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Resumo: O presente estudo bibliográfico, exploratório, qualitativo, tem como objetivo 

principal analisar o relato “As fases de Severo” de Julio Cortázar, o qual forma parte do livro 

Octaedro (1974) onde encontra-se a constante presença do elemento insólito em sua 

constituição. O relato mostra para o leitor as fases pelas quais Severo passa antes de dormir, 

as mesmas são sempre vistas pelos familiares e amigos; sendo seis fases –como em um jogo– 

cada uma com sua peculiaridade e significado até chegar à sexta fase onde finalmente Severo 

consegue dormir. O “jogo”, presente nos relatos de Cortázar, como em O jogo da amarelinha 

(1963), é uma característica marcante nas obras deste autor, igualmente encontrada no relato 

que será analisado, deste modo, além de explorar como Cortázar empregou o gênero 

fantástico na narrativa, esta investigação estende suas ramificações para estudar como o 

“jogo” foi utilizado na construção deste relato fantástico, e como ambos estão interligados no 

contexto da narrativa. Para a realização da análise tomamos como base teórica os seguintes 

autores: ALAZRAKI (1983); ARRIGUCCI (1995); CHEVALIER (2005); ROAS (2001), no 

que diz respeito à análise do jogo e do elemento insólito no relato de Cortázar.  
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O ser “fantástico” 

 

O gênero fantástico ultimamente está muito presente na mídia, em forma de filmes, 

games, livros, entre outros. Mas muitas pessoas, sem ter conhecimento sobre esse tipo de 

narrativa, ao ouvir o seu nome se deparam com a pergunta: O que é o fantástico? Para 

responder essa pergunta muitas vezes ouvida por aqueles que estudam o insólito normalmente 

na literatura, se fará uma breve apresentação do tema a partir de sua definição conceitual. 

O Fantástico surgiu na Alemanha no século XIX, e  o primeiro conto a ser considerado 

do gênero foi “O homem de Areia” (1815) de Hoffmann o qual apresentava a principal 

característica do fantástico que é a de considerar os elementos insólitos, sobrenaturais e 
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mágicos presentes nesse tipo de narrativa, como parte do real. Todorov ao definir o fantástico 

afirma que: “sem “acontecimentos estranhos”, o fantástico não pode nem mesmo aparecer. O 

fantástico não consiste, certamente, nestes acontecimentos, mas eles são para ele uma 

condição necessária” (TODOROV, 1975, p. 100), e ao definir as funções do fantástico o autor 

delimita como a primeira função a de provocar medo e horror no leitor, “primeiramente o 

fantástico produz um efeito particular sobre o leitor – medo, ou horror, ou simplesmente 

curiosidade –, que os outros gêneros ou formas literárias não podem provocar” (TODOROV, 

1975, p. 100). Nesta primeira fase a intenção desses relatos era provocar medo, horror e 

espanto no leitor, ao passar dos anos as características do fantástico mudaram um pouco, mas 

ainda se manteve a marcante particularidade de incluir todo o fato insólito como parte 

integrante da realidade. Esta nova fase do fantástico iniciada no século XX é denominada por 

Jaime Alazraki (2001) como “neofantástico”. 

 

Não são tentativas que buscam devastar a realidade invocando o sobrenatural 

– como se propôs o gênero fantástico no século XIX –, são esforços 

orientados a pressentir além dessa fachada racionalmente construída. Para 

distingui-los de seus antecessores do século passado propus a denominação 

<<neofantástico>> para este tipo de relatos [...] O neofantástico assume o 

mundo real como uma máscara, como um subterfúgio que oculta uma 

segunda realidade que é o verdadeiro destinatário da narração fantástica
3
. 

