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É sob a forma de fragmentos que as coisas olham o mundo. 

Walter Benjamin, A origem do drama barroco alemão 

 

 

RESUMEN: La fragmentación pensada en el límite de la técnica y de la estética implica en 
los modos de leer y, del mismo modo, depone sobre la consonancia de producciones literarias 
contemporáneas con otras artes y otros medios. Josefina Ludmer, considerando la inserción 
de las nuevas tecnologías en la producción y divulgación de la literatura, y también la 
exigencia por parte de la literatura de las últimas décadas de otro abordaje, observa un 
cambio en el estatuto de la literatura: tales producciones serian postautónomas. Por lo tanto, 
se propone una discusión de la fragmentación como una tendencia en narrativas 
latinoamericanas contemporáneas que implica en un más allá de la especificidad disciplinar 
de la literatura en sus abordajes. Son producciones contemporáneas consideradas en la 
discusión Flores, de Mario Bellatin y Eles eram muitos cavalos, de Luis Rufatto.  
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RESUMO: A fragmentação pensada no limite da técnica e da estética implica nos modos de 
ler e, da mesma forma, depõe sobre a consonância de produções literárias contemporâneas 
com outras artes e outros meios. Josefina Ludmer, considerando a inserção das novas 
tecnologias na produção e divulgação da literatura, assim como a exigência por parte da 
literatura das últimas décadas de outra abordagem, observa uma mudança no estatuto da 
literatura: tais produções seriam pós-autônomas. Portanto, propõe-se uma discussão da 
fragmentação como uma tendência em narrativas latino-americanas contemporâneas que 
implica em um para além da especificidade disciplinar da literatura em suas abordagens. São 
produções contemporâneas consideradas na discussão as obras Flores, de Mario Bellatin e 
Eles eram muitos cavalos, de Luis Rufatto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: fragmentação, literatura contemporânea, estatuto do literário 

                                                            
Doutora em teoria literária. Professora adjunta de literatura UNILA.  



 

 

A fragmentação tem aparecido na literatura contemporânea como um modo recorrente 

de narrar. Como um exemplo contundente desta tendência pode-se apontar a intensa 

produção, na atualidade, dos denominados contos curtos ou minificção. De acordo com 

Ottmar Ette “a partir del siglo XX el desenvolvimiento de las más diversas formas de 

microtextualidad ha sido realmente dinámico, incluso tempestuoso en la América 

hispanohablante” (ETTE, 2009, p. 17).  Mas, assim como essa produção, a opção pela 

fragmentação na composição de narrativas que ultrapassam o espaço de uma página ou que 

formam um livro também tem sido uma tendência de destaque. Cabe perguntar, neste sentido, 

o que essa produção fragmentária que está baseada na não linearidade, na serialização e na 

simultaneidade de informações tem a nos dizer sobre a literatura contemporânea. 

 

 

Fragmentação e leitura 

 

 

Escrita em 2001, Eles eram muitos cavalos1, do brasileiro Luiz Ruffato, trata do 

cotidiano, do efêmero, do familiar e até certo ponto do popular.  Do que é geral, comum, mas 

ao mesmo tempo de detalhes ignorados. Aborda a vida urbana de uma favela, com a violência 

e seus modos de sobreviver ou a vida da classe média alta com tudo que tipifica ser desta 

classe social. São dramas, mas também é o banal. E, no lugar de uma narrativa de começo, 

meio e fim, tem-se sobreposições de situações. São 70 fragmentos, apresentados a partir de 

um cabeçalho que indica um tempo e um espaço: “São Paulo, 9 de maio de 2000”, ou seja, um 

dia. É possível chamá-los de registros, que detém um incessante jogo de cortes e recortes que 

imitam ou pelo menos nos fazem lembrar dos flashes de uma câmera cinematográfica. Quer 

captar a velocidade, o movimento intenso, mas também os sentidos: odores, ruídos, toques. O 

fragmento 24 leva o título “Uma estante” e apresenta uma lista de títulos de livros dispostos 

aleatoriamente com seus devidos autores. Já o seguinte, 25, intitulado “Pelo telefone” mostra 

