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No livro As Palavras e as Coisas, Michel Foucault apresenta a noção de heterotopia como um
fenômeno da linguagem cujo efeito se contrapõe tanto à ideia de utopia, quanto à de distopia. Sua
especificidade consiste em provocar a inquietação a partir do deslizamento intencional dos nomes
em relação às coisas nomeadas, deslize que possibilita a organização ou reorganização inusitada
e, algumas vezes, insólita, das noções. As heterotopias, segundo Foucault, emaranham a
superfície da linguagem e desorganizam as relações entre as palavras e as coisas. Partindo dessa
noção apresentada por Foucault – e posteriormente trabalhada por Jacques Rancière em A
Partilha do Sensível – propõe-se a abordagem dos textos literários de dois autores do Rio da
Prata, o argentino Macedonio Fernández (1874-1952) e o uruguaio Felisberto Hernández (1902-
1964). A análise dos textos literários pretende mostrar como esses dois escritores do início do
século XX lançaram mão de artifícios heterotópicos para reclamar pela autonomia da linguagem
poética e, ao mesmo tempo, para trazer à tona a discussão sobre elementos caros à modernidade
que experimentavam.

1. Considerações teóricas

1.1 Literatura e partilha do sensível

No Fedro Platão condena a escrita por circular sem pai, por padecer da enfermidade de ser, ao
mesmo tempo, “muda e falante demais”. “Muda” porque não contém o tom e a voz da autoridade
que a enuncia, e “falante demais” porque justamente a cisão entre a voz e o texto, que torna muda
a escrita, permite que ela fale sem controle, que tagarele no espaço e no tempo a despeito das
limitações do alcance da voz. Nessa enfermidade da escrita, sinalizada por Platão, Jacques
Rancière vai identificar sua natureza democrática e atuante na organização política das
comunidades.

Para Jacques Rancière, toda escrita é política porque participa no regime de partilha do sensível
das comunidades, sendo este definido da seguinte maneira:

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao
mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem
lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo
tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. (Rancière 2005:15)

Uma forma de partilha do sensível é ilustrada pela definição de cidadão que, para Aristóteles, é
aquele que toma parte no fato de governar e ser governado. No entanto, outra partilha é feita
anteriormente e estabelece quem são os que tomam parte. Desse modo, se Aristóteles define o
“animal falante” como um “animal político”, o escravo, ainda que compreenda a linguagem, não
a “possui”, ou seja, não compartilha o lugar exclusivo da fala política, está excluído.

É a partir dessa perspectiva da partilha do sensível que a política é pensada em seu vínculo com a
estética e com a literatura. No estabelecimento do regime daquilo que é comum e do que é,
simultaneamente, exclusivo ou excludente na divisão da sociedade em partes. Nessa condição, a
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escrita literária oferece e define “modelos de palavra ou de ação”, bem como determina “regimes
de intensidade sensível”. A esse respeito é possível pensar, por um lado, nos romances que
cumpriram papel fundamental na formação de uma sensibilidade burguesa e suas consequentes
implicações na constituição de uma esfera pública, como mostrou Habermas (1962). Por outro
lado, a escrita da organização visível das comunidades e das relações que as compõem afirmam
ou contestam as identidades nas quais a partilha se fundamenta. Dentre uma infinidades de textos,
sob esse aspecto vêm à memória os romances de J. M. Coetzee, de Mia Couto e de Orhan Pamuk
que apresentam geografias do sensível partilhado de comunidades cujas relações de identidade e
diferença nos incita a refletir sobre aquela da qual fazemos parte.

A escrita literária, nas palavras de Rancière, “traçam mapas do visível, trajetórias entre o visível e
o dizível, relações entre os modos do ser, modos do fazer e modos do dizer” (Rancière, id.). Na
condição política da escrita, os textos literários são capazes de reconfigurar o mapa do sensível,
pois “cavam distâncias, abrem derivações, modificam as maneiras, as velocidades e os trajetos
segundo os quais aderem a uma condição, reagem às situações, reconhecem suas imagens”
(Rancière 2005:59). Essas reconfigurações são possíveis na medida em que se compreende a
literatura como, nas palavras de Vargas Llosa,

denominador comum da experiência humana, graças ao qual os seres vivos se
reconhecem e dialogam, independentemente de quão distintas sejam suas
ocupações e seus desígnios vitais, as geografias, as circunstâncias em que se
encontram (Vargas Llosa 2009:21).

Assim, Rancière defende que o homem seja um animal político por ser um “animal literário, que
se deixa desviar de sua destinação ‘natural’ pelo poder das palavras” (Rancière 2005:60). A
subjetivação política ocorre, nessa perspectiva, não em função de uma identificação imaginária,
mas nos termos de uma “desincorporação literária” que instaura linhas de fratura entre as
palavras e as coisas e questiona sua relação inexorável. Em tal questionamento apoia-se a
resistência de Rancière em aceitar que as reconfigurações do sensível se desenvolvam, por essa
via literária, sob a noção de utopia:

Do ponto de vista que nos ocupa, o das reconfigurações do sensível comum, a
palavra utopia carrega duas significações contraditórias. A utopia é o não-lugar,
o ponto extremo de uma reconfiguração polêmica do sensível, que rompe com as
categorias da evidência. Mas também é a configuração de um bom lugar, de uma
partilha não polêmica do universo sensível, onde o que se faz, se vê e se diz se
ajustam exatamente (Rancière 2005:61).