(ALAZRAKI, 2001, p.276, tradução nossa) 

 

As narrativas neofantásticas buscam causar no leitor um estranhamento em relação ao 

elemento insólito exposto, ocasionando uma inquietação na qual o medo, temor, horror não 

são mais as prioridades embora ainda estejam presentes nas narrativas, “Em relação à 

intenção, o empenho do relato fantástico é dirigido a provocar medo no leitor, um terror 

durante o qual vacila suas suposições lógicas, isso não acontece em um conto neofantástico” 

                                                 
3
 No son intentos que busquen devastar la realidad conjurando lo sobrenatural –como se propuso el género 

fantástico en el siglo XIX–, sino esfuerzos orientados a intuirla y conocerla más allá de esa fachada 

racionalmente construida. Para distinguirlos de sus antecesores del siglo pasado propuse la denominación 

<<neofantástico>> para este tipo de relatos […] Lo neofantástico asume el mundo real como una máscara, 

como un tapujo que oculta una segunda realidad que es el verdadero destinatario de la narración neofantástica 

(ALAZRAKI, 2001, p.276). 
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(ALAZRAKI, 2001, p.277, tradução nossa).
4
, pois ele busca a apresentação de outra realidade 

para o leitor. 

O insólito sempre estará amarrado ao real e ao cotidiano dos personagens que ainda 

não sabem de sua existência, escondido dentro de uma realidade considerada de aparência 

“normal” de acordo com a crença de cada indivíduo, o protagonista só terá conhecimento 

sobre essa outra realidade quando o insólito quebrar a realidade de seu cotidiano, deixando a 

sua existência evidente. “Assim, para que a história narrada seja considerada fantástica, deve- 

se criar um espaço similar ao que habita o leitor, um espaço que vai ser surpreendido por um 

fenômeno que transtornará sua estabilidade” (ROAS, 2001, p.8, tradução nossa).
5
 

O efeito fantástico só existe com a presença do elemento insólito, do irreal, do 

sobrenatural, do sinistro, e o autor precisa criar um universo igual ao habitado pelo leitor – e 

para isso faz uso da verossimilhança citando elementos do mundo “real”, como músicas, 

jornais, entre outros, para causar no leitor a impressão de que a história contada é real, 

“podíamos considerar o fantástico como uma espécie de << hiper-realismo>>, pois além de 

reproduzir as técnicas dos textos realistas, obriga ao leitor a confrontar continuamente sua 

experiência da realidade com a dos personagens” (ROAS, 2001, p.26, tradução nossa) 
6
·. O 

texto fantástico precisa ser realista para convencer o leitor de que a história acontece no 

mundo real e então o surpreender com um elemento insólito, desta forma é construído o relato 

“As fases de Severo” que será analisado a seguir. 

 

A ambiguidade do insólito no espaço e no tempo 

 

Muito recorrente nos relatos de Julio Cortázar, a duplicidade é trabalhada pelo autor de 

maneiras diferentes em cada narrativa; no relato que se analisa Cortázar construiu um cenário 

com divergências entre os cômodos da casa e suas particularidades e de ambiguidade entre os 

                                                 
4
 En lo que toca a la intención, el empeño del relato fantástico dirigido a provocar un miedo en el lector, un 

terror durante el cual trastabillan sus supuestos lógicos, no se da en el cuento neofantástico (ALAZRAKI, 

2001, p.277). 
5
Así, para que la historia narrada sea considerada fantástica, debe crearse un espacio similar al que habita e 

lector, un espacio que se verá asaltado por un fenómeno que trastornará su estabilidad. (ROAS, 2001, p.8) 
6
podríamos plantear lo fantástico como una especie de <<hiperrealismo>>, puesto que, además de reproducir 

las técnicas de los textos realistas, obliga al lector a confrontar continuamente su experiencia de la realidad con 

la de los personajes (ROAS, 2001, p.26). 
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espaços e os tempos presentes na narrativa, tendo a preocupação de mostrar para o leitor que o 

tempo fora da casa continua o mesmo, mas dentro da casa o tempo se paralisa pela presença 

do insólito. 

 

A arte de Cortázar consiste, sobretudo, na habilidade com que conseguiu 

arranjar, dispor esses elementos, salvaguardando sempre um fundo de 

ambigüidade que não permite o esgotamento das possibilidades 

interpretativas e desdobra extraordinariamente o significado profundo do 

conto (ARRIGUCCI, 1979, p.30). 

 

Cortázar para a composição deste relato trabalha de maneira magnífica com o tempo. 

