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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar as características do Movimento Modernista 

na literatura Argentina a partir da leitura do conto “O Assassino Desinteressado Bill 

Harrigan”, de Jorge Luis Borges. Para tal, faremos um levantamento sucinto do contexto 

histórico na Argentina dos últimos anos do século XIX, apontaremos as características 

principais do modernismo, destacaremos algumas particularidades do estilo borgeano e, por 

fim,relacioná-la-emos com o conto. O conto é uma releitura do autor baseada na famosa 

história de Billy the Kid, a lenda norte-americana do farwest. É uma das histórias que 

integram a coletânea de seu livro História Universal da Infâmia, de 1935. Para contá-la sob 

sua perspectiva, Borges utiliza fatos verídicos da vida de Billy the Kid; no entanto, cria a sua 

própria versão da história, trazendo àtona uma temática crítica ao contexto social da época, 

destacando o que o ser humano pode ter de mais infame. 
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1. Introdução 

 

O presente artigo tem por finalidade realizar uma análise sobre o conto, “O Assassino 

Desinteressado Bill Harrigan” (1934), de Jorge Luis Borges. Inicialmente, será realizada a 

contextualização da sociedade da época, que passava por significativas transformações, fato 

que se aprecia nas obras de Borges. Em seguida, serão apresentadas as principais 

características literárias do autor e finalmente será realizada uma análise do conto. 

Com relação à sociedade, o livro Modernidade Periférica, Buenos Aires 1920 e 1930, 

(2010) de Beatriz Sarlo, trata das particularidades da formação do Movimento Modernista na 

Argentina, mas principalmente, em Buenos Aires. De acordo com a autora é fundamental 

compreender esse período, no qual houve transformações significativas na economia, na 

educação, na cultura, entre tantas outras áreas; no entanto, tais mudanças foram mais 

concentradas em Buenos Aires. Além disso, Sarlo (2010) aponta que tais transformações 
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influenciaram na forma de pensar dos intelectuais da época, que em suas obras escreveram 

críticas à sociedade sobre esse processo. 

Outro aspecto importante são as características literárias adotadas por Borges. Da 

mesma maneira que outros grandes autores, que neste momento de transformações decidiram 

romper com uma tradição de estilo literário, Borges também seguiu esta linha. Ele adotou a 

característica estética modernista e segundo Loprete: 

 

Es de todo punto legítimo y científico hablar de una polaridad de tendencias 

estéticas perceptible en toda la historia literaria de nuestro país: lo 

argentino y lo extranjero, lo espontáneo y lo aprendido, lo vernáculo y lo 

bárbaro, lo de acá y lo de allende. Dentro de estos polos se ha movido 

dilectamente la inspiración literaria en nuestro país, y similarmente en los 

demás países del mundo, porque el atributo de la nacionalidad no hace a la 

naturaleza esencial de la belleza, aunque en una perspectiva patriótica del 

problema esta aseveración deba ser revertida. (LOPRETE, 1955, p. 15). 

 

Desta forma, é possível observar no conto as características literárias pertencentes à 

estética modernista. Sobre todo, Borges é considerado uma referência desta época, em outras 

palavras, ele ajudou a criar, contribuiu para a construção e o fortalecimento desta nova forma 

de escrever. 

Jorge Luis Borges foi um grande escritor, não só de sua época, mas é uma referência 

que extrapola os estudos literários; muito complexo, contribuiu em muitos aspectos para a 

literatura Argentina e se tornou uma influência para muitos autores. Começou a sua carreira 

como poeta, mas ao sofrer um acidente, que quase tirou a vida, começou a fazer o que 

denominou de exercícios literários, dessa forma, começando a escrever contos. 

Jorge Luis Borges publicou muitos livros importantes, como por exemplo O Aleph 

(1949), O Fazedor (1960) e também muitos contos, como por exemplo a coletânea de contos 

História Universal da Infâmia (1935) e Ficções (1944). 

