver de algum jeito o que acontece no capítulo 8 tenha necessariamente que ir à novela”.  
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do personagem, antecedendo o aparecimento de Fronesis e Foción, a encenação que, não por 

acaso se dá um palco teatral, ilustra não só a despedida dos amigos de Cemí, mas o seu encontro 

com as figuras míticas que simbolizam a fusão entre a arte e a natureza que, por sua vez, projeta 

a última parte da narrativa no reino dos arquétipos e da sobrenatureza. Portanto, a entrada nos 

círculos dantescos que o levam até “a cidade tibetana”, ao atravessar a deposição placentária do 

noturno, permitindo que todas as possibilidades do sistema poético sejam postas em marcha no 

seu último encontro com Licário, se dá no começo da sequência posterior, em que o movimento 

panorâmico de uma tomada em travelling desvela a fachada da Catedral de Havana, em direção 

ao pórtico que nos introduz no universo edênico que representa a ligação existente na obra de 

Lezama entre o eros e o conhecimento, o sagrado e o profano. Nesse sentido, os planos que nos 

mostram a entrada de Andros na catedral e a visão dos amantes no paraíso, indicam o poder de 

manifestação simbólica almejada pelas imagens da película de Piard e, principalmente, como 

esse potencial está associado tanto ao tratamento artificial da linguagem cinematográfica quanto 

à forma como esse artificialismo reitera a questão conceitual evidente na tela. Por isso, a entrada 

da narrativa no universo ancestral dos mitos e das lendas perpassa pelos atributos metafóricos 

das imagens que, nos momentos finais da cena, reúnem sob o ponto de vista da câmera, a visão 

edênica, a figura de Santa Teresa e a alegoria de Cristo, criada pela figura apolínea de Trejo. 

 

Fig. 7 – Santa Teresa D’Ávila e alegoria de Cristo na 

figura apolínea de Trejo 

Eis que se inicia o movimento final da narrativa, anunciado pelo ressurgimento da figura 

Oppiano Licário que, novamente, marca o ritmo hesicástico, dessa vez, destinado a começar a 
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jornada de José Cemí ao paraíso. O encontro entre os personagens premedita a caminhada, na 

qual Orfeu e Proserpina conduzem o Cemí na subida que os leva à cidade tibetana. Em seguida, 

a chegada do protagonista ao olimpo, no céu recriado pelo filme como a estrutura diamantina 

sugerida por Lezama em seu romance, proporciona o encontro entre José Cemí e seu pai, além 

de conduzi-lo até o cadáver de Oppiano Licário. Momento que condensa os desdobramentos 

finais de Paradiso, sob o prisma da leitura dos fragmentos do romance, realizadas pela recriação 

da voz de Lezama. Logo, a retomada ao contexto da casa do poeta, onde encontram-se reunidos 

os seus amigos, insinua a reverência prestada por todos eles ao espírito do escritor. Um gesto 

derradeiro articulado pelo filme que, retornando ao seu local de origem, nos leva aos instantes 

finais da entrevista realiza por Andros, nos quais Lezama comenta a importância de Paradiso 

como a metáfora de toda a sua obra e de todos os elementos que compõem o sistema poético. 

É avançando para a imagem de seu romance que, por sua vez, tais elementos encontram uma 

força inversa que, segundo as suas palavras, esclarecem os limites de sua criação. Esse salto na 

obscuridade da escrita, impresso na contextura de sua novela a define, portanto, não como um 

desfrute de coisas adquiridas, mas como um rito, uma aventura na qual se encontra projetada o 

aspecto sagrado do homem, a raiz de sua origem solar. Por fim, em seu último comentário, 

Lezama, dirigindo-se ao personagem que o contrapõe na parte visível da tela, nos fala que 

podendo imaginar-se apenas como cubano, não poderia afirmar que se tivesse nascido italiano, 

escreveria outra Divina Comédia, mas que, uma vez nascido cubano, pode escrever Paradiso23. 

O diálogo que as imagens de O Viajante Imóvel, na terceira etapa da trajetória de Cemí, 

estabelecem com a concepção primordial da poética lezamiana, indica, portanto, como essa raiz 

ancestral, ao manifestar-se na imagem adquirida de Paradiso, como sugere o próprio filme a 

partir do comentário do poeta, demonstra como o verdadeiro ponto de contato entre o romance 

e a sua adaptação, encontra-se na unidade que os tornam formas experimentáveis e apropriáveis 

no devir da imagem. Desse rito que, de acordo com Lezama, em seu romance se reinterpreta a 

cada desfrute de novas formas adquiridas, o filme de Piard extrai os seus aspectos insondáveis, 

através dos quais almeja estabelecer um insinuante diálogo com o seu universo primordial. Pois, 

a sua referência aos mitos e, por isso, à busca do escritor pela unidade do saber poético reitera 

                                                
23 Na sequência final de O Viajante Imóvel, o depoimento de Lezama foi extraído da entrevista com o escritor realizada por 
Eugenia Neves: “Eu diria que a metáfora de minha poesia, de meus ensaios, de minhas conversas, avança para a imagem de 
Paradiso, mas ao convergirem nesse ponto adquire como uma imagem de força inversa e esclarece o que eu pude fazer. 
Trabalhando no romance e na escuridão e ainda dentro do caos, eu sentia que minha obra, como podem vê-lo facilmente aqueles 
que a leram não é um desfrute de coisas adquiridas senão um rito, uma ventura. Apresenta o aspecto sagrado da aventura total 
do homem. Nenhum medo, nenhuma vacilação, dado que em toda parte descobriria a raiz da origem solar do homem. Como 
só posso imaginar-me como cubano, não posso afirmar que se tivesse nascido italiano teria escrito outra Divina Comédia, mas 
sim posso dizer que como cubano pude escrever Paradiso. Entre nós paraíso é como natureza não como símbolo ou arquétipo”. 
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como uma das possibilidades de alcançar tamanha sabedoria, curiosamente, atribuída pelo 

próprio Lezama, ao surgimento de um novo domínio da expressão humana, representado pelo 

nascimento do cinema. Logo, a atribuição de uma busca ancestral, àquela que é considerada a 

arte dessacralizada por excelência, compreende um paradoxo semelhante àquele que a teoria de 

Lezama formulara, ao sugerir a infinitude desse alcance sempre possível. Portanto, é o modo 

como os fatos da linguagem cinematográfica convertem, sob a ótica de Piard, as referências da 

obra de José Lezama Lima, em uma narrativa que transcende o próprio enredo de Paradiso, o 

gesto paradoxal que, definitivamente, atribui à potência estética do cinema, um contato genuíno 

com o potens da poética lezamiana e com o universo ancestral que confere o seu sopro anímico. 