O tempo possui uma grande importância para todos os seres humanos, sendo ele que delimita 

a hora de acordar e de trabalhar, e quando um dia acaba para outro começar, sobre todas as 

pessoas ele age fazendo o tempo da juventude ficar num passado muito distante e a velhice se 

aproximar cada vez mais. Mas o que aconteceria se o tempo fosse mudado? Através desta 

pergunta Cortázar instaurou no relato estudado dois tempos, um paralelo ao outro, um 

diferente do outro, mas ambos convivendo juntos e operando sobre todos os personagens 

presentes na narrativa. 

A ambiguidade é uma característica importantíssima do gênero, “Ambivalente, 

contraditório, ambíguo, o relato fantástico é essencialmente paradoxo. Constitui-se sobre o 

reconhecimento da alteridade absoluta, a qual pressupõe uma lógica original, <<outra>> 

justamente” (BESSIÈRE, 2001, p.98, tradução nossa)
7
, e ainda é utilizada por Cortázar na 

construção do relato sendo um fator decisivo em sua interpretação.  

 Por meio da ambiguidade entre os cenários e o tempo Cortázar permite ao leitor 

inúmeras visões sobre o elemento insólito e seu significado, consentindo a ele a oportunidade 

de fazer parte da construção do relato, pois cada pessoa terá uma concepção diferente de seu 

significado. 

 

O leitor deve considerar a obra como um sonho do qual pressentimos que há, 

atrás do desenvolvimento aparente, um sentido oculto e muito mais 

                                                                                                                                                         
 
7
Ambivalente, contradictorio, ambiguo, el relato fantástico es esencialmente paradójico. Se constituye sobre el 

reconocimiento de la alteridad absoluta, a la cual presupone una racionalidad original, << otra>> justamente. 

(BESSIÈRE, 2001, p.98). 
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profundo; como uma fachada atrás da qual se trama um mistério que deve-se 

descobrir, nos arriscando a fracassar (EZQUERRO, 1992, p.617)
8
 

 

Com o dever de descobrir o mistério das fases, o leitor por meio do personagem que 

narra a história começa a ter conhecimento sobre o momento da morte de Severo, e as fases 

que ele vive antes de “dormir”, como o próprio autor escreve. Cada fase apresenta as suas 

próprias características e significados, sendo ao total seis fases: suor, saltos, traças, números, 

relógios, sono; e cada uma é vista pelos familiares e amigos de Severo que vão a sua casa 

acompanhar a sua passagem pelas fases, e sabem exatamente a ordem e o que acontecerá a 

cada nova etapa como se isso também já tivesse acontecido com outras pessoas.  

As fases são o elemento insólito no relato de Cortázar, e apenas ocorrem no quarto de 

Severo, no resto da casa a realidade continua aparentemente “normal”, a única coisa que o 

narrador menciona que foge da realidade enquanto está em outros cômodos da casa, é o fato 

de sentir que o tempo está congelado, e que está vivendo coisas já acontecidas “Tudo estava 

quieto, como que de algum modo congelado em seu próprio movimento” (CORTÁZAR, 

2011.p 87) 

Através da duplicidade do tempo e dos espaços cria-se um cenário totalmente 

ambíguo, no começo do relato o narrador que presencia as fases de Severo e as descreve, fala 

que ele e seus amigos chegaram à casa de Severo ás 11 horas: “Por volta das onze horas 

tínhamos chegado” (CORTÁZAR, 2011, p.87), e quando Severo está quase dormindo e 

finalmente poderiam ir embora, já está quase amanhecendo: “voltamos devagar ao quarto, 

arrastando o cansaço da noite; logo amanheceria, e o dia era útil, quase todos tinham de 

chegar aos empregos às noves ou às nove e meia” (CORTÁZAR, 2011, p.95). E quando 

estava dentro da casa o narrador revela que: 

 

[...] quase sempre naqueles momentos tudo se tranquilizava como se 

congelasse em seu próprio movimento[...] todos sentíamos que no fundo a 

imobilidade continuava, que estávamos como que esperando coisas já 

acontecidas ou que podia acontecer era talvez outra coisa, ou nada, como nos 

sonhos (CORTÁZAR, 2011, p.88). 

