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RESUMO
Jorge Luis Borges é o autor argentino mais conhecido no mundo, porém, ao mesmo tempo em que leva a Argentina
para o mundo, tornando-se um autor sul-americano-universal, sua poderosa imagem faz com que deixe de ser um
escritor argentino, para ser simplesmente Borges, pelo menos fora da Argentina ou da América Latina. No entanto
– e  paradoxalmente  –  ao  se  tornar  universal,  Borges,  apesar  de  conquistar  “o  que  sempre considerou seu,  a
prerrogativa latino-americana de trabalhar dentro de todas as tradições”, perde, “ainda que apenas em parte, o que
também sempre considerou um dado inseparável de seu mundo, o laço que o unia às tradições culturais rio-
pratenses e ao século XIX argentino”. 
 Borges é o escritor das margens, um cosmopolita à margem, como afirma Beatriz Sarlo, em relação tanto à figura,
quanto à literatura do autor. Porém, Borges é também, literalmente o escritor das margens da cidade de Buenos
Aires, espaço que ele elege o seu espaço, por onde ele circula: las orillas, esse “espaço imaginário que se contrapõe
como espelho infiel à cidade moderna despojada de qualidades estéticas e metafísicas.” Ainda segundo a autora,
da periferia, Borges “imagina uma relação não dependente com a literatura estrangeira e pode descobrir o ‘tom’
rio-pratense justamente porque não se sente um estranho entre livros ingleses e franceses. À margem, Borges logra
que sua literatura dialogue de igual para igual com a literatura ocidental. Faz da margem uma estética.” 
Considerando-se o  ponto de vista  traduzido pelas  palavras da autora,  intentamos,  no âmbito deste  simpósio,
discutir as relações que se estabelecem entre a obra do autor argentino e a de outros autores, o diálogo entre esses
autores  e  a  discussão  entre  projetos  e  estéticas,  destacando  as  questões  relativas  à  escritura  que  discute  o
pertencimento a um espaço, mas, sobretudo, essa assim nomeada “Estética da margem”. 
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