Segundo Regina Zilberman e Ana Filipouski (1975) A história universal da infâmia 

são ensaios literários de Borges. São contos pequenos de histórias que foram lidas e reescrita 

por ele. Borges as escreveu segundo a sua perspectiva, os contos dessa coletânea foram 

resultado de sua releitura e imaginação de outras histórias já ficcionalizadas, com exceção do 

conto Homem da Esquina Rosada. 
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Nos contos de Borges, cada acontecimento apresenta um significado, diante disso, é 

importante que o leitor fique atento aos detalhes, tal como o título desta coletânea. Desta 

forma, não é casual que o livro recebeu o título de “Historia Universal da Infâmia”, 

certamente o que desejava com isso, pode significar adiantar para o leitor, que suas histórias, 

tratam de anti-heróis, de homens e mulheres protagonistas de histórias infames, que vieram de 

baixo, sujeitos de ações que não seguem aos bons costumes e que não os torna pessoas 

melhores, mas ao contrário, choca o leitor por seus atos infames, movidos pela ganância e 

interesse próprio. 

Em todos os contos, os personagens são infames, assim ocorre no conto a analisado “O 

Assassino Desinteressado Bill Harrigan”. O conto é uma releitura da famosa história de Billy 

the Kid. Neste conto, segundo Borges (1935), Bill Harrigan pertence a uma classe baixa 

socialmente, com 12 anos praticou atos infracionais, com 14 anos assassinou a um mexicano e 

depois disso se tornou o temido Billy the Kid, seguindo na prática de crimes, roubos e 

inclusive matando outras pessoas. 

Um aspecto importante desse protagonista consiste em que Billy, ao enumerar aos 

seus assassinatos deliberadamente, se recusou a incluir os mexicanos, podendo-se inferir que 

apesar que contavam que Billy tinha assassinado vinte e uma pessoas, sendo a mesma idade 

com que foi assassinado por seu amigo e xerife, ele pode ter matado muitas além desse 

número de pessoas. 

A referida história é muito simples e resume a vida de Billy the Kid. Mas a pesar de o 

conto ser curto, por meio do desenvolvimento da história, é possível observar que Borges 

deseja problematizar muito mais do que a breve vida de Billy the Kid, na verdade o que se 

constata é a sua crítica a realidade social da época, bem como o seu posicionamento diante 

dos vários temas encontrados no conto (ZILBERMAN; FILIPOUSKI, 1975).  

Finalmente, por estas razões é importante estudar Borges, a sua vida, os seus contos e 

também a sociedade em que ele viveu, um mundo que sofria muitas transformações culturais, 

sociais e tecnológica capazes de mudar significativamente a vida das pessoas. 
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2. Período modernista na argentina: contexto histórico 

 

O início do século XX na Argentina foi muito importante porque deu inicio a 

significativas transformações na sociedade, na politica, no social, nos costumes e na cultura. 

Além disso, chegavam ao país imigrantes de todo o mundo o que promoveu, dentre outras 

influências, um intercambio cultural. Tais tranformações contribuiram para alteração no modo 

de vida das pessoas, desde os seus costumes, tradições até o acesso a alfabetização, a formas 

de locomoções mais rápidas.  

Sarlo, ao se referir a essas transformações, afirma que: 

 

Os cabos de iluminação elétrica, porém, já haviam substituido, em 1930, os 

antigos sistemas a gás e a querosene. Os meios de transporte modernos 

(sobretudo o bonde, em que o passante arltiano viaja permanentemente) 

haviam se expandido e ramificado; em 1931, em meio a um escândalo 

denunciado por alguns jornais, o sistema de coletivos foi legalizado. Vive-se 

a cidade numa velocidade sem precedentes e os deslocamentos rápidos não 

provocam consequências apenas funcionais. (SARLO, 2010, p. 36). 

 

Com isso, a autora deseja demonstrar que a cidade de Buenos Aires, cidade mais 

representativa e simbólica da Argentina, passava por mudanças muito rápidas em tão pouco 

tempo. E que esse período, influenciou de forma subjetiva a mudança de comportamentos das 

pessoas. Segundo a referida autora, essas transformações não ficaram limitadas somente aos 

centros urbanos, no entanto foram transportadas pelas associações de vizinhança e 

cooperativas para a periferia. 