pequenos fragmentos sempre começando com as mesmas palavras de uma secretária 

eletrônica (“Oi aqui é a Luciana. Deixe seu recado após o sinal”). Luciana, supostamente, é a 

amante do marido da autora dos insultos que vêm logo abaixo das palavras da gravação. A 

frase da secretária se repete para demonstrar que se trata de várias chamadas. Com a mudança 



de fragmento, muda o formato do texto e, pelo menos provisoriamente, muda o assunto. O 

trabalho aqui é com a simultaneidade das informações: tem-se um só dia, 24 horas, mas com 

setenta situações registradas dentro desta mesma e única jornada.   

Já Flores (2001), do mexicano Mario Bellatin2, tem recebido durante sua primeira 

década de vida algumas designações interessantes: “uma estufa dedicada ao cultivo de raras 

mutações” (TERRON, 2009), “Um buquê vazio” (MORAES, 2009), uma mandala 

(MURILLO, 2008). Lê-se através delas a tentativa de abarcar o todo do livro, mas também 

sua impossibilidade: a estufa é de mutações, o buquê é vazio e a mandala sempre reconfigura 

aquilo que apresenta. Trata-se de aproximações a uma narrativa despedaçada, descontínua e 

entrecruzada. De fixo e acabado temos os títulos de cada fragmento: rosas, orquídeas, trevos, 

copos-de-leite... os verbetes, no entanto, introduzem informações, introduzem histórias que 

giram em torno da anormalidade, da deformidade, da mutação que também podem ser vistas 

como características das próprias formas desta narrativa. Assim sendo, a fragmentação se dá 

na relação sequencial das páginas que, em contraposição ao todo acabado e fixo de cada título 

flor, apresenta um texto inacabado e em diálogo mais explícito com outra flor que não 

necessariamente a da sequencia. Mas também se dá no nível da narrativa que se multiplica e 

se entrecruza: tem-se a história do uso de medicamentos administrados a mulheres grávidas 

que causam deformações físicas; a dos gêmeos sem braços e sem pernas que são disputados, 

entre mulheres, para adoção; a do escritor pago para fazer uma pesquisa sobre as diversas 

maneiras como se pratica o sexo na cidade; o Amante Outonal que se relaciona com idosos; 

um enfermeiro condenado à prisão perpétua por inocular o vírus da AIDS no próprio filho. 

Mas os gêmeos aparecem no sonho do escritor que também tem uma perna mutilada; a 

relação pai e filho está na história do enfermeiro, mas também encontra-se na história dos 

gêmeos mutilados que foram gerados através de uma relação incestuosa entre dois irmãos. 

Que, por sua vez, remete à investigação do escritor sobre relações sexuais alternativas. E as 

possibilidades de ligações entre os vários fragmentos flores não param por aí, podem ser 

combinados e recombinados inclusive trazendo à tona a biografia do próprio Bellatin, 

portador de uma deformidade física.  

Por sua forma fragmentária, as duas narrativas de imediato nos colocam o desafio de 

como abordá-las, já que o caminho da leitura não está pré-determinado. Neste sentido, a 

descrição que faz Gisela Kozak Rovero (2001) quando trata da especificidade do tipo de 

leitura do mundo que propiciam os meios de comunicação, como o cinema, a internet, a 

fotografia e a televisão, em comparação com a leitura da narrativa literária, para ela, mais 



complexa, serve muito bem, por ironia, para produções como Flores e Eles eram muitos 

cavalos. Diz a autora: 

 

Los nacidos después de 1960 hemos vivido en un contexto, que los jóvenes y los 
niños de hoy enfrentan con todavía mayor intensidad, en el que nuestra manera de 
enfrentarnos al mundo y de “leer” ese mundo tiene que ver con la mirada errática, 
trashumante, acostumbrada a la intensidad y modificaciones constantes de la imagen 
televisiva, cinematográfica, fotográfica y publicitaria, mirada potenciada de manera 
abrumadora por la lectura en el ciberespacio, que privilegia la velocidad, la mirada 
rápida y los saltos de una página “web” a otra. (KOZAK ROVERO, 2001, p. 690) 