Por esse ângulo é que o filme de Tomás Piard se apresenta como uma produção que está 

além das convenções que pressupõem a ideia de adaptação, na medida em que não só transpõe 

o universo ficcional do romance, justapondo-o aos diferentes planos da narrativa dedicados a 

criar um ponto de vista autobiográfico e interpretativo da obra que lhe serve de inspiração, mas 

projeta na forma e na causalidade de suas imagens, os movimentos e as tensões da matéria que 

compõe sua criação. Ou seja, é por preservar, a partir da potência que move a dupla poética das 

imagens cinematográficas, a heterogeneidade dos signos e das temporalidades que compõem o 

universo literário e conceitual da obra lezamiana, que a unidade da experiência promovida pelas 

imagens do filme de Piard revela como o traço que a conecta ao romance de Lezama é o mesmo 

que a permite reivindicar um caráter edificante em relação aos elementos de Paradiso. Traço 

que, por sua vez, está relacionado ao uso da metáfora como uma figura de linguagem capaz de 

determinar a especificidade dessa relação. Pois, diferentemente de outros recursos narrativos 

amparados por uma causalidade pré-estabelecida, a linguagem metafórica pressupõe um duplo 

movimento de identificação e alteração que, inevitavelmente, difere dos regimes amparados em 

sua causalidade e, por esse mesmo motivo, proporciona que estes estabeleçam uma relação mais 

profunda, justamente, por recusar que tal relação se desenvolva sob a constituição fundamental 

de um argumento ontológico, de um critério de fidedignidade que ampare a tradução dos fatos. 

Esse poder de identificação e alteração que define as predicações e as implicações semânticas 

da metáfora, ao embasar a causalidade metafórica do romance de Lezama e do filme de Piard, 

institui entre estes, um contato específico que, no caso, está além da diferença entre os suportes 

técnicos de suas imagens, uma vez que a interlocução entre duas metáforas – pensando-as em 

relação às diferentes unidades do discurso que compõem ambas as obras – é sempre um diálogo 

marcado pelas inflexões do sentido e das possibilidades de um encontro fulgurante do sentido. 
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Em vista disso, é que pensar a potência estética do cinema de Piard e a sua relação com 

o potens da poética lezamiana nos permite propor a existência de um potens cinematográfico 

definido, não só pela dimensão estética desse duplo movimento da causalidade metafórica e da 

produção de imagens marcadas pela obliquidade da metáfora, mas pela perspectiva ética que, 

por sua vez, está relacionada à maneira como Lezama vislumbra uma relação específica entre 

o homem e o universo simbólico que o rodeia, na consumação de uma vivência oblíqua. Relação 

que, a seu ver, estaria marcada por essa potência edificante da metáfora, uma vez que a função 

primordial da sua linguagem conecta as projeções existenciais da criação artística e do regime 

de partilha que a torna transferível e apropriável, com o modo como tais projeções derivam da 

aprovação trágica e da ação sobredeterminante que o sopro anímico de sua poética pressupõe, 

ao propor as alterações ontológicas que a penetração do mundo natural exerce nos domínios da 

cultura. Tais competências que são, antes de tudo, propriedades da imagem, quando, tomadas 

em seu sentido metafórico, proporcionam, por outro lado, uma reflexão mais contundente sobre 

a forma como a natureza dos signos impacta na projeção existencial por eles adquirida. Sendo 

assim, o potens cinematográfico é tanto a potência de edificação simbólico-imaginária que a 

imagem oblíqua oferece ao cinema quanto o reconhecimento e a partilha dessa potência como 

uma vivência oblíqua das imagens em movimento. Ou seja, é o modo como o contato entre a 

sétima arte e a poética lezamiana cria um regime de expressão capaz de distribuir entre os fatos 

da linguagem cinematográfica as potências e as tensões que demarcam a ação significante da 

obra e dos conceitos produzidos pelo escritor, o princípio que está relacionado à maneira como 

esse regime adquire vida própria ao tornar-se uma experiência produzida em um espaço comum, 

determinada pela projeção do filme na sala escura do cinema. Por isso, a possibilidade de pensar 

as potências estéticas da imagem oblíqua no cinema envolve definir como a sua interposição, 

como um sentido metafórico criado entre os movimentos inscritos na tela e o reconhecimento 

da metáfora pelo espectador, está relacionada à espessura existencial que esse reconhecimento 

adquire, na medida em que a projeção das imagens repercute em uma vivência oblíqua por elas 

produzida, seja no próprio instante da experiência cinematográfica, ou de um modo mais amplo, 

no tecido sensível que conecta o homem ao mundo, o sujeito aos demais sujeitos da natureza. 

Logo, o diálogo que tal aposta nos permite estabelecer com as categorias criadas em um 

dos raros momentos em que o sistema poético de José Lezama Lima foi se aproximado da teoria 

do cinema, além de ampliar as interpretações aqui propostas, reitera a pertinência conceitual 

dessa aproximação. Pois, as ideias lançadas por Iván González Cruz, em seu texto, Lezama y el 
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cinematógrafo24, ao partirem da afirmação do poeta, “todo era, menos cine”, existente em um 

trecho de sua poesia, Raziones del tedio, publicada em 1929, propõem que o aparecimento em 

sua escrita, de um contexto audiovisual impregnado pela mesma força cognoscente e metafórica 

característica de sua palavra e de sua obra, antecipava, no contraste desse todo com a realidade, 

o nexo bivalente que destaca a pertinência da imagem cinematográfica em traçar uma totalidade 

expositiva-existencial, cujo valor crítico afirma ou nega o ser. Tal pertinência, de acordo com 

o pesquisador, está relacionada à compreensão do imaginário criador despertado pela imago, 

como o conceito através do qual Lezama almeja articular a órbita poética do seu sistema teórico, 

mas, sobretudo, indicar como a imagem apresenta o poder de transcender o literário e de aplicar-

se à criação, em qualquer uma de suas manifestações. Nesse sentido, é que o termo adquire o 

domínio das infinitas vertentes expressivas que, segundo González Cruz, o cinema oferece em 

suas particularidades, como premência da imagem na natureza do cinematógrafo. Com isso, a 

ligação entre a obra de Lezama e o cinema, a seu ver, perpassaria não só pelas relações que seu 

estudo estabelece entre a narrativa de Paradiso e a dramaturgia cinematográfica, mas pelo modo 

como a própria experiência do cinema na sala escura seria capaz de provocar a ambivalência 

da metáfora lezamiana, ao adentramos o seu espaço, conscientes de sua fascinação e, logo em 

seguida, saírmos possuídos de sua hipnótica virtualidade. O magnetismo do verbo lezamiano 

seria, portanto, relativo às associações que despertam o inconsciente e corporizam a existência 

na tela do cinema, a partir de um reflexo que escurece e ilumina, sustentando a ambivalência 

do gesto cinematográfico. Gesto que seria semelhante à relatividade da vida e ao tratamento do 

conteúdo e da forma da imagem, no momento em que tais instâncias se conectam, no interior 

do que González Cruz define como a estrutura órfica conformada pela sala escura do cinema.  