Dessa forma, Buenos Aires começou a se tornar uma cidade cosmopolita, a população 

crescia exponencialmente, sendo que muitos imigrantes contribuiram para tal crescimento, 

além de serem favorecidos com o aumento da taxa de alfabetização e escolaridade (Sarlo, 

2010).  

Para o historiador Octavio Velasco del Real, a imigração na Argentina  

 

permitiu que a população argentina, normalmente pequena e dispersa, 

quadrupicasse entre 1869 e 1914: dos cerca de 1,8 milhoes de habitantes 

contados entre 1869, saltou-se a mais de três milhões em 1890 e a quase 8 

milhões na metade dos anos dez do sécuo XX. (REAL, 1998, p. 24). 
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A respeito disso, Sarlo apresenta um dado de 1930, em que informa que os nativos de Buenos 

Aires eram apenas 2,39% num total de 6,64%, isso beneficiou a constituição de um público 

leitor potencial. Esses fatores foram necessários para a consolidação de um mercado editorial 

local.Além disso, a configuração urbana, a modernização dos meios de comunicação, os 

efeitos desses processos nos costumes são o marco e o ponto de resistência expressados nas 

respostas produzidas pelos intelectuais. Um exemplo disso, são as revistas, que foram usadas 

pelos intelectuais, como importante instrumento privilegiado de intervenção. 

             A autora afirma que:  

 

grandes linhas da cultura argentina se apresentam e se impõem nas revistas 

dos anos 20 e 30. Algumas delas são vinculadas a editora de “livros baratos”, 

outras são portas-vozes das rupturas estéticas ou plataformas de 

consolidação dos programas renovadores. (SARLO, 2010, p. 54). 

 

A importancia destas revistas, consistem em que foram usadas pelos intelectuais, além 

de problematizar tematicas importantes da época, como por exemplo, os movimentos de 

renovação ou democratização enfrentados pela Argentina. 

 

3. Algumas caracteristicas estéticas do período modernista na argentina 

 

Simultanemanete as transformações ocorridas na sociendade no início do século XX, 

mencionadas no capítulo anterior, a literatura também çassou por mudanças, sendo que para 

Loprete: 

 

en lo literario, el romanticismo, que no acababa de apagarse, alternaba 

sincronicamente com la literatura gauchesca y algunas aisladas obras 

naturalisticas, mientras que algunos traductores daban a conocer a los 

genios de la literatura contemporânea. (LOPRETE, 1955, p. 14). 

 

O referido autor considera que a trajetória do modernismo na hispanoamerica teve um 

autor fundamental, Rubén Darío, e também uma cidade fundamental, Buenos Aires: o autor 

sofisticou a literatura na língua española, enquanto que a cidade liderou o movimento literário 

de ideias chamado modernismo.  

O movimento modernista na Argentina teve caracteristicas peculiares, sendo desta 
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forma diferente do modernismo europeu. Ele não adotou de forma integral a literatura 

americana, mas segundo Loprete a necessidade de escrever algo novo se apresentou por duas 

opções sendo: “la creación original de una nueva temática y de una nueva morfologia, o por 

el contrario, el cambio de la imitación, en el sentido de buscar motivos en otros autores 

distintos de los imitados hasta ese entonces.” (LOPRETE, 1955, p.14) 

Outra caracteristica estetica consiste na influencia cosmopolita modernista, que 

permitiu que os autores desta época escrevessem as suas obras baseadas na influência de 

muitos escritores, como Edgard Allan Poe, Walt Whitman, Henry Longfellow, Giosué 

Carducci, entre outros. 

Aparece também como influenciador o simbolismo francês, com o interesse pelo 

misterio e  uma visão melancólica das coisas. O decadentismo, por sua parte, aproximou e 

motivou a curiosidade pelo mundo oculto. O impressionismo, na expressãoda vida psíquica 

por sensações figuradas como a sinestesia, que promove a analogia de sensações. Também 

aparece como característica herdada do romantismo o sentimentalismo, permitindo que o 

modernismovalorizasse também a sentimentalidade. A musicalidade do verso se afigura como 

uma influência do movimento americano e a transposición artistica se dá pela reprodução por 

escrito de obras especificamente proprias de otras artes (LOPRETE, 1955, p. 17-23). 