 

A narrativa fragmentária é um registro que provoca uma leitura semelhante à leitura 

do ciberespaço, com modificações constantes e que inclusive abdica de ser lida de forma 

linear, pois trabalha com a simultaneidade de informações. Tanto Flores, como Eles eram 

muitos cavalos não possuem sequencias fixas e a leitura, já que o fragmento estabelece 

movimento, pode ser dirigida, como na Internet, pelo leitor. A fragmentação destas produções 

também remete a constantes cortes, à velocidade, a movimento, e não há o mesmo 

comportamento de leitura durante o manuseio de suas páginas, como em uma leitura de 

narrativas lineares. 

Da mesma forma, pode-se ler tais livros como séries. Eles são organizados através do 

princípio serial que aponta para uma leitura que foge da totalidade. São acumulações de 

diversos fragmentos que não se somam uns aos outros para configurarem, necessariamente, 

um sentido total mas, encadeiam-se e expandem-se infinitamente: muitas flores comportaria 

ainda o buquê de Mario Bellatin e muitos outros registros (por falta de outra denominação) 

caberiam naquele dia a que se refere o livro de Ruffato.  Daniel Link, quem se preocupa com 

a relação leitura e série, em Como se lê, considera que “A série não tem princípio 

classificatório, por isto a série pode agrupar elementos heterogêneos e, sobretudo, a série está 

regida pelo acaso e a coação.” (LINK, 2002) Desta forma, a leitura que relacionaria as séries 

seria muito mais uma construção: “A leitura como correlação de séries de sentido (a ordem 

dos signos está no objeto, a redenominação é uma operação do sujeito) permite que o sentido 

apareça objetivamente, sem que intervenha nenhuma atividade interpretativa”. (LINK, 2002, 

p. 28)  

 

 

Fragmentos como separações não cumpridas (um aparte) 

 

 



Em Blanchot, a fragmentação está associada ao desastre, a uma “escritura do 

desastre”. Fragmento e desastre associam-se na medida da abrupta interrupção, mas, 

sobretudo, por não deixar oco, vazio aquilo que separam:   

Los fragmentos se escriben como separaciones no cumplidas: lo que tienen de 
incompleto, de insuficiente, obra de la decepción, es su deriva, (…). Por eso no cabe 
decir que haya intervalo, ya que los fragmentos, en parte destinados a los blancos 
que los separa, encuentran en esta separación, no lo que los termina, sino lo que los 
prolonga, o los pone en espera de cuanto los prolongará, ya los ha prolongado, 
haciéndolos persistir en virtud de su inconclusión, entonces siempre dispuestos a 
dejarse labrar por la razón infatigable, en vez de seguir siendo el habla caída, 
apartada, el secreto sin secreto que no puede llenar elaboración alguna. 
(BLANCHOT, 1990, p. 55) 

 

O fragmento é, conforme Blanchot, incompletude, inconclusão e não peça pronta colocada ao 

lado de outras para assim serem apreciadas. Nem mesmo é parte de outra coisa ali perdida e 

imóvel. A sua inconclusão lhe propicia movimento (o movimento da persistência ou da 

espera) e é nela, que torna preenchíveis os vazios existentes entre os fragmentos, que se 

encontra sua beleza. Os fragmentos, ao mesmo tempo em que não criam ocos, não formam 

segredos, algo a ser descoberto.  

Neste sentido, a obra fragmentária não se reduz a um singular gesto de escritura. Os 

fragmentos nos falam inclusive pelos seus intervalos. A escrita de Mario Bellatin, 

considerando o exposto, também é conhecida por suas elipses, pela supressão de informações 

que podem ser subentendidas, ou poderia ainda se dizer, que podem ser construídas durante a 

leitura: “el régimen de Canon perpetuo es y no es Cuba, el poeta de Efecto invernadero es y 

no es César Moro”, afirma Jorge Panesi. A história sobre os medicamentos administrados a 

mulheres grávidas que geraram bebês com deformidades, presente em Flores, é e não é a 

história da origem da deformidade do próprio escritor, se poderia acrescentar. Ou seja, nada 

possui um vínculo fixo, uma referência concreta, mas os fragmentos, os pedaços ali dispostos 

dão movimento, estabelecem possibilidades de preenchimento, se prolongam. O intervalo dos 

vários registros de Eles eram muitos cavalos, dessa maneira, asseguram a possibilidade da 

concomitância dos infinitos eventos do caos diário da megalópole paulista.    