Cortázar tem uma visão distinta do tempo, segundo Aurora Bernández (apud 

                                                 
8
 El lector debe considerar la obra como un sueño del cual presentimos que tiene, detrás del desarrollo 

aparente, un sentido oculto y muchísimo más profundo; como una fachada detrás de la cual se trama un misterio 

que hay que tratar de descubrir, arriesgándonos a fracasar (EZQUERRO, 1992, p.617). 
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ÁLVAREZ GARRIGA, 2013), Cortázar acredita que o tempo utilizado na literatura fantástica 

possui a incrível característica em alguns momentos de se prolongar mais do que realmente os 

ponteiros do relógio mostram, e em outras circunstâncias as horas passam muito mais rápidas 

do que realmente são, e no relato em análise, o autor utiliza muito habilmente está 

característica que ao mesmo tempo é a sua própria concepção do tempo em seus relatos. O 

tempo na narrativa estende-se dentro da casa, submerge-se em um presente infinito e 

repetitivo, às horas simplesmente param. De acordo com Roas (2012) este tempo possuí o 

nome de “O tempo interrompido”
9
, e sua característica essencial está no fato de parar o tempo 

durante o acontecimento insólito. 

 

Em este caso, a flecha do tempo interrompe seu curso e o personagem 

submerge-se em um presente infinito. Uma variação que para ser percebida 

(e compreendida) também necessita da comparação entre esse tempo que o 

protagonista experimenta e o tempo “real”, “objetivo”. Aí é onde se produze 

a transgressão fantástica.
10

 (ROAS, 2012, p.109, tradução nossa). 

 

O narrador faz essa comparação entre o tempo experimentado pelos personagens e o 

real, mencionando ao começo do relato à hora em que chega à casa de Severo, e ao final 

revela que já está amanhecendo quando pode ir embora, e ao decorrer do conto o narrador – 

que apenas ao final revela seu nome – sempre menciona o fato do ambiente estar 

“congelado”, mostrando para o leitor a característica deste tempo envolvente do elemento 

insólito na narrativa. Como já foi dito em “As fases de Severo” se tem a presença da 

ambiguidade no tempo, dois tempos convivendo juntos, em um deles, as horas continuam 

normais. No outro o relógio do tempo simplesmente para: “a gente vai se esquecendo da hora 

nessas ocasiões, ou como disse rindo Bebe Pessoa, é ao contrário, e a hora se esquece da 

gente” (CORTÁZAR, 2011, p.88), o relógio para a sua contagem com a finalidade de abrir 

passagem para o insólito, o deixando instaurar o seu próprio tempo, que nada mais é do que a 

impressão da não existência de um de tempo específico. 

                                                                                                                                                         
 
9
  El tiempo detenido (Roas, 2012, p. 109). 

10
 En este caso, la flecha del tiempo interrumpe su curso y el personaje se sumerge en un presente infinito. Una 

variante que para percibida (y comprendida) también necesita de la comparación entre ese tiempo que 

experimenta el protagonista y el tiempo “real”, “objetivo”. Ahí es donde se produce la transgresión fantástica. 

(Roas, 2012, p. 109). 
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Além da ambiguidade em relação ao tempo, é encontrada no relato a ambiguidade em 

relação aos espaços da própria casa, pois nela há uma constante divisão entre o quarto de 

Severo e o resto da casa uma vez que os elementos insólitos apenas ocorrem no quarto de 

Severo; a cada nova fase os familiares mais próximos vão chamar para que entrem no quarto 

os outros parentes e amigos que estão no resto da casa, e no final de cada fase eles saem do 

quarto e se acomodam em outros cômodos até um dos filhos vir anunciar o começo de outra 

fase para todos retornarem ao quarto. Segundo Marisa Martins Gama-Khalil (2012), 

 

O espaço construído pela literatura fantástica é essencialmente híbrido: “os 

diversos elementos que contribuem para a representação do espaço fantástico 

polarizam-se em dois tipos de cenário cujos componentes, por sua vez, se 

intercambiam frequentemente”: o cenário realista e o cenário alucinante, e é 

o jogo entre esses dois cenários que fará com que a narrativa desenvolva 

uma fenomenologia insólita. (GAMA-KHALIL, 2012, p.34). 

