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Artigo

reprodutibilidAde e fAntAsmAgoriA: A reinvenção 
do simulAcro em morel
Adalgiso Pereira de Souza Jr.         

“A invenção de Morel”, de Adolfo Bioy Casares, é uma das mais celebradas obras da literatura 
latino-americana. Publicada em 1940, brilhantemente prefaciada por Jorge Luís Borges, seu mentor 
e parceiro literário, este romance antecipa de maneira contundente várias questões no âmbito da 
tecnologia (como mortes possivelmente causadas por envenenamento radioativo, quanto também 
a holografia). Por suas correspondências com a ideia de fantasmagoria como pensada por Walter 
Benjamin, e por uma possibilidade de radicalização e perversão tanto deste conceito quanto do de 
reprodutibilidade, levou-me às formulações contidas nestas linhas.

“Ela me encontrou na Lapa em uma sexta à noite 
quando eu chorava sua partida, e veio em minha 
direção, dizendo, ‘Fulano te viu e acha que você 
estava à minha procura’. Deu-me um terno abra-
ço e se despediu. Em silêncio, respondi para mim 
mesmo ‘Eu te procurei a Vida toda, mas (sempre 
soube que) você nunca esteve disponível’. Chorei 
mais tarde aquela dor que era como uma segun-
da morte antes da primeira, nos braços carinho-
sos de um grande amigo.” 

A sinopse de “A invenção de Morel” descreve um 
escritor venezuelano, perseguido politicamente 
(algo aliás bastante comum em termos de Amé-
rica Latina no século passado), que vai parar em 
uma ilha para fugir à justiça e acaba por se de-
parar com estranhos fenômenos, como sóis du-
plicados, verões antecipados, fauna e flora que 
apodrecem e vicejam de maneira estranhamente 
alternada, marés duplicadas e, por fim, o contato 
com os “nativos”. Uma em especial, da qual se vê 
enamorado, acaba por trazê-lo de volta ao conta-
to com a civilização. Faustine é uma das “pesso-
as” na ilha, e ao se apaixonar por ela o escritor 
se vê enredado em uma trama que ao descorti-
nar-se acaba revelando um sórdido experimento 

científico que replica pessoas e ambientes através 
de um uso até então impensado das tecnologias 
de projeção/reprodução.

Antes de passarmos ao artigo em si, antecipamos 
neste breve prolegômeno que as referências a 
Carlos Castaneda, xamanismo tolteca e cultura 
egípcia antiga não se dão segundo as regras mais 
ou menos aceitas na academia para tal. Elas são 
resultado não de uma pesquisa estruturada nes-
tes termos, mas de um contato direto do autor 
deste ensaio com certos aspectos presentes nes-
tas tradições mágicas, livremente insertas no tex-
to por sua conta e risco. O artigo, aliás, também 
não se pretende acadêmico no sentido estrito da 
palavra, e representa por ora um segundo passo 
em um viés literário.

A figura feminina é definitivamente uma presen-
ça fortíssima no texto de Adolfo Bioy Casares. E, 
diferente talvez da apresentação do feminino em 
seu compatriota Borges, que soa muitas vezes 
como um ideal inatingível ao molde de uma Be-
atriz em Dante, poderíamos falar da mulher em 
Casares como uma espécie bem-sucedida de he-
roína do cotidiano. É, todavia, e mais ou menos 
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o inverso do que enxergamos em “ A Invenção 
de Morel” (aqui dizemos mais ou menos, pois 
no final observa-se como em outras obras do 
escritor uma presença feminina redentora): em 
praticamente toda a construção literária do autor 
portenho, a personagem feminina é estruturada, 
decidida, forte até o limite e, sim, extremamente 
humanizada. A Faustine que aparece na novela 
é um fragmento que se desvela no decorrer da 
trama, e tanto mais se revela em sua dimensão 
de construto quanto mais o protagonista assume 
seu amor afirmando um devaneio.