Quanto à tematica, o mencionado autor afirma que os escritores modernistas optaram 

por 

Los motivos bellos, exquisitos, pintorescos y decorosos, como correspondía 

a un arte refinado: la brumosa Escandinavia, la colonia los virreyes, la 

Francia versallesca, el legendario Oriente, la Grecia antigua, la Edad 

Media, las mitologóas clásicas, los animales vistosos, la naturaleza en sus 

aspectos menos divulgados y más extraños, todo se escogía para crear un 

ambiente poetico brillante, delicado, erudito y pictórico. (LOPRETE, 

1955, p. 17). 

 

Por fim, o vocalubario, cujo uso pelos modernistas se deu na criação de neologismos e 

no uso abundante de arcaísmos. 
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4. Jorge Luis Borges: o escritor 

 

Jorge Luis Borges nasceu em Buenos Aires em 1899, leitor voraz que desde criança se 

dedicou à literatura. Na adolescencia mudou junto com a sua família para a Europa. Já adulto 

em seu retorno a Buenos Aires, começou a escrever obras inspiradas na referida cidade. 

Borges foi poeta e prosista e de acordo com Ortega, (2013, p.05) “sus libros Ficciones 

(1944), El Aleph (1949) y El Hacedor (1960) lo consagraron en todo el mundo”. Também foi 

ganhador do prêmio Congreso Internacional de Escritores com Samuel Beckett, e em 1980, 

recebeu o Prêmio Cervantes. 

Conforme Ortega, 

 

en la literatura de Borges destacan los temas de Buenos Aires como ciudad 

mitificada, la muerte, el tiempo, el mundo como sueño, el “yo” y el “otro” . 

También aparecen los simbolos del laberinto, la biblioteca, los libros, los 

espejos, el tigre y el aljedrez. Sus cuentos inspirados en doctrinas 

filosóficas, paradojas matematicas y religiones esotéricas los adaptaba a 

sus fines con datos falsos o alusiones a autores o textos imaginarios. Lo 

autobiográfico tiene un importante espacio en su obra. (ORTEGA, 2013, p. 

5). 

 

O autor comenta que Borges sempre inseriu em suas obras fatos de suas vida. Ou no 

caso de alguns contos, como pertencente a escola modernista, se utilizou de obras que já 

foram escritas para reescreve-las sob a sua perspectiva. 

Outro crítico literário e escritor, Ricardo Piglia caracteriza Jorge Luis Borges, como 

pertencente ao Realismo Reonovador ou Realismo Magico, sendo que apresenta algumas das 

caracteristicas literárias dele: 

 

Se consevan las intenciones politicas y sociales a través de una denuncia 

critica.El Realismo se funde con elementos fantasticos: es el llamado 

Realismo Magico o “lo real maravilloso” que mezcla realidad y fantasía.Se 

conserva el interés por el mundo rural, pero se abre paso también el espacio 

urbano con la presencia de preocupaciones existencialistas.Mayor 

preocupación formal en la construcción de las novelas y los cuentos, que se 

mnifiesta en la innovación de técnica narrativas .Presencia de elementos 

irracionales y subjetivos. (PIGLIA, 2000, p. 467). 

 

Com relação aos contos, mais precisamente o que será analisado, cabe destacar que o 
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mesmo integra a obra História Universal da Infâmia,o primeiro texto de narrativas de ficção 

escrito por Jorge Luis Borges, sendo publicado em 1935. 

Zilberman e Filipouski chamam atenção para o título da obra, destacando a 

preocupação do autor em “construir a história universal da infâmia através da revelação dos 

eventos que envolvem tipos considerados infames” (ZILBERMAN; FILIOUSKI, 1975, p.10). 

As autoras seguem pontuando que  para compreender os contos, se faz necessário apreender 

três conceitos básicos:  

 

1) O que é a infâmia e, na medida em que ela aparece através dos 

indivíduos que a exercem , que é o homem infame; 

2) Por que ela constitui uma historia e o que entende Borges por este 

fenômeno; 

3) Qual a razão de sua universadlidade.  