                                                
24 No artigo, Lezama y el cinematógrafo (2011), o pesquisador espanhol, Iván González Cruz, estabelece uma aproximação 
entre os elementos conceituais e literários que compõem o sistema poético de José Lezama Lima, e as questões estéticas que 
embasam a teoria do cinema, conformando, desse modo, um diálogo entre obra do poeta cubano e a sétima arte. Os elementos 
que lhe permitem traçar essa aproximação têm como seu ponto de contato, a projeção atribuída por Lezama ao seu conceito de 
imago. Por isso, segundo González Cruz, “el concepto imago, tan definitorio de la poética lezamiana, adquiere una especial 
relevanacia en la interpretación y conocimiento de las posibilidades expresivas de ese otro universo que es el audiovisual” (p. 
125). Essa potência derivada da imago, segundo o pesquisador, estaria evidente na escrita de Paradiso, como testemunho dessa 
vivência plural da sensibilidade, em uma “novela que es un poema cinematográfico” (p. 126). Nesse sentido, González Cruz 
propõe a partir da afirmação de Lezama Lima, onde o poeta assinala que, em seu romance, as situações e seus personagens se 
comportam como imagens: “Al declarar que ‘las situaciones se comportaban como imágenes’ le otorga a éstas un papel central 
en la elaboración y articulación del relato. He aquí la imagen convirtiéndose en causa secreta que intensificará la trama, 
asciendiendo de las vicisitudes de los personajes para transmitir con poética visualidad la acción. Se intuye la afinidad con lo 
teatral, evidenciada en la novela en el uso brillante de los diálogos y la capacidad de su palabra para engendrar escenografías. 
Pero Lezama oculta otras pasiones, las cuales nos van a indicar su empatía hacia lo cinematográfico. El autor de Paradiso 
piensa y narra en imágenes, provocando la compenetración y el distanciamiento del cinema” (p. 127). Dessa relação entre os 
elementos e recursos da narrativa de Paradiso e a linguagem cinematográfica que o texto de González extrai suas concepções 
sobre a experiência do filme, os processos da montagem e as noções de tempo suscitadas pela obra e pelas categorias teóricas 
do sistema poético lezamiano. Investigações que transformam as possibilidades expressivas da imago, em um campo relações 
mais amplas que envolvem a intertextualidade entre cinema e literatura. Cf. CRUZ, Iván González. Lezama y el cinematógrafo. 
In: MARIGÓ, Gema Areta (org.). José Lezama Lima. La palabra extensiva. Madrid: Editorial Verbum, 2011, pp. 125-138. 
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No contraponto que demarca essa imersão nas profundezas do hades cinematográfico, 

a vivente causalidade metafórica que anima o movimento das imagens, ao criar uma confluência 

com a forma como a tela do cinema é capaz de comunicar, conforme materializa a contextura 

sensível que entrelaça a potência de afecção e significação despertada pelo filme, estabelece a 

verdadeira dimensão que permite ao cinema expressar as possibilidades da imago e, portanto, 

das anacronias que definem a sua participação na história. Pois, o modo como o sistema poético 

lezamiano atribui à imagem, o registro das contingências que marca o seu ato-experiência, além 

de remeter à economia temporal e à ação significante que resultam da causalidade da metáfora, 

compreende, antes de tudo, uma perspectiva sobre a qualidade do fenômeno que determina o 

seu conceito de imagem. Nesse sentido, a possibilidade de se traçar um contato entre o cinema 

e a teoria da imagem de José Lezama Lima não apenas se amplia, mas se estende às questões 

elementares que embasam a dinâmica e a experiência das imagens em movimento. Desse modo, 

quando a filósofa americana, Susan Buck-Morss, em seu livro, A tela do cinema como prótese 

de percepção25, diz que na experiência cinematográfica o real e o transcendente são colocados 

entre parêntesis, sua consideração sugere que a realidade emulada pela imagem cinematográfica 

é sempre uma imagem de alguma coisa que, apontando para além de si mesma, compreende, 

por outro lado, como essa realidade transcendente nunca é dada na própria imagem do cinema. 

Essa medialidade que Buck-Morss propõe, curiosamente, toma como ponto de partida o projeto 

fenomenológico de Husserl e a forma como os seus conceitos propõem um método de cognição 

baseado na análise imanente dos conteúdos da consciência, como um meio de se chegar a um 

conhecimento “absoluto” e “universal”. No entanto, essa problemática que a filósofa extrai da 

tradição idealista, como marca distintiva de suas concepções ontológicas, pressupõem, antes de 

tudo, um esforço de inspecionar as questões delineadas por Husserl e a proficuidade que as suas 

implicações epistemológicas, de certo modo, oferecem ao estudo das imagens em movimento. 

É para além das diferentes categorias que definem o estudo da redução fenomenológica 

que, portanto, Susan Buck-Morss afirma que seu objetivo caminha para um lado oposto, ao que 

pressupõe a busca de um conhecimento absoluto em sua forma pura, tal como proposto pelo 

                                                
25 No livro, A tela do cinema como prótese de percepção (The Cinema Screen as Prosthesis, 2009), Susan Buck-Morss parte 
das reflexões empreendidas por Edmund Husserl, em A ideia da fenomenologia (Logische Untersushungen, 1901), em busca 
de estabelecer uma relação entre método de cognição estipulado pelo filósofo alemão e a percepção cinemática. No entanto, o 
projeto da filósofa traça as suas próprias considerações sobre as possibilidades do “pensamento-ato” estipulado por Husserl, 
nos dar a ver na tela do cinema, novas projeções do fenomeno que estariam além da redução fenomenológica e das categorias 
puras que, na obra de Husserl, conformam o estudo da fenomenologia. Nesse sentido, as tentativas de Husserl em inspecionar 
os atos mentais em busca de suas essências, até que essas pudessem ser puramente ou intuitivamente “vistas” como absolutas 
e não-contingentes, compreende uma distância em relação à forma como o cinema, aos olhos de Buck-Morss, nos possibilita 
“ver” as realidades técnico-materiais impuras dentro das categorias filosóficas puras de Husserl. Cf. BUCK-MORSS, Susan. A 
tela do cinema como prótese de percepção. Tradução Ana Luíza Andrade. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2009. 
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idealismo. De acordo com suas palavras, ao pedir que se se veja as realidades técnico-materiais 

impuras dentro das categorias filosóficas puras de Husserl, estas sugerem que a verdade não é 

intencional. Por outro lado, é argumentando a favor da forma como a tela do cinema funciona 

como um órgão artificial de cognição, que Buck-Morss demarca como esse órgão protético não 

só duplica a percepção cognitiva humana, mas também transforma sua natureza. Nesse sentido, 

ao considerar sua relação com o espaço e o tempo, o efeito das técnicas cinematográficas seria, 

segundo a filósofa, o de espreitar a percepção, libertando-a de um mundo mais amplo do qual 

faz parte, para sujeitá-la a uma condensação temporal e espacial extrema, de modo a mantê-la 

em suspenso, conforme flutua em uma sequência de dimensões aparentemente autônomas. 