 

De acordo com Gama-Khalil (2012) deve-se sempre levar em conta os ambientes e 

cenários onde ocorre a narrativa fantástica, porque o lugar e suas características têm grande 

importância na construção e desenvolvimento do elemento insólito. Cortázar utiliza a divisão 

de espaços para instaurar a realidade paralela; em um local a realidade é a mesma do leitor já 

em outro a realidade é totalmente distinta e regida por regras diferentes – incluindo o tempo –, 

com características e circunstâncias divergentes; criando assim uma ambiguidade, “A inserção 

de uma duplicidade de espaços (um similar ao que habita o leitor e outro que desloca as leis 

desse espaço) desencadeia [...] a ameaça provocada pela narrativa fantástica” (GAMA-

KHALIL, 2012, p.33), esta ameaça nada mais é que a presença de outra realidade, onde a 

ambiguidade acarreta – ainda que involuntariamente – a comparação entre os cenários e suas 

respectivas realidades. 

O cenário onde tudo acontece normalmente, sem ter alternância no tempo e sem a 

aparição do insólito confronta-se com o quarto de Severo, que recebe de braços abertos o não-

tempo e o elemento insólito, gerando um conflito entre a realidade “normal” e a outra 

realidade. A ambiguidade escondida no texto faz o leitor comparar a importância e diferenças 

entre os tempos e espaços, e se questionar sobre a veracidade dos fatos ocorridos na narrativa. 
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As fases de severo 

 

São seis as fases vividas por Severo: suor, saltos, traças, números, relógios, sono. A 

fase do suor consiste no fato de Severo soar bastante a ponto de ter que trocar além de sua 

própria roupa, as roupas de cama também. “A fase do suor era desagradável porque no fim era 

preciso trocar os lençóis e o pijama, até os travesseiros iam ficando empapados e pesavam 

como enormes lágrimas” (CORTÁZAR, 2011, p.88); o suor é comparado a “enormes 

lágrimas” simbolizando a tristeza da família e amigos perante o que aconteceria. 

A segunda fase é a dos saltos, nesta fase Severo salta de um lugar para o outro, estando 

sempre no meio das pessoas, em lugares onde ninguém poderia imaginar. No momento em 

que o irmão de Severo anuncia o começo da nova fase Ignacio diz que “tudo parecia 

acontecer mais depressa” (CORTÁZAR, 2011, p.89). Cada frase durante as fases deve ser 

analisada, pois indica algo que irá acontecer nas próximas fases e também mostra aquilo que 

ainda está subentendido para o leitor. Quando Ignacio afirma que tudo está acontecendo mais 

depressa exatamente na fase dos saltos, está dando uma dica das mudanças que ocorreram. 

Julio Cortázar brinca com o leitor, deixando para ele pistas sobre os acontecimentos a seguir. 

Nesta fase durante os saltos Severo parava “justamente nos vãos” (CORTÁZAR, 2011, p.90). 

Cortázar faz uma referência ao fantástico que somente existe através da ruptura da realidade, 

para o autor o fantástico não só existia em seus relatos como também na vida real estando 

onde nem leitor nem personagem imaginariam, escondendo-se nos vãos, nas fissuras do 

cotidiano da narrativa. 

