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O escritor mexicano Carlos Fuentes faz parte da denominada literatura do boom, 

ou seja, se coaduna a uma leva de escritores hispano-americanos que, ademais da língua 

espanhola, dividiram um modo próprio de se fazer literatura. O movimento aparece, em 

parte, devido ao fenômeno editorial que eclodiu por volta dos anos 60 e, em parte, pelo 

fato  de  diversos  autores  dos  muitos  países  hispânicos  compartilharem  um  trabalho 

literário que privilegiasse uma mescla entre factual e fantasioso. 

Antes  de  adentrarmos  na  análise  de  Aura  (2012)  cabe,  para  afinar  nossa 

compreensão, pontuar alguns elementos referentes ao enredo da obra. Na novela Aura, 

Carlos Fuentes trabalha com quebras temporais. No texto a senhora Consuelo contrata 

um historiador versado em língua francesa para traduzir as memórias de seu falecido 

marido.  Este  historiador  passa  a  investigar  a  vida  do  defunto  general  do  império  e 

descobre, posteriormente, observando imagens, documentos e fotos, que está diante de 

si mesmo. Desse modo, a estrutura apresenta a primeira duplicidade, ou seja, Felipe e o 

general  são  a  mesma  pessoa,  contudo,  em épocas  temporais  diferentes.  A  segunda 

duplicação é expressa quando o leitor descobre que a idosa Consuelo e a figura de sua 

sobrinha Aura, por quem Felipe – o historiador – está apaixonado, são a mesma pessoa. 

Neste segundo caso, as duas personagens convivem no mesmo espaço e tempo. 

O  espaço  em  Aura é  bastante  importante,  urdido  como  zona  fronteiriça 

corrobora para que o tempo desapareça:

Você ficará surpreso ao imaginar que alguém vive na rua Donceles. Sempre 
pensou  que  ninguém  vivesse  no  velho  centro  da  cidade.  Caminha  com 
lentidão,  tentando distinguir  o número 815 neste  conglomerado de velhos 
palácios coloniais convertidos em oficinas de consertos, relojoarias, lojas de 
sapatos,  balcões  de  sucos  de  frutas.  As  indicações  foram  revisadas, 
superpostas, confundidas. O 13 perto do 200, o antigo azulejo numerado – 47 
– em cima da nova numeração pintada com giz: agora 924. Você erguerá o 
olhar para o segundo andar: ali nada muda. O conjunto de sons misturados 
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não perturba , as luzes de mercúrio não iluminam, as bagatelas expostas não 
adornam  essa  segunda  face  dos  edifícios.  [...]a  pedra  lavrada  do  barroco 
mexicano,  os  balcões  de  gelosia,  as  janelinhas  e  as  calhas  de  folha,  as 
gárgolas de pedra [...] desce o olhar para o saguão desbotado e descobre o 
815, antes 69. (FUENTES, 2012, p. 11-12).

Considerando que “o instante se iguala aos anos” (BAKHTIN, 1998, p. 172), e 

ainda apoiados na ideia de que o ponto em que se dá a crise,  a mudança radical,  a 

reviravolta inesperada do destino, onde se tomam as decisões, ultrapassa o limite, temos 

a formação do limiar como espaço dessa crise, local que “(...) coloca em igualdade todas 

as situações terrestres, neleo imperador e o escravo, o rico e o miserável se encontram e 

entram em contatofamiliar, em pé de igualdade” (BAKHTIN, 1998, p. 133).

O  limiar,  em  Aura,  apresenta-se  na  condição  espacial,  representado  pelo 

endereço procurado pelo personagem. O local buscado une o tempo presente ao tempo 

pretérito: “o antigo azulejo numerado – 47 – em cima da nova numeração pintada com 

giz: agora 924” (FUENTES, 2012, p.11-12). A parte de baixo dos palácios coloniais é 

no  presente  ocupada  por  lojas,  enquanto  o  piso  superior  dos  mesmos  conserva  a 

estrutura antiga, suas gárgulas, a pedra lavrada no estilo barroco. Não é antiga apenas a 

estrutura do espaço superior dos palacetes, na verdade ocorre uma dobra temporal, ou 

um espaço livre da cronologia tradicional, linear.

 Além dos  dois  planos  espaciais  “o  alto,  o  baixo”,  o  limiar  se  estende  aos 

personagens. A jovem Aura é o duplo da senhora Consuelo. Em uma página dos velhos 

papéis do general, Felipe, o historiador, lê:

Encontrei-a  delirante,  abraçada  a seu travesseiro.  Gritava:  ‘Sim, sim,  sim, 
consegui:  eu a  encarnei;  posso convocá-la,  posso dar-lhe vida com minha 
vida’.  Tive  de  chamar  o  médico.  Me  disse  que  não  poderia  acalmá-la, 
precisamente porque ela estava sob efeitos de narcóticos, não de excitantes... 
(...)  E  nada  mais.  Ali  terminam  as  memórias  do  general  Llorente  (...)” 
(FUENTES, 2012, 69).

E atrás da última folha, os retratos. O retrato desse cavalheiro antigo, vestido de 

militar:  a  velha  fotografia  com  as  letras  num  canto  –  Moulin,  Photographe.  35 

BoulevardHaussmann e a data 1884. E a fotografia de Aura:

(...) com seus olhos verdes, seu cabelo negro preso em cachos (...) Você verá, 
na  terceira  foto,  Aura  em companhia  do  velho,  agora  vestido  a  paisana, 
ambos sentados em um banco, num jardim. A foto se apagou um pouco; Aura 



não se mostrará tão jovem como na primeira fotografia, porém é ela, é ele, 
é... é você. (FUENTES, 2012, p. 70).

O processo de duplicação presente no texto aproxima os opostos e permite que 

Fuentes crie uma narrativa na qual a possibilidade temporal é, provisoriamente, abalada, 

instaurando um novo tempo,  diferente  daquele  que conhecemos.  Neste vislumbre os 

diferentes seres, duplos de si mesmos, confluem num tempo de mudança e de alteração, 

na qual a perspectiva permite que os personagens se confrontem com sua identidade. Ou 

seja,  é  novamente  no espaço do limiar  que a  crise  se  instaura  e  os  personagens  se 

aproximam. Sujeitos em crise, habitantes do limiar, todos os personagens de Aura estão 

à procura de si mesmos, movidos por um local em que a tortuosidade é a tônica.
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