Logo, a temporalidade fílmica como exclusivamente presente, não seria um simples presente 

simulado, por haver uma lacuna entre a gravação da percepção e o seu estar sendo vista. Para 

Buck-Morss, a imagem do cinema é o traço cinegético gravado de uma ausência, é a imagem 

presente de um objeto que desapareceu, ou que talvez nem mesmo tenha existido. Desse modo, 

suas alegações não almejam uma profundidade ontológica. Ao argumentar que a tela do cinema 

constitui uma prótese cognitiva, não pretendem atribuir a ela um só sentido inerente de ser. Daí 

a maneira como seu estudo propõe como, na tela, as imagens moventes obtêm um significado 

presente, a despeito da ausência dos corpos nela impressos e, por esse motivo, se constituem 

como simulacros onde, por exemplo, a diferença entre ficção e documentário é apagada. Como 

“equivalentes cognitivos”, as formas que habitam a superfície da tela demonstram como tanto 

o evento real quanto o encenado estão ausentes, na mesma medida que a aparência de estarem 

presentes é igualmente simulada pelos recursos que definem as técnicas cinematográficas. Por 

isso, o código não remeteria mais a qualquer realidade subjetiva ou objetiva, mas a si mesmo. 

No entanto, essa referência a si mesmo, existente na imagem cinematográfica, encarna 

o paradoxo que as projeta constantemente fora si, conforme encaram uma ruptura que se define, 

tanto pelo modo como emolduram e montam a realidade quanto pela reconstrução que a própria 

percepção protética opera. É por impactarem na “realidade” ou na existência coletiva como uma 

linha tênue entre a maneira como conhecemos as coisas e como elas são representadas que essa 

tenacidade da imagem em movimento nos diz sobre a forma como certos eventos só podem ter 

lugar na superfície protética da tela, enquanto outros só podem existir dentro das dimensões da 

percepção cinemática. Eis o motivo pelo qual Susan Buck-Morss afirma existir uma capacidade 

da imagem cinematográfica em produzir uma “unidade”, seja por colocar as ideias em comum, 

uma vez que a sua experiência pressupõe uma ordem coletiva, ou por ultrapassar o problema 

da verificação intersubjetiva, atestando como a cognição do cinema inscreve uma experiência 
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universal, eliminando qualquer necessidade de colocar, através de argumentos filosóficos, uma 

subjetividade transcendental. No entanto, essa universalidade a priori, pode incorrer no risco 

de atribuir ao cinema uma mera projeção consensual, determinada pelo caráter ontológico desse 

universalismo. Neste aspecto, Buck-Morss difere a uniformidade do consenso e o fato universal 

das “verdades” experimentadas em comum. Pois, a cognição seria uma função simultaneamente 

física e intelectual, o que significa que, se consideramos a tela um órgão protético exposto ao 

choque das imagens, o corpo se sujeita, segundo Susan Buck-Morss, a uma “dupla e aparente 

paradoxal modificação” (BUCK-MORSS, 2009, p. 29) que, de um lado intensifica os sentidos 

e de outro neutraliza a sensação. Ou seja, no cinema o espectador é mantido em uma situação 

paradoxal por estar ao mesmo tempo hipersensibilizado pela linguagem e anestesiado pela sala 

escura. Essa ambiguidade é o que marca a capacidade do cinema de redescrever a realidade ao 

expô-la aos nossos poderes de percepção alterados. Em suma, aquilo que é dado ao sentido 

construído pelo filme, não está posto no mundo como uma existência no eu, nem na pura 

imanência, mas nos dados captados no “ver” que definem a unidade do objeto e do sujeito. 

Por isso, o cinema seria uma nova expressão que permitiria ao homem almejar a unidade 

do corpo e da alma, do visível e do invisível, da poesia e da razão, entre outras dicotomias que 

definem os dilemas da existência humana. Pois, quando José Lezama Lima concede esse poder 

às imagens em movimento, as suas palavras atribuem ao cinema não só uma potência estética 

que está associada à forma como a obliquidade dessas imagens define a reconstrução do mundo 

na tela, mas também uma potência ética que nos permite vivenciar essa obliquidade, como uma 

linha tênue entre o modo como o mundo é reconstruído e como ele reflete essa reconstrução. 

Essa equivalência cognitiva, essa situação paradoxal que marca a experiência cinematográfica 

nos leva, portanto, ao início de nossa especulação sobre a poética lezamiana e o anacronismo 

no cinema, tendo em vista como a conquista da unidade é uma possibilidade relativa ao tempo 

e à facticidade das imagens no contínuo que marca o filme projetado na tela. Logo, é essa leitura 

convergente, o gesto interpretativo que, por fim, nos permite reunir em torno dos elementos da 

experiência cinematográfica, os fatos que apontam a participação da imagem na história, como 

uma possibilidade conferida às imagens em movimento. Uma possibilidade que surge a partir 

do momento em que estas imagens se encontram dissociadas de toda constituição fundamental 

da história, para nos dar a ver uma nova historicidade, através da qual o cinema seria capaz de 

animar o tempo e, portanto, produzir uma desmesura que irrompe em seu próprio ordenamento, 

no instante em que proporciona uma visão da imagem como a última das histórias possíveis. 
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CONCLUSÃO 

4. A imagem como a última das histórias possíveis 

O anacronismo e a sua relação com as imagens em movimento, em nada se diferindo da 

forma como o conceito está implicado na produção da verdade histórica, confere aos desígnios 

poéticos da arte cinematográfica, um problema relativo ao princípio que oculta sua participação 

na construção da história. Pois, o seu poder de atestação da verdade histórica, uma vez sujeito 

à clandestinidade ontológica que lhe atribui a tarefa de fornecer a constituição fundamental do 

conhecimento histórico, se assemelha ao poder de atestação dramática que, no espaço-tempo 

do cinema, fornece às ações a transparência, através da qual as imagens almejam não apenas 

estabelecer um ordenamento descritivo da narrativa cinematográfica, mas recursar a opacidade 

do mundo e a barreira que a fragmentação dos seus estímulos oferece à inteligibilidade da forma 

como podemos percebê-lo. Nesse sentido, o cinema e o anacronismo estão encerrados em um 

campo de batalha. O que se torna evidente se partirmos da ideia de que talvez seja o movimento 

cinemático, a forma mais eficaz encontrada pelo homem, de criar a causalidade do tempo e do 

espaço. Poder que mesmo herdado da literatura, dela se difere por estar dotado de um impulso 

de significação visual que Walter Benjamin, por exemplo, dizia ser mais difuso na pintura. No 

entanto, para além dessa questão de menor importância, cabe assinalar como essa batalha, por 

um lado, demonstra a estrutura ontológica que a própria materialidade do cinema pode oferecer 

aos historiadores, enquanto, de outro, enxerga nessa qualidade imagética do audiovisual, como 

a sua disposição em relação à história é ser, inevitavelmente, anacrônica. A diferença, portanto, 

entre esses dois modos como as imagens em movimento participam da história está relacionada, 

menos às possibilidades pertencentes à cada um deles, do que às distintas maneiras como a 

dinâmica que os entrelaçam é, ou não, recriada por uma determinada produção cinematográfica. 