 

Desde menino o fantástico não era para mim o que as pessoas consideram 

fantástico, para mim era uma forma de realidade que em determinadas 

circunstâncias podia-se manifestar, para mim ou para outros, através de um 

livro ou um acontecimento, mas não era um escândalo dentro de uma 

realidade estabelecida. Dei-me conta que eu vivia sem saber em uma 

familiaridade total com o fantástico porque me parecia tão aceitável, possível 

e real como o fato de tomar uma sopa às oito da noite (CORTÁZAR, 2013, 

p.50, tradução nossa).
11

 

                                                 
11

 Desde muy niño lo fantástico no era para mí lo que la gente considera fantástico, para mí era una forma de 

realidad que en determinadas circunstancias se podía manifestar, a mí o a otros, a través de un libro o un 

suceso, pero no era un escándalo dentro de una realidad establecida. Me di cuenta de que yo vivía sin haberlo 

sabido en una familiaridad total con lo fantástico porque me parecía tan aceptable, posible y real como el hecho 

de tomar una sopa a las ocho de la noche (CORTÁZAR, 2013, p.50). 
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A terceira fase é a das traças, nesta etapa as traças entram no quarto e cobrem o rosto 

de Severo, apenas deixando os olhos a mostra. Assim como o cotidiano, a “realidade normal” 

encobre o fantástico: “O mundo do relato fantástico contemporâneo é o nosso mundo, e tudo 

aquilo que, situado nele, contradiz as leis físicas pelas quais cremos que se organiza dito 

mundo, vai supor uma transgressão evidentemente fantástica (ROAS, 2007, p.37, tradução 

nossa).
12

 Abaixo desta máscara está o fantástico como é dito na própria narrativa, “[...] além 

do quê nesses casos sempre surpreende, como as repentinas recaídas na normalidade, por 

assim dizer, distraem e até enganam” (CORTÁZAR, 2011, p.91). A normalidade, a 

“realidade” do conto pode enganar o personagem do relato fantástico em relação ao que está 

por vir, mas só para fazer ele se surpreender mais ainda com a aparição do elemento insólito. 

Ricardo Piglia ao definir a arquitetura do conto afirma que: “um conto sempre conta duas 

histórias” (PIGLIA, 2004, p.89), o autor trabalha com duas histórias ao mesmo tempo, uma 

no primeiro plano e a outra em segundo plano de maneira subentendida, esta segunda história 

apenas irá se revelar ao final do conto, mas durante a narrativa vários elementos são utilizados 

de maneira ambígua para revelar está outra narrativa, como neste relato, por exemplo, as 

características das fases. 

 

Desprendido da estrita referência a um alvo exterior a ele próprio, curvado 

para dois lados divergentes, o discurso crítico de Cortázar, nos seus melhores 

momentos, é, assim, um discurso biflexo, ambíguo e irônico, a todo tempo 

mostrando e ocultando aquilo de que trata. Com base nessa duplicidade da 

linguagem, o balanço lúdico, que sugere seu ritmo de esconde-esconde, 

aparentemente desvia nossa atenção do alvo real (ARRIGUCCI, 1979, p.30). 

 

A fase seguinte é a dos números, muito importante na narrativa e que tem uma intensa 

ligação com a etapa seguinte – relógios – nesta fase Severo diz números às pessoas que estão 

no quarto, cada pessoa recebe um número e este número nunca se repete. Os personagens se 

mostram ansiosos pelo começo desta fase, assim que a mulher de Severo anuncia o seu início 

os amigos e familiares que acompanham Severo deixam o que estavam fazendo 

imediatamente para acompanhar esta nova etapa; “[...] a mulher de Severo entrou na cozinha 

                                                 
12

 El mundo del relato fantástico contemporáneo es nuestro mundo, y todo aquello que , situada en él, 

contradiga las leyes físicas por las que creemos que se organiza dicho mundo, va a suponer una transgresión 

evidentemente fantástica (ROAS, 2001, p.37). 
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para avisar que Severo ia dizer os números, deixamos os copos pela metade e nos 

apressamos” (CORTÁZAR, 2011, p.92). Todos os personagens esperavam esta fase, que tem 

um intenso significado, como é possível ver no diálogo dos personagens após esse ciclo:  

 

- Evidentemente, é uma questão de tempo – disse Ignacio quando saímos do 

quarto. – Os números em si mesmos não querem dizer nada. 

- Você acha? – perguntei-lhe bebendo um gole do copo que Bebe tinha me 

trazido. 

- Mas é claro – disse Ignacio. – Olhe que do 1 ao 2 podem se passar anos, 

põe aí dez ou vinte, talvez mais. 