Falemos, pois, de um simulacro. Simulacro mo-
derno, um simulacro índice do progresso no que 
este tem de mais distópico. Antes devir tecnoló-
gico, maravilha da ciência positivista europeia, 
agora perversão mais profunda de um sonho 
no fundo inviável. Travestido de memória eter-
nizada na imagem, deixa sua marca no mundo, 
corrompido pela ausência de ética ou preocu-
pação com sua consequência mais direta. Uma 
performance em looping infinito. Um simulacro 
do industrial por excelência (e aqui, diremos que 
só o industrial produz o simulacro definitivo). 
Recuemos no tempo pouco mais de um século 
e analisemos os grandes romances europeus de 
terror e ficção científica. Impossível não estabe-
lecer, para a presente análise, conexões imediatas 
com o Adonais de Shelley (pensar tais conexões 
vitorianas como mitos industriais, também por 
excelência). Pois o Prometeu moderno é sintoma 
de um mundo onde, assim como o amor, o ser 
humano é já também fragmento.

Todos os romances novecentistas e o decadentis-
mo seriam impensáveis sem o industrial. Na sé-
rie de TV Penny Dreadful, vemos como as várias 
personagens do imaginário gótico europeu des-
filam numa intertextualidade estonteante, onde 
os vários discursos presentes em romances como 

Drácula, Frankenstein, Dorian Gray, Dr. Jekyll/
Mr. Hide e outros anunciam uma supremacia da 
máquina sobre o humano em uma nova era som-
bria. No fundo, todos os fantasmas do mundo an-
tigo sabem-se de antemão condenados no atual, 
onde a religião é substituída pelo selo da razão e 
do cientificismo que dita os rumos de uma bar-
bárie cada vez maior e renovada. Lilly Monster 
(a noiva de Frankenstein no livro de Shelley) e 
Dorian Gray fazem na série um casal de imor-
tais, com falas que traduzem da melhor forma o 
fascismo que ocorrerá em nosso próprio mundo, 
décadas depois. À exceção talvez desses dois, as 
demais personagens inauguram aquilo que será 
a marca mais forte desta primeira modernidade 
- o anti-herói. Drácula e o monstro Frankenstein 
são por excelência a encarnação de um ideal de 
época que abraça e assume o sombrio como for-
ma de ser e estar no mundo. Sua bizarria e inade-
quação à nova sociedade que surge no que então 
se convencionou chamar Ocidente é o retrato fiel 
de um tipo de indivíduo já condenado ao desa-
parecimento, ou melhor dizendo, ao fragmento.

Retomemos, pois, a ideia de simulacro. Simulacro 
onde o único ponto de fuga talvez resida no amor 
entre o escritor e o holograma. Amor holográfico 
(amor como holograma?); amor que tudo per-
mite. Assumir na inevitabilidade da morte e da 
decadência o amor pelo construto, estabelecendo 
com este diálogo que se sabe inúteis de antemão. 
Ainda assim, amor que redime o amante em sua 
própria assunção, e que tanto dignifica quanto 
“monstrualiza” o objeto amado, na medida exata 
da violência de sua própria ilusão. 

Os antigos egípcios, a exemplo de outras cul-
turas, pensavam o ser humano como um ema-
ranhado de princípios constituintes de sua to-
talidade. Dentro da terminologia do “Livro dos 
Mortos Egípcio”, apareciam vários conceitos que 