Essa opção que, por sua vez, é relativa ao gesto de expor a clandestinidade do argumento 

ontológico que oculta a presença do anacronismo no debate histórico, incorre, no entanto, em 

um risco de fazer das infinitas possibilidades como o anacronismo se manifesta nas imagens do 

cinema, um simples acordo metodológico, ou mesmo, um ponto de vista restritivo que logo 

estaria sujeito à desconstrução de seu novo argumento ontológico. Por isso, as contribuições da 

obra de José Lezama Lima e do filme de Tomás Piard, nos permitem traçar algumas linhas de 

força na contextura de um debate que, irremediavelmente, está marcado por uma constituição 

paradoxal, isto é, pelo caráter contingente de sua existência. Eis o que Jacques Rancière certifica 

no final de seu artigo, ao sugerir o movimento desontologizante das anacronias contra as tramas 
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do possível, embasadas pelo conceito de anacronismo. Uma duplicação conceitual necessária 

apenas em termos explicativos que, por outro lado, Georges Didi-Huberman desconsidera ao 

reacender a chama paradoxal do anacronismo, para a atestar o potencial anacrônico das imagens 

que edificam a história da arte. Nesse sentido, é que pensar como as colaborações individuais  

acerca do conceito de anacronismo e das suas possibilidades expressivas, nos mostram como 

os gestos pontuais das obras de Lezama e Piard, além de apresentarem suas contribuições na 

abertura de um conceito relegado à parte maldita de toda forma do saber – não só o histórico –

, realizam essa abertura sem restringir as possibilidades que derivam desse conceito paradoxal, 

justamente, por exporem as suas entranhas e tirar das sombras a sua presença inabalável. 

Logo, o modo como o sistema poético de José Lezama Lima está inteiramente amparado 

pela ação sobredeterminante e, portanto, anacrônica das imagens, é o que nos permite fazer das 

projeções históricas de suas categorias, uma perspectiva estética e conceitual sobre a abertura 

desse paradoxo anacrônico, no espaço e no tempo privilegiados do cinema. Pois, se a imagem 

participa da história, tal participação seria o próprio movimento paradoxal que opõe a história 

e a “contra-história” assinalada pelo anacronismo. Sendo assim, tanto a imagem participa da 

história quanto a história participa da imagem, tal como sugere a dobra do tempo observada por 

Didi-Huberman, mas também a historicidade do cinema analisada por Rancière. Com isso, o 

traço contingencial dessa dobra que está implicada na história através da imagem, revela não 

só como a imagem seria o registro de uma história possível, em um limiar entre o anacrônico e 

o histórico, mas a maneira como a imagem, sendo a última das histórias possíveis, transfere tais 

possibilidades a todos os domínios em que se faça presente, inclusive, no cinema. Portanto, a 

maneira como Lezama nos permite pensar o anacronismo, oferece certos indícios sobre o modo 

como o filme de Piard estabelece um regime dessas possibilidades que, por sua vez, atribuem 

ao cinema um domínio particular das historicidades que o constituem, seja como um objeto da 

história, ou como um meio capaz de representá-la. Daí a forma como as imagens em movimento 

participam da história de diferentes modos, ao estabelecerem dinâmicas próprias, aptas ou não, 

a realizarem uma abertura das potências anacrônicas que inevitavelmente as permeiam. O que, 

no caso de O Viajante Imóvel, está relacionada ao suporte linguístico e filosófico que envolve 

a função metafórica da linguagem e o seu diálogo com as categorias do pensamento lezamiano. 

Neste aspecto, a abertura do referencial anacrônico das imagens na própria estrutura da 

narrativa seria apenas mais uma das camadas que definem as possibilidades de pensar o cinema 

e sua capacidade de dar a ver o anacronismo. No filme de Tomás Piard, o anacronismo se torna 

representável, em termos das escolhas formais que marcam a opções narrativas do filme, na 
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medida em que se realiza na postura ética e estética que marca o impulso de conformação 

simbólica da representação, tendo em vista a facticidade de sua narrativa metafórica. Algo que 

se apresenta no choque de sentido entre as imagens e nas montagens e remontagens do tempo 

na parte interna das imagens, evidente em outros procedimentos da linguagem cinematográfica 

que não envolvem propriamente a justaposição dos planos. Essa abertura do regime anacrônico 

das imagens no filme de Piard, demonstra não só uma série de possibilidades técnicas capazes 

de trazerem o anacronismo para o plano da linguagem, mas também o registro das projeções 

conceituais que definem esse regime e a maneira como elas o permite expandir a definição da 

própria ideia de anacronismo. Por esse ângulo é que superfície de contato entre a obra de José 

Lezama Lima e o filme de Tomás Piard amplia as possibilidades destinadas ao conceito de 

anacronismo. Pois, a explicitação ontológica do postulado de referência promovida metáfora e, 

portanto, pela causalidade da obra de Lezama, conforme estabelece uma referência para que o 

filme de Piard transponha a sua linguagem metafórica para o espaço-tempo cinematográfico, 

revela como a montagem tem uma implicação profunda na forma como o cinema realiza um 

tratamento anacrônico do tempo diegético, indicando, assim, como a afinidade conceitual entre 

a literatura de Lezama e o cinema de Piard, produz uma ampliação da ideia de anacronismo. 

  Algo que acontece, na medida em que ambas as obras não apenas fazem da metáfora 

o seu recurso comum, mas trazem à tona seu desígnio ancestral, como um modo especifico de 

traçar essa explicitação ontológica que, por sua vez, desvela a estrutura fundamental que separa 

o tempo histórico e o tempo mitológico. Nesse sentido, o sopro anímico atribuído por Lezama 

e Piard aos movimentos anacrônicos produzidos por uma vivente causalidade metafórica, além 

de relacionar os fatos da linguagem literária e cinematográfica com os domínios da filosofia e 

da antropologia, delineando o primado ancestral de suas obras, o faz de maneira conectada com 

a capacidade exercida pela dupla poética produzida pela metáfora, de estabelecer as alterações 

ontológicas e a contraefetuação do próprio conceito de ontologia. Capacidade que, portanto, faz 

da explicitação da clandestinidade ontológica do anacronismo, uma apropriação animista do 

seu conceito. Eis que umas propostas mais originais desta tese – caso elas possam ser definidas 

como tal – é sugerir que, sob o prisma da poética lezamiana e da vida que as imagens adquirem 

no seu sistema conceitual, o vínculo primordial da metáfora com o anacronismo permite pensar 

como as anacronias são uma espécie de animismo do tempo, ou seja, algo capaz de dar vida ao 

tempo conforme rompe com o seu movimento inexorável, ou mesmo, com o seu eterno retorno. 

Animismo temporal que está associado à facticidade enigmática das imagens e à maneira como 
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a desconstrução da constituição fundamental da história e do seu projeto ontológico, passa pelo 

mesmo movimento paradoxal que marca a experiência do homem primitivo diante do tempo. 