 

 

Fragmentação e técnica 

 

 



Mesmo, como já apontou a crítica, que sejam trabalhos experimentais, que retomam 

estratégias formais de outras literaturas as quais não se pode esquecer Faulkner, Joyce, 

Borges3 ou Cortázar, este experimentalismo está aliado a uma vinculação da produção 

literária ao tempo presente. A ideia de que a originalidade da criação é um mito modernista já 

é patente na literatura contemporânea. Não se tem mais nesta produção o ímpeto vanguardista 

de negação de tudo que já foi feito. Antes o contrário, são incorporadas e apreendidas as 

estratégias já existentes.  

A fragmentação vanguardista questionou a representatividade da arte, a arte realista foi 

posta em xeque, assim como as novas tecnologias, como a fotografia e o cinema, que são 

essencialmente fragmentárias, também abalaram o ser da arte. Na década de 1930, perante a 

popularidade das técnicas de reprodutibilidade, Walter Benjamin afirma, quando trata da 

fotografia, que o importante não é dizer se ela é ou não arte e sim se sua invenção havia 

alterado ou não a própria natureza da arte (BENJAMIN, 1994, p. 176). É premente em seu 

pensamento uma preocupação com as modificações operadas pela técnica nos modos de sentir 

e perceber: 

 
Em geral, o acto de pegar num isqueiro ou numa colher é-nos familiar, mas mal 
sabemos o que se passa entre a mão e o metal ao efectuar esses gestos, para não falar 
de como neles actua a nossa flutuação de humor. Aqui, a câmara intervém com os 
seus meios auxiliares, os seus "mergulhos" e subidas, as suas interrupções e 
isolamentos, os seus alongamentos e acelerações, as suas ampliações e reduções. A 
câmara leva-nos ao inconsciente óptico, tal como a psicanálise ao inconsciente das 
pulsões. (BENJAMIN, 1994) 
 

Benjamin reconhece na fotografia e no cinema a emergência de um “inconsciente 

ótico”, ou seja, a capacidade de registro de aspectos da realidade que foge da ótica natural, por 

seu instantâneo e pelas suas formas de construção técnica da imagem e que inclui, como ele 

mesmo diz acima, as interrupções, os isolamentos, ou seja, fragmentação. Já para Eisenstein 

(2002), quem inspirou toda uma geração de cineastas através de suas inovações no processo 

de montagem, a construção técnica da imagem cinematográfica é fragmentação e montagem.  

É imperante, portanto, o vínculo da fragmentação com a técnica e a estética e nela 

também se desenha um desafio com relação à totalidade. Não é por acaso que Benjamin 

discute técnica, estética e guerra, o uso da técnica e da estética pelos totalitarismos. A 

composição por fragmentação esvazia o sentido dado pela completude da imagem inicial. A 

série de elementos díspares que constituem Eles eram muitos cavalos, por exemplo, 

estabelecem uma acumulação que gera a totalidade de um dia, anunciada no cabeçalho de sua 

primeira página, como já descrito. No entanto, ao mesmo tempo, escapa deste todo, já que 

este um dia implica uma infinidade de situações inapreensíveis mesmo na sobreposição 



estabelecida no livro. É como se a imagem inicial de um dia se abrisse a outro significado, o 

da infinidade de situações que possam estar ocorrendo em uma cidade como São Paulo em um 

único dia. Esta seria a particularidade do fragmento. Ou seja, percebendo o descontínuo é 

mais fácil atribuir outros significados que não aqueles forjados pela ideia de totalidade. É 

importante lembrar que Walter Benjamin é um compositor de fragmentos e, segundo Adorno 

(1955), “A intenção de Benjamin era desistir de toda interpretação manifesta e deixar o 

sentido aflorar tão somente pelo choque da montagem do material.” É o que também é notável 

na narrativa totalmente enviesada de Flores, na qual há uma recorrência de determinados 

personagens e da temática da deformação, mas estrutura-se através da montagem cruzada, 

enviesada que não leva a resolução das possíveis tramas que surgem.  