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

98

Ano 2  | n. 2 | junho 2017

norteiam não apenas a transição como também 
a passagem e sucesso no pós vida (sucesso aqui 
entendido como a consecução de um processo de 
iluminação, que fique bem patente). Um destes 
era o conceito de khaibit, literalmente um termo 
em egípcio para “sombra”, restos de persona-
lidade que se desprendem do corpo na hora da 
morte, e que precisavam morrer uma segunda 
vez se se quisesse alcançar Ka e Khabs, princípios 
espirituais mais elevados que representavam 
a consciência humana em sua plenitude (essa 
segunda morte é um conceito presente em vá-
rias culturas e aparece também na Bíblia, mais 
precisamente no Apocalipse de São João, que 
menciona um lago de fogo onde são lançadas as 
almas, e que diferentemente da explicação exo-
térica comumente admitida não se aplica apenas 
aos “pecadores”, senão que designa um processo 
pelo qual passam todos os seres humanos antes 
chegar ao seu processo de individuação). Diz-se 
dessas sombras que são orientadas por nossas 
necessidades mais animalescas, e que reprodu-
zem de maneira automática no pós-vida a rotina 
que o morto tinha em sua encarnação imediata. 
Pois bem, tais khaibits podem ser comparados 
aos hologramas na ilha. De um lado temos o es-
critor exilado, de outro Faustine. O escritor pode 
ser positivamente pensado como “real” em um 
primeiro momento, ele estabelece morada precá-
ria com o que tem em mãos ao redor, e pouco a 
pouco constrói uma rotina. Depara-se com Faus-
tine, em verdade um holograma, com o qual es-
tabelece aos poucos contato e diálogo. Como ela 
é de antemão objeto intocável, ideal inatingível, 
não lhe ocorre talvez aproximar-se e verificar a 
veracidade de sua presença física. Afinal de con-
tas, quando estamos enamorados, quem é que 
toca o amado para aferir-lhe a existência? Não é 
precisamente essa a ilusão que o amor provoca e 
que encontra, no contemporâneo, o retrato mais 
cru de sua face fragmentária?

Ainda assim, podemos inverter a questão: ao 
saber-se moribundo em função de algum efeito 
mortífero do maquinário que gera os hologra-
mas, a personagem da ilha prefere mergulhar 
nesta ilusão e travar com ela uma conversação a 
partir das falas da projeção que aos poucos ma-
peia, combina e recombina em variações diárias 
até o dia de sua morte. Aqui o binômio “real-ilu-
sório” readquire potência e ambiguidade: não 
será o holograma o real e o escritor desengana-
do já uma sombra em transição? Ou, voltando a 
uma concepção egípcia, será que a imagem que 
inspira o Amor não se equipara às mais eleva-
das realizações e aspirações humanas, a ponto de 
tornar o amante uma mera ilusão em relação ao 
objeto amado? Esse Eros que brota de um con-
tato incompleto e que se torna auto justificado, 
não será ele tão real a ponto de suplantar e reu-
nir amante e amado, consubstanciando lhes em 
uma única e terrível realidade? Pois para com-
plicar ainda mais a questão, o protagonista des-
cobre a máquina que gera as projeções, e decide 
gravar uma cópia de si mesmo para conversar 
com Faustine, como se enamorados estivessem. 
Ou seja, trata-se de um Eros que só se concretiza 
quando o próprio amante se transubstancia em 
projeção.

Walter Benjamin propõe em sua “Obra de Arte…” 
um uso da reprodutibilidade que possa afrontar 
e desmistificar a imagem como objeto de culto e 
afirmação de um modo de vida e produção bur-
gueses por excelência. Com o tempo, a “quebra 
da aura” pode substituir um estatuto da imagem 
aos poucos absorvido por uma indústria cultural 
que se transforma em seu plano de sustentação, 
antes reauratizando-a e ampliando em looping 
infinito seu caráter esquemático e banalizante. O 
holograma, que permanece ainda de maneira não 
plenamente concretizado pela ciência, mas que 
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evolui dia-a-dia com a implantação da tecnologia 
3D no cinema contemporâneo, possui uma gene-
alogia direta a partir da foto, filmagem e vídeo. 
Seria, no momento, uma espécie de realização 
máxima de um tal projeto, tão logo tivéssemos 
uma tecnologia que concretizasse no ar uma pro-
jeção utilizando-lhe como suporte para a luz em 
todas as cores (atualmente, o máximo que se con-
segue é chegar ao verde). Pode-se comparar tal 
holograma ainda ao conceito de “fantasmagoria”, 
tão presente em Benjamin e mais recentemente 
no trabalho de George Didi-Huberman. Ele é por 
excelência sintoma e realização máxima de uma 
sociedade que abraça através do industrial o ima-
terial, ao mesmo tempo em que esvazia primeiro 
pela alienação no trabalho e depois consumo a 
própria relação humana. Perversão de um ideal 
que prega a  emancipação através da captura e 
registro da imagem devidamente ressignificada 
e potencializada pela montagem, perversão que 
se realiza ao provocar o consumo destas mesmas 
imagens em escala massiva através da indústria 
cultural, repotencializada por sua vez via internet 
e dispositivos (mas que também e contraditoria-
mente oferece-lhe subsídios críticos que podem 
cada vez mais ser apropriados por qualquer pes-
soa com acesso a tais hardwares e um mínimo de 
sensibilidade).