O movimento que as imagens imprimem na tela converge, portanto, nesse duplo sentido 

do tempo, nessa vida adquirida pelo cinema como uma potência reversível encarnada não só 

pela causalidade das imagens, mas pela própria situação paradoxal que representa estar diante 

desse tempo na sala escura do cinema. Logo, as linhas de força que atravessam a película de 

Piard e a “fenomenotecnia” que, nas palavras de Emanuele Coccia, a vida sensível das imagens 

projeta para além de si mesmas – para além de uma fenomenologia voltada unicamente para a 

imanência das formas –, demonstram como a experiência cinematográfica é um terreno fértil 

para as agitações do tempo e das formas, mas também para as agitações da alma. Essa unidade 

entre a vida sensível e comunicável da imagem, essa possibilidade sempre em movimento de 

que tais esferas componham uma só forma de vida, é o que Lezama imaginou quando conferiu 

ao cinema uma possibilidade de tocar na unidade primordial. Neste ponto, Rancière propõe que 

o cinema libera o dispositivo intencional da arte representativa, para por em ato, o dispositivo 

de outra psyché e de outra physis. Pois, a seu ver, o olho da máquina transcreve diretamente os 

movimentos do pensamento e, assim, a energia elétrica da matéria encontra a energia nervosa 

do espírito. O que, por sua vez, equivale a dizer que a arte cinematográfica é mais do que uma 

arte, ela é, nas palavras do filósofo, “um modo específico do sensível”. Um modo que Rancière 

assinala como um mistério capaz de corroborar a sua natureza “sobrenatural”. Portanto, convém 

pensar que é, antes de tudo, pelo fato da arte cinematográfica abolir a oposição entre um mundo 

interior e um mundo exterior, um mundo do espírito e um mundo dos corpos que, seu modo de 

abolir todas as oposições entre o sujeito e o objeto, seria também uma nova forma do sujeito se 

relacionar com a subjetividade vindoura desse outro fato vivente. Em suma, é a luz que escreve 

o movimento, a energia espiritual do sensível que revela a energia sensível do próprio espírito. 

Para concluir, quando José Lezama Lima afirma que a imagem é a última das histórias 

possíveis, as suas categorias projetam essa possibilidade no modo específico como a imagem 

participa da história, como a imago pressupõe uma capacidade de tornar o tempo uma instância 

viva. O anacronismo que marca essa afirmação nos diz algo sobre a história, na mesma medida 

em que revela a sua ligação praticamente indissociável com a imagem. Na dobra que, portanto, 

conecta ambas as dimensões, a possibilidade de devir imageticamente é sempre igual e diferente 

à possibilidade de devir historicamente. E o cinema, arte igualmente histórica e imagética, nos 

mostra sua potência de historialidade e de histocização, a cada imagem que adquire movimento. 

Sendo assim, o que Lezama nos oferece como um dado para pensarmos a história e como esta 
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se desdobra no fluxo intenso das imagens em movimento é, antes de tudo, como aquilo que está 

representado na tela é o lado oculto do que vemos. Onde a história existe como uma potência 

de reconhecimento encarnada pela imagem, o anacronismo prevalece como aquilo que não é 

necessário ser reconhecido, uma vez que sempre está, ainda que lhe caiba a parte maldita de 

tudo o que podemos ver. Por isso, reconhecer a história é uma possibilidade produzida pela 

imagem, um limite de algo a ser alcançado. Logo, essa desmesura do tempo pressuposta pelo 

anacronismo é o que permite à história obter uma forma. É o que faz da imagem uma história 

possível, na medida em que, entre a desmesura anacrônica e a forma histórica, existe o meio 

que a imagem ocupa. O meio que entrega como um tecido: a trama que entrelaça o que vemos 

e o que está costurado em seu avesso. Todavia, se aos olhos de Lezama, a imagem possibilita à 

história existir, obter uma forma ainda que disforme e longe dos domínios de uma causalidade 

sucessiva, ela também entrega ao anacronismo um lugar do possível, um lugar onde o vemos 

no mesmo instante em que por ele somos vistos, como vidas que as imagens tornaram possível. 
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ANEXOS 

Obra de José Lezama Lima 

Romance 

Paradiso (1966) 

Oppiano Licario (1977) 

Poesia 

Morte de Narciso (Muerte de Narciso, 1937) 

Enemigo rumor (1941) 

Aventuras sigilosas (1945) 

La fijeza (1949) 

Dador (1960) 

Fragmentos a su imán (1978) 

Ensaio 

Colóquio com Juan Ramón Jiménez (Coloquio con Juan Ramón Jiménez, 1938) 

Arístides Fernández (1950) 

Analecta del reloj (1953) 

A expressão americana (La expressión americana, 1957) 

Tratados en La Habana (1958) 

A quantidade enfeitiçada (La cantidad hechizada, 1970) 

Antologia 

Antología de la poesía cubana (1965) 

Órbita de Lezama Lima (1966) 

Antología del cuento cubano (1968) 

Poesía completa (1970) 

Introducción a los vasos órficos (1971) 

Las eras imaginarias (1971) 

Imagen y possibilidad (1981) 

Relatos (1987)  



 262 

Índice Onomástico 

Agamben, Giorgio (1942); 108, 109. 

Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa 
(1738-1814); 90, 133, 134, 135. 

Alhazen (965-1040); 120. 

Alí, Jorge (1959); 207. 

Alighieri, Dante (1265-1321); 75. 

Alonso, Alicia (1921); 28, 

Althusser, Louis (1918-1990); 167. 

Aristóteles (384-322 a.C.); 59, 74, 92, 118, 
121, 122, 123, 139, 141, 142, 143, 146, 151, 
153, 154, 155, 157, 159, 161, 163, 185, 187, 
203. 

Auerbach, Erich (1892-1957); 153. 

Bach, Johann Sebastian (1685-1750); 132. 

Bachelard, Gaston (1884-1962); 114. 

Ballagas, Emilio (1908-1954); 34, 35. 

Baquero, Gastón (1914-1997); 25, 35. 

Barca, Calderón de la (1600-1681); 37. 

Bardet, Gaston (1907-1989); 27. 

Barthes, Roland (1915-1980); 126. 

Batista, Fulgencio (1901-1973); 40. 

Baudelaire, Charles (1821-1867); 166. 

Beauvoir, Simone de (1908-1986); 26. 

Bejel, Emilio (1944); 37, 75, 98. 

Benjamin, Walter (1892-1940); 50, 66, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 129, 130, 
137, 173, 233. 

Berkeley, George (1685-1753); 138. 

Bianchi Ross, Ciro (1948); 196, 197, 201, 
207, 208, 212, 215.  

Bilbao, Francisco (1823-1865); 78. 

Blanco, Luis Amado (1903-1975); 34. 

Bloch, Marc (1886-1944); 60, 61, 62, 65, 
66, 67, 68, 69, 71, 103. 

Boileau-Despréaux, Nicolas (1636-1711); 
120. 

Bossuet, Jacques-Bénigne (1627-1704); 72. 

Braudel, Fernand (1902-1985); 61. 

Bravo, Armando Álvarez (1938); 125. 

Bresson, Robert (1901-1999); 123. 

Brueghel, Pieter (1525-1569); 86. 

Buck-Morss, Susan; 230, 231, 232. 

Buñuel, Luis (1900-1983); 194. 

Burke, Peter (1937); 60, 70. 

Camus, Albert (1913-1960); 36. 

Canosa, Raúl; 41. 

Carone Netto, Modesto (1937); 210. 

Carpentier, Alejo (1904-1980); 26, 32, 78, 
89, 94. 

Carreras, Pepita Jiménez; 33. 