(ZILBERMAN; FILIOUSKI, 1975, p. 12). 

 

Com isso, no proximo capítulo será realizada a análise, tendo por finalidade identificar 

as caracteristicas modernistas do conto, caracterizar a sua interxtualidade e por fim, descrever 

o estilo narrativo do autor. 

 

5. Interpretação do conto “O Assassino Desinteressado Bill Harrigan” 

 

O conto conta a historia de Billy the Kid, iniciando em 1859 com o nascimento de 

Billy Harrigan em um cortiço, em Nova Yorque; os pais não são mencionados, mas há a 

hipótese de que a mãe dele fosse Irlandesa.  Aos doze anos de idade, Billy Harrigan andava no 

bando de Swamp Angels e já praticavao que se entende atualmente como atos infracionais. 

Em 1872, o sempre franzino Bill Harrigan foge de uma cela para o Oeste. Em 1873, em uma 

taberna, no Novo México, Billy Harrigan está bebendo aguardente, quando entra um 

mexicano e ele sem motivo dispara contra esse mexicano que caí imediatamente morto. Em 

seguida Billy volta a beber, como se nada tivesse acontecido, os outros homens do bar o 

comprimentam e alguém observa, que não há marcas no revolver e sugere uma para lembrar a 

morte desse mexicano, ao que Billy Harrgian responde que “no vale la pena anotar 

mexicanos” (BORGES, 1986, p. 28). 

Neste episódio consta que Billy estava com 14 anos de idade e segundo Borges, foi 
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nesse momento que se tornou o famoso Billy the Kid. Depois disso, o então Billy the Kid 

seguiu roubando gados, fazendo se cavaleiro, odiando os mexicanos e cometendo contínuas 

práticas ilicitas até que, andando em seu cavalo sem esperá-lo, foi assassinado com um tiro no 

ventre pelo seu amigo e xerife Garrett. A história conta que Billy the Kid assassinou vinte e 

umapessoas, isso sem contar aos mexicanos.  

No conto é possível identificar algumas caracteristicas literarias modernista. 

Primeiramente, o conto diferentemente da tradicional influência européia,  inicia em Nova 

Yorque e termina no Oeste dos Estados Unidos, assim nos diz o narrador,: “Hacia 1859 el 

hombre que para el terror  y la gloria seria Billy the Kid nació en un conventillo subterraneo 

de Nueva York” (Borges, 1986, p.68). 

A história é uma releiturado famoso bandoleiro americano Billy the Kid. Com respeito 

a essa característica, Loprete destaca que 

 

El origen hispanoamericano del modernismo no presupone necesariamente 

una americanización de la materia. La necesidad de tener que hacer algo 

nuevo, algo que no fuera lo que siempre se había venido haciendo en las 

letras americanas, podía resolverse por dos vías: la creación original de 

una nueva temática y de una nueva morfología , o por el contrario, el 

cambio de la imitación, en el sentido de buscar motivos en en otros autores 

distintos de otros imitados hasta ese entonces.(LOPRETE, 1955, p. 14). 

 

Outra passagem nos mostra uma sinestesia, recurso muito utilizado nas origens 

modernista, provocando no leitor sensações de indignação acerca das mortes banais,  bem 

como do ódio de Billy pelos mexicanos; diz o narrador: “Bill pregunta quién es, y le susurran 

temerosamente que el Dago – el Diego – es Belisario Villagrán  de Chihuahua. Una 

detonación  retumba en seguida. [...] Bill ha disparado sobre el intruso”.(BORGES, 1986, P. 

71). 

Outra característica estetica obervada se dá na impronta impressionista do narrador ao 

narrar a morte de Billy the Kid: 

 

La noche del 25 de julio de 1880, Billy the Kid atravesó a galope de su 

overo la calle principal, o única de Fort Sumner. El calor apretaba y no 

habian encendido las lámparas; el comisario Garret, sentado en un sillón de 

hamaca en un corredor, sacó el revolver y le descerrajó un balazo en el 

vientre. El overo siguió; el jinete se desplomó en calle de tierra. Garrett le 

encajó un segundo balazo. (BORGES, 1986, p. 71).  