Seguindo o rumo do romance, importante tam-
bém pensar a máquina como mecanismo de re-
criação do mundo. Existem alguns momentos na 
história em que a personagem se depara com dois 
sóis e daí em diante com mais objetos duplicados. 
Imagem, aliás, utilizada décadas mais tarde por 
Carlos Castañeda em “O Presente da Águia” e 
mais recentemente pelo escritor de quadrinhos 
escocês Grant Morrison em sua obra-prima Os 
Invisíveis. Em ambos, trata-se de experiência de 
consciência ampliada através de práticas mágico
-xamânicas (o segundo em ampla referência ao 

primeiro, alias). Aqui principiamos uma breve 
digressão, pois os conceitos envolvidos na obra 
de Carlos Castañeda são extremamente sofistica-
dos. Derivam de uma leitura atualizada de certos 
preceitos mágicos presentes na tradição xamâni-
ca tolteca e mazateca, que são culturas amerín-
dias pré-colombianas que antecedem o Império 
Asteca no México. Dentro de tal releitura, todo 
xamã se submete aos cuidados de um mestre e 
um benfeitor, que irão para efeitos iniciáticos dis-
solver entre outras coisas a “auto-importância” 
e o apego ao racional do discípulo. Sob tal ótica, 
o iniciado parte do “real” que ele conhece a par-
tir do estado de vigília rumo ao Real dos esta-
dos ampliados de consciência (através do uso de 
substâncias alucinógenas chamadas pelos inicia-
dos desta linhagem de conhecimento “plantas do 
poder”, ou mesmo projeção astral ao estilo tolte-
ca, pura e simples). Basta dizer que existe dentro 
deste complexo arcabouço de saberes um termo 
para racional (Tonal) e outro para irracional 
(Nahual). O contato com tais aspectos da realida-
de, pouco a pouco, além de dissolverem no brujo 
ou bruja (termo em espanhol que designa tais 
feiticeiro (a) (s) os artificialismos gerados pela 
socialização, revelam a estes aquilo que a vida 
humana tem de automático, repetitivo, ilusório. 