Casal, Julián del (1863-1893); 35, 37, 41. 

Casanovas, Martí (1894-1966); 32. 

Cassirer, Ernst (1874-1945); 76, 128, 178, 
185. 

Castro, Fidel (1926-1916); 40. 

Césaire, Aimé (1913-2008); 36. 

Chacón y Calvo, José María (1892-1969); 
34. 

Champaigne, Philippe de (1602-1674); 132. 

Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936); 32. 



 263 

Chiampi, Irlemar; 38, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 
97, 99, 102, 104, 107, 118, 120, 132, 133, 
141, 153, 188, 189. 

Claudel, Paul (1868-1955); 36. 

Coccia, Emanuele (1976); 119, 132, 143, 
144, 148, 164, 172, 236. 

Cocteau, Jean (1889-1963); 32. 

Coleridge, Samuel Taylor (1772-1834); 73. 

Collingwood, Robin George (1889-1943); 
63, 70, 72, 83. 

Colombe, Jean (1430-1493); 86. 

Cortázar, Julio (1914-1984); 38, 39, 42. 

Croce, Benedetto (1866-1952); 72. 

Cruz, Iván González; 33, 35, 228, 229. 

Cueto, Alfredo L. del (1932); 41. 

Curtius, Ernst Robert (1814-1896); 97, 99. 

d’Ors, Eugenio (1881-1954); 34, 107. 

da Vinci, Leonardo (1452-1519); 120. 

Debray, Régis (1940); 124. 

Descartes, René (1596-1650); 72, 118, 128, 
142, 144, 149, 166, 172, 181, 182, 183. 

Didi-Huberman, Georges (1953); 48, 62, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 96, 101, 102, 104, 
106, 130, 131, 135, 136, 180, 193, 205, 206, 
208, 234. 

Diego, Eliseo (1920-1994); 35, 36. 

Duby, Georges (1919-1996); 61. 

Eick, Jan van (1390-1441); 87. 

Einstein, Carl (1885-1940); 66. 

Eisenstein, Serguei (1898-1948); 104, 210. 

El Greco (1541-1614); 132, 133. 

Eliade, Mircea (1907-1986); 107, 137, 167. 

Eliot, T. S. (1888-1965); 36, 102, 123. 

Éluard, Paul (1895-1952); 36. 

Emán, Gabriel Jiménez (1950); 30, 89, 138. 

Espinoza, Baruch de (1632-1677); 132, 
133. 

Ésquilo (525-456 a.C.); 140, 141. 

Eurípedes (480-406 a.C.); 140. 

Febvre, Lucien (1878-1956); 56, 57, 58, 60, 
61, 62, 67, 69, 70, 73. 

Fernández Vázquez, Arístides (1904-1934); 
33, 37. 

Fernández, Pablo Armando (1929); 198, 
221. 

Fernández, Sergio; 215. 

Flaubert, Gustave (1821-1880); 123. 

Flores, Margarita García (1922-2009); 184, 
222. 

Florit, Eugenio (1903-1999); 34. 

Focillon, Henri (1881-1943); 67. 

Fossey, Jean-Michel (1945-2010); 196. 

Foucault, Michel (1926-1984); 65, 66, 114, 
115, 116. 

Franju, Georges (1912-1987); 38. 

Gacio, Roberto (1941); 196. 

García Lorca, Federico (1898-1936); 28, 
41. 

Garcilaso de la Vega, Inca (1501-1536); 35, 
37, 221. 

Gaztelu, Ángel (1914-2003); 33, 35, 36. 

Gebhardt, Karl (1897-1948); 133. 

Gibbon, Edward (1737-1794); 83. 

Godard, Jean-Luc (1930); 126. 

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-
1832); 152. 



 264 

Góngora, Luis de (1561-1627); 32, 37, 221. 

González, Rafael Trejo (1910-1930); 32, 
212, 214, 215, 216, 223, 225. 

González, Reynaldo (1940); 198, 211, 212. 

Grautoff, Otto (1876-1937); 133. 

Guerra, Félix (1938); 198, 221. 

Guirao, Ramón (1908-1949); 34. 

Haar, Michel (1937-2003); 191. 

Hadot, Pierre (1922-2010); 140, 141, 166. 

Hatzfeld, Helmut (1892-1979); 133. 

Haubold, Günther (1926-1999); 41. 

Haydú, Jorge (1921-2008); 41. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-
1831); 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 
93, 94, 95, 98, 107, 130, 142, 151, 161, 183, 
193. 

Heidegger, Martin (1889-1976); 91, 92, 
118, 188, 189, 190, 191, 193. 

Heifetz, Jascha (1901-1987); 28. 

Henle, Paul (1908-1962); 156, 157. 

Heráclito (535-475 a.C.); 27, 84, 121, 140, 
151. 

Herder, Johann Gottfried von (1774-1803); 
70, 83. 

Hernández, Humberto; 196. 

Heródoto (485-425 a.C.); 69. 

Hesíodo (750-650 a.C.); 140. 

Homero; 128, 169. 

Horácio (65 a.C. - 8 d.C); 74, 120. 

Huerta, David (1949); 34. 

Husserl, Edmund (1859-1938); 230, 231. 

Ichaso, Francisco (1901-1962); 32. 

Iglesias, Manuel; 213. 

Ines de la Cruz, Juana (1651-1695); 90, 207. 

Jiménez, Juan Ramón (1881-1958); 33, 34, 
35, 40. 

Joyce, James (1882-1941); 37, 102. 

Kant, Immanuel (1724-1804); 92, 168, 183. 

Klages, Ludwig (1872-1956); 104, 105. 

Kondori; 90, 133, 134. 

Kubler, George (1912-1996); 67. 

Lamy, Bernard (1640-1715); 138. 

Langlois, Henri (1914-1977); 38, 39. 

Lastarria, José Victorino (1817-1888); 78. 

Lautréamont, Conde de (1846-1870); 32. 

Lázaro, Hipólito (1887-1974); 28. 

Le Goff, Jacques (1924-2014); 61. 

Le Guern, Michel (1937-2016); 156, 157. 

Lefranc, Abel (1863-1952); 57, 62. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716); 
109, 110, 132, 133. 

Lezama Lima, Eloísa (1912-2010); 40, 99. 

Lezama Lima, Rosa (1908-1972); 40. 

Lezama y Rodda, José María (1886-1919); 
30. 

Lima y Rosado, Rosa (1888-1964); 30. 

Llosa, Mario Vargas (1936); 42. 

Lope de Vega, Félix (1562-1635); 120, 135, 
221. 

López, César; 198, 212, 215, 216. 

Loraux, Nicole (1943-2003); 64, 65, 66. 

Lozano, Alfredo; 40. 



 265 

Machado, Gerardo (1871-1939); 32, 213, 
222. 

Maitland, Frederic Willian (1850-1906); 
62. 

Mallarmé, Stéphane (1842-1989); 32, 36, 
37, 75, 123, 166. 

Manãch, Jorge (1898-1961); 40. 

Mandrou, Robert (1921-1984); 61. 

Mariátegui, José Carlos (1894-1930); 78. 