 

 

Implicações no estatuto do literário 

 

 

A fragmentação pensada no limite da técnica e da estética implica nos modos de ler 

(na leitura do mundo, em como se lê a literatura, no leitor de hoje) e, da mesma forma, depõe 

sobre a consonância destas produções literárias contemporâneas com outras artes e outros 

meios como o cinema e o ciberespaço. Tanto Flores como Eles eram muitos cavalos possuem 

uma prosa simples, sem diálogos, que as deixam muito próximas das produções audiovisuais 

como o cinema, tal o efeito de objetividade e mecanicidade com que são narradas. Sem falar 

nas imagens inusitadas a que elas recorrem. Neste sentido, as obras de Bellatin são conhecidas 

por esta interseção ou diálogo com outras formas artísticas: Canon Perpetuo (1993) está 

muito próximo de uma produção cinematográfica, El jardín de la señora Murakami (2000) já 

foi comparado à arte tradicional japonesa, y Perros héroes (2003) ao registro fotográfico. 

Flores recebeu uma edição especial quando traduzida no Brasil: embalado em um plástico que 

remete à plasticidade de seus fragmentos flores, o livro deixa a vista a amarração da lombada 

que une feixes de papel. Em cada pequeno feixe, minusculamente se encontra escrito a 

palavra Flores. Portanto, fazendo referência à fragmentação que dá forma ao conteúdo do 

livro tem-se, um ramalhete de flores e, ao mesmo tempo, remete-se a uma obra de arte livro, a 

um livro objeto.  

No Brasil, são ainda produções contemporâneas muito exemplares neste sentido de 

fusão, em especial com o cinema, as produzidas por Marçal Aquino e as de Ferréz. 

Roteiristas, não se poderia esperar outra coisa senão que suas obras se tornassem filmes: como 



O invasor (2001), o último romance de Aquino, Eu receberia as piores notícias de seus lindos 

lábios, também estreou em 2012, nos cinemas nacionais. Ferréz teve o conto Os inimigos não 

levam flores, adaptado para a TV, mas a marca cinematográfica estampa-se também nos 

contos de Ninguém é inocente em São Paulo (2006).  

Josefina Ludmer (2010) tem dado destaque a um processo de reconfiguração do 

literário, mais especificamente, tem investigado a perda da autonomia deste campo de saber. 

Sobre a literatura latino-americana contemporânea afirma que: 

 
Aparecem como literatura, mas não se pode lê-las com critérios ou categorias 
literárias como autor, obra, estilo, escritura, texto e sentido. Não se pode lê-las como 
literatura porque aplicam “à literatura” uma drástica operação de esvaziamento: o 
sentido (ou o autor, ou a escritura) resta sem densidade, sem paradoxo, sem 
indecidibilidade, “sem metáfora”, e é ocupado totalmente pela ambivalência: são e 
não são literatura ao mesmo tempo, são ficção e realidade. (LUDMER, 2010, p. 1)  
 

Trata-se de uma literatura que não se restringe a uma lógica interna do campo literário 

que tinha na metáfora, no paradoxo, na ideia de sentido, como afirma Ludmer, pontos seguros 

e marcantes que a definiam. Por outro lado, não é que tenha se tornado totalmente realista, 

mas assim como ultrapassa a noção de ficção, maneja outra ideia de realidade. Esta seria uma 

realidade, ainda conforme Ludmer, construída pelos meios, daí a importância de mimetizar-se 

seja com a cultura de massas, seja com outros gêneros ou com outras artes. O que se vende 

como literatura, (continua muitas vezes sendo enquadrado em um gênero, possui um autor que 

se apresenta como escritor de literatura...) também constrói realidades que passam também a 