Voltando ao romance, em Morel a fantasmagoria 
do amor, agora mecanizada, é por sua vez ampli-
ficada através de uma ilusão de eternidade que se 
tenta preservar via máquina. E talvez tenhamos 
chegado a um ponto fulcral no projeto do inven-
tor, pois para ele trata-se antes de mais nada de 
uma (megalômana, sem dúvida) preservação da 
memória das coisas que a máquina captura no 
experimento da ilha. Se por um lado encontra-
mos redenção no amor que o escritor assume por 
Faustine, talvez aqui se possa falar de perversão 
na persistência de objetos que, recriados, recu-
sam-se a morrer, entrando para o espectador 
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em choque com o mundo “real” que os cerca. E 
esse mundo replicado talvez reflita mais tarde a 
própria fantasmagoria de um mundo onde as re-
lações humanas cada vez mais se esvaziam. Re-
tomando Carlos Castañeda em “Viagem a Ixtlan”, 
este relata nas palavras do brujo Don Genaro um 
sentimento de isolamento do mundo pelo qual 
passam os “homens de conhecimento”, cuja na-
tureza é tal que o mundo inteiro parece povoado 
por fantasmas. O processo iniciático dessas po-
pulações indígenas mexicanas é determinado por 
um tal distanciamento, mesmo que seja exigido 
destes iniciados uma aparente interação e uso 
estratégico das ferramentas do mundo contem-
porâneo. Em paralelo, o que talvez esteja em jogo 
de forma profética no romance de Bioy seja um 
sucessivo esvaziamento nessas relações a partir 
do industrial e do pós-industrial imediato, e mais 
ainda, do ser humano reificado enquanto merca-
doria, signo típico da sociedade de consumo atual. 
Enxergadas novamente em seu âmbito moderno, 
podemos passar a mais uma relação, dessa vez 
com a noção de experiência (Erfahrung) de Ben-
jamin a partir de Proust. Aqui cabe um parênte-
se, pois conquanto pareça trair, segundo  Márcio 
Seligmann-Silva, certo caráter reacionário por 
parte do filósofo alemão, que evoca uma imagem 
nostálgica do passado como “algo melhor”, ainda 
assim a maneira como isto é articulado por Ben-
jamin em sua crítica moderna da modernidade 
se dá de maneira completamente vanguardista e 
original(talvez no fundo e contraditoriamente a 
seu projeto emancipatório e à sua crítica irredu-
tível ao progresso, Benjamin ainda legitime certa 
visão moderna de cunho europeu, devedora do 
projeto iluminista que lhe dá origem). No ro-
mance de Bioy, as projeções e simulacros podem 
ser devidamente relidas enquanto antecipações e 
sintomas das relações em sociedade no mundo 
dito contemporâneo, iluminando o que se torna 
a vida sob a influência da técnica e da máquina, 
que para o bem e para o mal colonizam cada vez 

mais aspectos de nossa existência.
Vistas dentro da noção de fantasmagoria, as pro-
jeções/simulacros se tornam um terrível retrato 
de uma existência humana completamente cir-
cunscrita à sua própria rotina. Novamente vol-
tamos a Castañeda aqui, quando menciona que 
na jornada iniciática de um “brujo” importa não 
apenas mapear como ser completo senhor de 
sua própria rotina. Isto quer dizer, nos termos 
do sistema xamânico que lhe dá origem, saber 
espreitar fatos e influências internos e externos, 
abandonando-se ou detendo-se nestes, o que na 
prática implica em uma forma de ser e estar no 
mundo com grande fluidez, sobredeterminada 
por uma imensa desidentificação com este mes-
mo mundo. Castañeda é advertido o tempo in-
teiro por seu nahual Dom Juan dos perigos da 
socialização para um homem de conhecimento. 
De fato, mesmo uma pessoa não iniciada pode 
perceber que o processo civilizatório e seus des-
dobramentos trazem muitas amarras à criati-
vidade e plena realização do ser humano. Em 
verdade, essa “civilização” ocidental e sua etique-
ta no fundo europeizante são responsáveis por 
muitas das mazelas em âmbito psicológico tão 
frequentemente mapeadas desde Freud e além 
dele. O teatro da vida em sociedade, sua rotina, 
seus ritos, suas repetições, seu tédio e desventu-
ras, tudo isso nos parece representado nas pes-
soas e cenários holográficos que a máquina de 
Morel captura e reproduz. Não deixa de ser no 
fundo tão aterrador quanto os romances góticos 
novecentistas a ideia de uma existência huma-
na enquanto cópia em repetição infinita. Um tal 
conceito seria abominável aos olhos de um inicia-
do do Antigo Egito. Os iniciados do Novo México 
recusam a convivência contínua em sociedade 
pelo mesmo motivo. De resto permanece talvez 
a contraditória possibilidade de redenção através 
do amor a um simulacro. Assim como a Jocasta 
de Pasolini reconhece em Édipo seu filho e ainda 
assim o solicita enquanto amante, o protagonis-
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ta de A Invenção de Morel cumpre seu processo 
ao não apenas reconhecer que o objeto de seu 
amor é um simulacro, como em também, por 
amor, transubstanciar-se em simulacro, ele mes-
mo, para acompanhar post-mortem sua amada 
Faustine. Casares pensa sempre suas mulheres 
como heroínas, figuras ao mesmo tempo fortes e 
ainda assim delicadas. Apesar de idealizada aqui 
ao ponto de se eternizar enquanto holograma, no 
final é a figura feminina que redime o homem e 
o (re)humaniza, a despeito de sua reconfiguração 
enquanto simulacro.