[...] 

- Sem contar que existe o caso dos relógios – disse meu irmão Carlos, que se 

colocara a meu lado e pousara a mão em meu ombro. – Aquilo não se 

entende muito bem, mas talvez tenha a sua importância. Se cabe a você 

atrasar... 

- Vantagem adicional – disse Bebe (CORTÁZAR, 2011, p. 93-94). 

 

Como já dito, a próxima fase é a dos relógios, neste momento Severo distribui 

instruções para cada pessoa, dizendo se cabe a ele adiantar ou atrasar o seu relógio, “[...] 

bastava simplesmente adiantar ou atrasar os ponteiros sem reparar no número de horas ou 

minutos, visto que ao sair do quarto tornaríamos a acertar os relógios” (CORTÁZAR, 2011, 

p.94). 

As fases dos números e relógios estão conectadas, ao ler a narrativa, o leitor chegará à 

conclusão que se trata do período de vida restante a cada pessoa, o número que Severo dera a 

cada personagem mais a tarefa de atrasar ou adiantar o relógio significa o tempo de vida que 

cada um ainda possui. Por exemplo, o protagonista na fase dos números ganhou o número 2, e 

na fase dos relógios Severo disse para ele atrasar o relógio: “[...] quando me coube atrasar, 

meu irmão tornou a cravar-me os dedos no ombro; desta vez lhe agradeci, pensando como 

Bebe que podia ser uma vantagem adicional, embora ninguém pudesse ter certeza” 

(CORTÁZAR, 2011, p.94). Atrasar dois anos significaria ter dois anos além dos que restam ao 

personagem. 

O último ciclo é o do sono, quando Severo finalmente dorme; esta fase tem o 

significado da morte, na verdade Severo morre, vários elementos demonstram essa conclusão. 

Antes de “dormir” Severo já está na posição em que são colocadas as pessoas quando morrem 

no caixão, “[...] com as mãos apoiadas no ventre, imóvel e indiferente” (CORTÁZAR, 2011, 
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p.95), durante a fase as pálpebras de Severo começam a abaixar, e quando finalmente Severo 

dorme, todos se sentem como se fossem ele: 

 

Subitamente, havia uma mudança, um afrouxamento, sentia-se como se não, 

fôssemos mais que um só corpo de incontáveis pernas e mãos e cabeças, 

afrouxando-se de repente, compreendendo que era o fim, o sono de Severo 

começava, e o sinal de Manuelita ao inclinar-se sobre o pai e cobrir-lhe a 

cara com o lenço, dispondo as quatro pontas de maneira que o sustentasse 

naturalmente, sem rugas nem espaços descobertos, era a mesma coisa que 

aquele suspiro contido que nos envolvia a todos, cobria-nos a todos com o 

mesmo lenço (CORTÁZAR, 2011, p.95). 

 

Como um só corpo, todos sentiam que estavam morrendo com Severo, e sentiam o 

cansaço dele, e o seu sono finalmente chegando. O insólito nesta fase faz com que cada 

pessoa que presencia o sono de Severo se sinta conectada a ele, como se fosse o próprio 

Severo suportando o cansaço das fases anteriores e finalmente o sono. 

 

No jogo das suspresas 

 

 Ao final do relato, depois que Severo dorme, quando todos estão indo embora é 

quando Cortázar revela ao leitor o jogo. O protagonista que narrou todas as fases de Severo 

encontra o filho de Severo que pergunta: 

 

- Não vou brincar mais? – perguntou-me o filho de Severo, caindo de sono 

mas com a obstinação de todos os garotos. 

- Não, agora é preciso dormir – disse-lhe. – Sua mãe vai botar você na cama, 

vá para dentro que está frio. 

- Era uma brincadeira, não é mesmo, Julio? 

-Sim, velho, era uma brincadeira. Agora vá dormir (CORTÁZAR, 2011, p. 

96). 

 

Neste diálogo situado no final da narrativa, o leitor descobre que o protagonista na 

verdade se chama Julio, assim como o autor do relato, e afirma para o filho de Severo, que 

aparenta ser um garoto, que tudo foi uma brincadeira. Neste trecho é como se o autor falasse 

para o leitor: calma, foi tudo uma brincadeira, um jogo, a vida é representada através do jogo. 