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.257-268 

266 

Percebe-se também a ideia da transposição artistica, tão característica do modernismo, 

sendo expressada no conto por meio da apresentação da natureza, mais precisamente ao 

começar narrar a paisagem, as terras do Arizona. O narrador a descreve ressaltando as suas 

belezas e riquezas: 

 

la imagen de las tierras de Arizona y de Nuevo México, tierras com ilustre 

fundamento de oro y de plata, tierras vertiginiosas y aéreas, tierras de la 

meseta monumental y de los delicados colores, tierras con blanco 

resplandor de esqueleto pelado por los pájaros. (BORGES, 1986, p.67). 

 

E por fim, uma última caracteristicas estetica encontrada no conto são as temáticas 

usadas pelos modernistas tais como lugares pitorescos, o sentimento e rejeição em relação a 

sociedade burguesa, entre outras, que se formava e transformava além de coisas, as relações 

interepessoais, que caminhavam, assim como o infame Billy, para o individualismo. 

Sobre isso, Ziberman e Filipouski, apontam que o individualismo presente na 

sociedade burguesa enseja 

 

a anulação do outro como obstáculo a ser vencido o traço que distinguirá 

mais do que tudo o infame do homem comum e é ele que recolocara a barra 

da oposição homem/sociedade que diziamos faltar antes, completando o 

postulado Borgiano:é a desigualdade social que funda a infâmia, mas esta 

requer ainda um outro desiquilibrio, qual seja, o desrespeito a lei e a 

desmedida. (ZILBERMAN; FILIPOUSKI, 1975, p.14). 

 

 

Com a detecção e análise destas caracteristicas da estética modernista, pode-se inferir 

que Borges escreve sobre a sua perspectiva acerca da sociedade que se formava em sua sua 

época. Com sua escrita coloca em seus contos a crítica do ser humano.  

Ocorre também a intertextualidade no conto, uma vez que Borges se apropria de uma 

história e uma personagem americana já existente e a reescreve segundo a sua percepção. 

Desta forma, apresenta o infame Billy the Kidy como um anti herói, violento, astuto, 

individualista, que vive em uma sociedade vil, que enseja o surgimento do indívuo mau que 

deseja ascender socialmente, mesmo que para isso, precise aderir a praticas de corrupção, 

mentira, violência, enfim, qualidades que tornam o ser humano infame. 
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6. Considerações finais 

 

Tendo em vista o apresentado até aqui, cremos ter feita a a análise das características 

da estética modernista em Jorge Luis Borges, por meio da interpretação do conto “O 

Assassino Desinteressado Bill Harrigan”.  

Inicialmente, foi apresentado o contexto histórico do início do século XX, uma vez 

que considerando o estilo narrativo de Borges é fundamental realizar esta contextualização. 

Posteriormente, foram apresentados algumas das caracteristicas literárias presentes no período 

modernista, visto que tal período foi peculiar em Buenos Aires, cidade mais representativa no 

movimento modernista e que influenciou significativamente as obras de Borges.  

Depois, considerando que Borges costumava inserir fatos de sua vida em suas obras, 

também foi feita uma brevíssima biografia de sua vida. E assim, por meio da interpretação do 

conto, foi possível relacioná-lo com a sociedade da época e também com as caracteristicas 

literárias modernistas. 

Diante do exposto pode se inferir que nas obras de Borges os finais não são fechados, 

o que pressupõe que as interpretações não se esgotam, deixando muitas vezes para o leitor 

fazer relfexões acerca das críticas à sociedade em transformação da época apresentada no 

conto em questão. 

Finalmente, considerando o conto “O Assassino Desinteressado Bill Harrigan”,  pelo 

que foi apresentado no presente artigo e diante de tantas possibilidades interpretativas, o que 

se destaca é a ação do infame Billy the Kid, personificação do homem infame, resultado de 

uma sociedade que propicia que tais qualidades que fazem parte da subjetividade do infame 

aflore de forma tal que não considera o outro, senão ele próprio.  
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