Assim como H. G Wells, que se imortalizou en-
tre outros por um romance passado em uma ilha 
(do Dr. Moreau), e Júlio Verne, que antecipou em 
sua obra vários avanços científicos que se con-
cretizaram anos depois, também Casares o faz de 
maneira visionária em Morel - e certamente de 
maneira mais distópica, mais à moda do primei-
ro, especialmente em seus romances tardios.

Ao assumirmos um amor, sobretudo aquele do 
tipo não correspondido, temos várias escolhas 
que vão desde a revolta em relação ao amado 
por não nos corresponder a outros caminhos, 
que para efeito do seguinte artigo pretendemos 
heroicos. O amante contemporâneo pode assu-
mir um tal papel, desde que entenda seu caráter 
eminentemente fragmentário. Entender que se 
ama o sentimento em si e não necessariamente 
o amado pode levar-nos a entender o quanto de 
ilusão, a despeito da beleza que tal emoção nos 
inspira, colocamos em jogo aqui. Ou então assu-
mimos este amor de maneira ética, portanto auto 
justificada. Um tal procedimento pode evitar ou 
amenizar ao menos um tanto significativo de so-
frimento e auto piedade. Ou talvez se trate de as-
sumir, no amor, um tipo completamente novo e 
controlado de loucura. 

Benjamin tratou de uma obra de arte na época de 
sua reprodutibilidade técnica. Casares talvez em 
sua Invenção de Morel, trate, como diria Mariana 
Pimentel, de um amor na época de sua reprodu-
tibilidade estética.

Entendo que um ensaio, artigo ou crítica lite-
rários, para se pretender bom, deve de alguma 
forma despertar no leitor a curiosidade por co-
nhecer ou retornar ao texto original. Espero que 
isto possa se dar após este artigo de um grande 
entusiasta da literatura fantástica portenha. 

Pós-escrito de Fevereiro de 2017: A ideia conso-
lidada deste artigo nasceu em uma esquina de 
Palermo em Outubro de 2016, enquanto descre-
via a uma colega a estrutura do texto, a intenção 
de publicar algo mais livre e literário e - espe-
cialmente - como buscava superar, em forma de 
escritura, certas frustrações amorosas pretéritas. 
Não sei se o texto logrou concretizar a primei-
ra e segunda propostas. Sei apenas que, ao me 
despedir, ouvia o som de partido-alto do Cacique 
de Ramos em plena Palermo, com um sotaque 
portenho até então impensável para mim. Fui ao 
encontro do grupo de versadores locais e propus 
então um dos temas clássicos de Mestre Monarco 
da Portela, “Vai Vadiar”. A execução, que não pre-
tendo primorosa, especialmente pela quantidade 
de vinho ruim da marca Dadá consumida, ao me-
nos teve uma adesão massiva na esquina onde 
estávamos. Não era a Palermo arrabalde dos ro-
mances de Bioy ou dos contos de Borges, muito 
menos o meu amado bairro de Olaria (onde, ”só 
para contrariar”, situa-se o Cacique de Ramos). 
Mas, naquele momento e para sempre, era o 
subúrbio, latino em toda a sua intensidade, que 
provoca e obriga os corações à comunhão, nalgu-
ma rua quintessencial e arquetípica.
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