As fases de Severo são um jogo, o jogo da irrealidade, do insólito que apresenta para o 



ANAIS DO VIII Colóquio de Estudos Literários 
 FERREIRA, Cláudia C.; SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Diálogos e Perspectivas 
Londrina (PR), 06 e 07 de agosto de 2014 

ISSN: 2446-5488  p. p. 223-236 

 

234 

 

leitor outra realidade do relato, até então desconhecida, “[...] o jogo é por si só um universo, 

no qual, através de oportunidade e riscos, cada qual precisa achar o seu lugar” (CHEVALIER, 

2005, p.518). A segunda narrativa do conto é o próprio jogo, “o efeito de surpresa se produz 

quando o final da história secreta aparece na superfície” (PIGLIA, 2004, p.90), a outra 

narrativa apenas foi mostrada abertamente pelo autor ao final do relato. O quarto de Severo 

representa outro universo e a segunda narrativa, pois apenas no quarto acontecem o insólito, o 

sobrenatural, e as fases buscam o seu devido lugar nesse outro universo, que na verdade é o 

próprio jogo: 

 

O jogo envolve como atividade que se realiza num “reino” diverso da vida 

“normal”, em espaço e tempo também diversos, onde funcionam regras 

especiais e se cumpre a imaginação do jogador. O jogo instaura seu próprio 

mundo, um mundo extraordinário, à margem do que se toma habitualmente 

por realidade. O mundo da ilusão. (ARRIGUCCI, 1995, p.164,165, destaque 

do autor). 

 

O jogo é este universo insólito, onde a imaginação do autor elabora as regras de seu 

funcionamento, dando a ele a chance de criar suas próprias regras. No universo (jogo) que se 

instaura no quarto de Severo, a irrealidade e as fases são as regras, regidas por um tempo 

diferente que faz a sua própria vontade, enquanto o resto da casa é envolvida pela contagem 

normal dos minutos, dentro do quarto o tempo é detido, é congelado em volta do elemento 

insólito fazendo os personagens viverem em um presente infinito do insólito, no qual todas 

essas características fazem parte das regras do jogo. 

 

Considerações finais 

  

 As fases de Severo é um relato habilmente construído por Julio Cortázar estando sob o 

âmbito do neofantástico, e mostrando as características desse gênero a cada linha da narrativa. 

A ambiguidade do tempo e espaço, do conflito entre a realidade de aparência “normal” e a 

irrealidade (insólito), e também por meio das fases e do jogo, e da ruptura na realidade 

considerada normal são os artifícios dos quais se vale Cortázar para elaborar o mundo 

fantástico da narrativa, o autor brinca com o leitor, construindo uma realidade paralela, onde 

coisas irreais são normais, em um universo que o congelamento do tempo e as fases pelas 
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quais Severo passa são meras conseqüências deste outro mundo. As fases que Severo vive 

fazem parte do relato aberto para o leitor, e esta narrativa esconde a verdadeira narrativa – o 

segundo relato – o qual o leitor precisa pensar muito sobre os acontecimentos para chegar a 

sua veracidade e significação tendo o seu começo e próprio fim no “jogo”. 

O escritor neste relato expõe a sua forma de ver o mundo revelando que para ele o 

fantástico não é algo sobrenatural, mas algo pertencente da realidade, que muitos não 

acreditam. Cortázar deixa o seu leitor em constante questionamento para apenas ao final da 

narrativa revelar-lhe que tudo foi um jogo, em que o tabuleiro é esse outro universo que se 

instaura no quarto de Severo, o cronometro que coordena a passagem do tempo, está parado 

diante da manifestação do insólito, as fases são ao mesmo tempo o elemento insólito e as 

fases do jogo, cujo objetivo é descobrir a irrealidade presente neste universo do quarto de 

Severo. Como em uma viagem que não se sabe o destino, Cortázar convida seus leitores para 

viajar no insólito. 
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