Marinello, Juan (1898-1977); 32. 

Maritain, Jacques (1882-1973); 32. 

Markova, Alicia (1910-2004); 28. 

Marrero, Judith; 206. 

Marruz, Fina García (1923); 36, 40. 

Martí, José (1853-1895); 31, 37, 78, 222. 

Martínez Estrada, Ezequiel (1895-1964); 
78. 

Martínez, Georbis; 198, 201, 202, 206, 207, 
212. 

Martínez, Tomás Eloy (1934-2010); 30, 
118, 221. 

Martini, Simone (1285-1344); 87. 

Marx, Karl (1818-1883); 70, 72, 105. 

Mateo, Margarita; 198. 

McLuhan, Marshall (1911-1980); 124. 

Mesa, Juan Miguel; 196. 

Michelet, Jules (1798-1874); 62, 69. 

Mistral, Gabriela (1889-1957); 36. 

Monreal, Lorenzo; 41. 

Montaigne, Michel de (1533-1592); 26, 
166. 

Montesquieu (1689-1755); 83. 

Moreno del Toro, José Luis (1943-2015); 
198. 

Naranjo, Arístides (1977); 224. 

Neves, Eugenía; 222, 226. 

Nietzsche, Friedrich (1844-1900); 50, 87, 
107, 108, 140, 141, 143, 144, 145, 153, 154, 
165.  

Novalis (1772-1801); 161. 

Núñez, Eslinda (1943); 209, 220. 

Obermayer, Irma; 41. 

Orbón, Julián (1925-1991); 36. 

Ortiz Fernández, Fernando (1881-1969); 
78, 84. 

Parmênides (530-460 a.C.); 112, 121, 148, 
143. 

Paz, Octavio (1914-1998); 36, 42. 

Peirce, Charles Sanders (1839-1914); 156. 

Pérez-Cisneros, Guy (1915-1953); 35. 

Perse, Saint-John (1887-1975); 36. 

Piard, Tomás (1948-2019); 53, 54, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 233, 234, 235, 
236. 

Picasso, Pablo (1881-1973); 32. 

Pierluigi da Palestina, Giovanni (1525-
1594); 87. 

Piñera, Virgilio (1912-1979); 36. 

Platão (427-348 a.C.); 32, 59, 128, 151, 
152, 155, 173, 182, 222. 

Plínio, o Velho (23-79); 131. 

Políbio (200-118 a.C.); 59, 72. 

Portocarrero, René (1912-1985); 34, 35, 41, 
125, 135. 



 266 

Pound, Ezra (1885-1972); 32, 123. 

Proust, Marcel (1871-1922); 30, 32. 

Puig, Ernesto González (1913-1988); 35. 

Puig, Germán (1928); 38. 

Quevedo, Francisco de (1580-1645); 37, 
221. 

Rabelais, François (1494-1553); 57, 61, 62. 

Rancière, Jacques (1940); 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 101, 103, 
123, 124, 125, 126, 127, 157, 169, 170, 173, 
174, 178, 180, 202, 203, 204, 205, 217, 218, 
233, 234, 236. 

Ratoff, Gregory (1893-1960); 28. 

Rembrandt (1606-1669); 133. 

Retamar, Roberto Fernández (1930); 34, 36. 

Reyes, Alfonso (1889-1959); 36, 78. 

Ricoeur, Paul (1913-2005); 138, 139, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 171, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 210. 

Riera, José Manuel; 220. 

Rimbaud, Arthur (1854-1891); 32. 

Rivera, Diego (1886-1957); 32. 

Rodó, José Enrique (1871-1917); 78. 

Rodríguez, Mariano (1912-1990); 34, 35. 

Rodríguez, Nelson (1938); 41. 

Rojas, Ricardo (1882-1957); 78. 

Rolin, Nicolas (1376-1462); 86, 87. 

Rosset, Clément (1939-2018); 165, 166, 
167, 189, 193. 

Ruiz, Enrique Labrador (1902-1991); 36. 

Salas, Mariano Picón (1901-1965); 78. 

Sánchez, Herminia (1923); 206. 

Santo Agostinho (354-430); 72. 

Santo Anselmo (1033-1109); 168. 

São Paulo (5 d.C. – 67 d.C.); 109, 151. 

Sarduy, Severo (1937-1993); 42, 90. 

Sariol, José Prats (1946); 29, 39. 

Sarmiento, Domingo Faustino (1811-
1888); 78. 

Sartre, Jean-Paul (1905-1980); 26. 

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von 
(1775-1854); 70, 85, 86, 110, 161. 

Schopenhauer, Arthur (1788-1860); 192. 

Serrano, Pío E. (1941); 25, 39. 

Smith, Octavio (1921-1987); 36. 

Soares, Luis Eustáquio (1966); 27, 172. 

Solar, Carlos; 215. 

Solás, Humberto (1941-2008); 41. 

Spencer, Theodore (1902-1949); 36. 

Spengler, Oswald (1880-1936); 70, 93, 94, 
95, 98, 99, 100, 101, 107. 

Toynbee, Arnold Joseph (1889-1975); 70, 
97, 99, 100, 101, 102. 

Trakl, Georg (1887-1914); 210. 

Treviño, María Luisa Bautista; 41. 

Tucídides (460-400 a.C.); 69. 

Ureña, Camila Henríquez; 34. 

Ureña, Pedro Henríquez (1884-1946); 78. 

Uslar Pietri, Arturo (1906-2001); 78. 

Valdés, Mariana; 224. 

Valdés, Oscar (1919-1990); 41. 

Valentim, Marco Antonio; 91, 92, 167, 189, 
190, 191, 192. 

Valera, Roberto (1938); 41. 



 267 

Valéry, Paul (1871-1945); 27, 32, 35, 36, 
37, 123. 

Varona, Enrique José (1849-1933); 34. 

Vasconcelos, José (1882-1959); 78. 

Veitía, Héctor (1939); 41. 

Vico, Giambattista (1668-1744); 48, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 93, 94, 100, 127, 128, 136, 
169, 181.  

Victoria, Tomás Luis de (1548-1611); 87. 

Vigón, Ricardo (1928-1960); 38. 

Villanovo, René; 33. 

Virgílio (70-19 a.C.); 58. 

Vitier, Cintio (1921-2009); 33, 34, 35, 36, 
40. 

Viveiros de Castro, Eduardo (1951); 92, 
167, 198. 

Voltaire (1694-1778); 70, 83. 

Warburg, Aby (1866-1929); 50, 66, 101, 
102, 104, 106. 

Weber, Alfred (1868-1958); 82. 

Weisbach, Julius (1806-1871); 106, 132, 
133. 

Welles, Orson (1915-1985); 28, 29. 

Weyden, Rogier van der (1400-1464); 87. 

Wittgenstein, Ludwig (1889-1951); 157. 

Wölfflin, Heinrich (1864-1945); 106, 132, 
133. 

Worringer, Wilhelm (1881-1965); 106, 
132, 133. 

Zambrano, María (1904-1991); 33, 35, 40. 

Zenão de Eléia (490-430 a.C.); 27. 

 

  