fazer parte da imaginação pública. Tal dinâmica depõe sobre a reconfiguração da literatura 

uma vez que já não quer demarcar sua diferença, oposição com relação a outras estéticas ou 

mesmo com outros campos como o social e o político. Ao contribuir com a constituição da 

imaginação pública, ao abdicar de elementos que a definiam, ou seja, ao não reivindicar sua 

especificidade, a literatura deixa de ser um campo autônomo com suas próprias leis. Seja pela 

inserção de novos modos de produção e divulgação (Internet, por exemplo), seja pela 

predominância do cultural na cena contemporânea, já não é possível hoje considerar que a 

autonomia seja o estatuto predominante do literário.  

 

 

Últimas considerações 

 



Pode-se considerar como quer Gisela Kosak Rovero que há um avassalamento da 

cultura verbal pela visual e que inclusive a competência audiovisual, por sua natureza, faz 

com que a literatura perca espaço:  

 

Aunque el número de potenciales lectores ha crecido, la competencia audiovisual 
por su propia naturaleza quita espacio a la literatura. La lectura, así sea en la propia 
lengua, es la operación intelectual más compleja que existe pues implica un esfuerzo 
de traducción de un conjunto de signos abstractos en sus distintas significaciones, y 
requiere de una larga preparación y del cultivo paciente de determinadas aptitudes. 
Pero, además, lo modos de leer literatura contradicen abiertamente el tipo de lectura 
que nuestro entorno audiovisual e informático estimula (ROVERO, 2001, p. 689-
690) 

 

 Mas, por outro lado, deve-se também considerar toda uma produção que está em 

consonância e não em contradição com a cultura desenhada pelos meios de comunicação e a 

informática. E, inclusive, que se apresentam como crítica aos valores e perspectivas da 

literatura em sua forma autônoma, erudita. Neste sentido, a opção por narrar através de 

fragmentos hoje deporia a esse favor. Ou seja, as narrativas fragmentárias, apesar de não 

serem frutos apenas de nosso tempo presente, demonstram uma consonância, uma harmonia 

com o entorno audiovisual e multimidiático uma vez que compartem de dinâmicas como a 

não linearidade, a velocidade, a simultaneidade e o constante movimento. Mas também, 

porque são narrativas não autonomistas que se deixam misturar com outros gêneros, com 

outras áreas de conhecimento, podendo ser lidas como críticas a esta literatura que se 

resguardava dentro de suas próprias leis.  

                                                            
1 O livro do escritor e jornalista Luis Ruffato foi traduzido em diversos países como Itália, França e Alemanha.  
2 Segundo Joca Reiners Terron(2009), Mario Bellatin é considerado um renovador do gênero novela e desde seus primeiros 
livros “imprime rígida consistência formal às suas histórias, concebendo textos de brevidade e rigor incomuns à caudalosa 
língua espanhola.” Entre seus principais livros estão Canon perpetuo (1993), Salón de belleza (1994, lançado no Brasil pela 
editora Leitura XXI, em 2007) e El jardin de la señora Murakami (2000). No México, o autor dirige uma escola de 
escritores, a Escuela Dinámica de Escritores. Possui 18 livros publicados e já foi traduzido em países como França, Itália, 
Alemanha e Portugal. Flores foi publicado em 2001 e traduzido ao português, em 2009, pela Cosac Naify. 
3 Destaca-se aqui, como aporte à discussão, o livro A voz e a série, de Flora Süssekind que apresenta uma análise da relação 
entre série e técnica na obra borgeana. Para a autora, apesar do distanciamento de Borges com relação à técnica e até mesmo 
de sua condenação por parte do autor, suas criações desenvolvem uma forma peculiar de apropriação das condições materiais 
de produção e de diálogo com os meios de reprodução e com a modernização urbana que vivencia. Süssekind lê a série a 
partir das condições materiais de produção, voltando-se constantemente para o método de composição, para a “tensão 
estrutural” – simultaneidade e sucessão, descontinuidade e sequencialidade, fragmentação e narratividade – que a série 
provoca no interior das criações borgeanas e sua utilização como recurso organizador do processo narrativo. 
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