Nessas condições, a contestação a respeito da relação entre as palavras e as coisas, consistente no
núcleo da política, seria suprimida. Como contraposição à noção de utopia, Rancière busca em
Michel Foucault a ideia de heterotopia para pensar a contestação da relação entre os nomes e as
coisas – entre o que se faz, o que se vê e o que se diz – e a relação entre literatura e política. Nos
termos dessa discussão propõe-se, aqui, a chave para a leitura dos textos de Macedonio
Fernández e de Felisberto Hernández.

1.2 Heterotopias

No prefácio de As Palavras e as Coisas, de Michel Foucault, lemos:
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Este livro nasceu de um texto de Borges. Do riso que, com sua leitura, perturba
todas as familiaridades do pensamento – do nosso: daquele que tem nossa idade
e a nossa geografia – abalam todas as superfícies ordenadas e todos os planos
que tornaram sensatas para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e
inquietando, por muito tempo, nossa prática milenar do Mesmo e do Outro
(Foucault 1999:IX).

O texto de Borges menciona uma certa enciclopédia chinesa na qual os animais se dividem em:

a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) domesticados, d) leitões, e)
sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na presente classificação,
i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel
muito fino de pelo de camelo, l) et cetera, m) que acabam de quebrar a bilha, n)
que de longe parecem moscas (Foucault 1999:IX).

A enciclopédia chinesa de Borges inquieta e provoca o riso porque abala nosso plano de
ordenação. A “prática milenar do Mesmo e do Outro” constitui as identidades e diferenças, o jogo
de similitudes e analogias, e estabelece as possibilidades de classificação e organização do
mundo das coisas sobre um plano, uma “tábua de trabalho”, uma superfície comum. É justamente
essa superfície, que é posta em xeque no texto de Borges ao fazer cintilar uma ordem impossível.
Entretanto, essa dimensão de impossibilidade não reside na apresentação de seres irreais ou
fantásticos, mas na supressão de um solo comum onde repousem as diferentes espécies de
animais tal como organizados e apresentados pelo texto. O que não se pode conceber não são as
“sereias” ou os “seres fabulosos”, mas a própria “tábua de trabalho” sobre a qual esses animais
são organizados ao lado daqueles “pertencentes ao imperador”, dos “leitões” e dos “cães em
liberdade”. A inquietação vem do estranhamento dos critérios de classificação e ordenação que
balizam e esquadrinham a enciclopédia de Borges.

De acordo com Foucault, o impossível reside na estreita distancia que separa os seres fantásticos
dos reais, no rastro da série alfabética que indica cada uma das categorias, relacionando-as entre
si e ligando a classificação dos animais a infinitas outras taxionomias com as quais, há
“milênios”, estamos habituados a lidar. A enumeração, o rastro alfabético que faz com que as
espécies de animais se entrechoquem “possui, por si só, um poder de encantamento” (Foucault,
1999:IX). A série abecedária é o único fio condutor visível que perpassa e costura os animais
categorizados pela enciclopédia, tecendo um plano cujos pressupostos não nos são familiares,
causam estranheza, um “riso incômodo”. Essa estranheza diz respeito, assim, à patente
impossibilidade de existência de um lugar, uma superfície, uma “tábua de trabalho” onde tais
categorias de animais possam se avizinhar, a não ser no “não-lugar” da linguagem. No espaço da
linguagem, e somente nele, é possível conceber tal classificação.

Nesse descompasso entre a linguagem e aquilo ao que se refere reside, portanto, a noção de
heterotopia a qual, por sua vez, Foucault define a partir do contraponto com a ideia de utopia:

As utopias consolam: é que, se elas não têm lugar real, desabrocham, contudo,
num espaço maravilhoso e liso; abrem cidades com vastas avenidas, jardins bem
plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas seja quimérico. As
heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a linguagem,
porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os nomes comuns
ou os emaranham, porque arruínam de antemão a sintaxe, e não somente aquela
que constrói as frases – aquela, menos manifesta, que autoriza “manter juntos”
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(ao lado e em frente umas das outras) as palavras e as coisas. Eis porque as
utopias permitem as fábulas e os discursos: situam-se na linha reta da
linguagem, na dimensão fundamental da fábula; as heterotopias dessecam o
propósito, estancam as palavras nelas próprias, contestam, desde a raiz, toda
possibilidade de gramática (Foucault 2005:XIII).

Nas heterotopias, as relações entre as palavras e as coisas são traçadas apenas no solo da
linguagem e, justamente por isso, minam sua função comunicativa ou lógica. A linguagem é,
assim, “arruinada” na enciclopédia de Borges na medida em que se perde o comum do lugar e do
nome. As heterotopias têm, pois, como característica fundamental, a contestação da relação entre
os nomes e as coisas à qual se refere Rancière como condição necessária à reconfiguração do
sensível e como radicalização da “desincorporação” literária.

Lançando mão da noção de heterotopia como artifício literário de contestação da ordem das
coisas, que questiona a naturalidade da relação entre a linguagem e sua dimensão representativa,
é proposta a leitura de alguns textos produzidos no Rio da Prata na primeira metade do século
XX. Para isso, é importante notar que o contexto no qual foram produzidos os textos de
Macedonio Fernández e Felisberto Hernández esteve marcado pelo intensivo processo de
modernização que transformou profundamente tanto a dimensão visível das cidades de Buenos
Aires e Montevidéu, quanto a dimensão sensível de suas relações sociais. É, pois, no marco
dessas transformações que as heterotopias construídas por ambos podem ser lidas como
contestação da ordem e questionamento da naturalidade do progresso.

2. Análise dos textos

2.1 Macedonio Fernández

Figura mitológica do universo intelectual e artístico de Buenos Aires, Macedonio Fernández
viveu entre 1874 e 1952 e durante quase 50 anos dedicou-se à confecção de um romance
“impossível” que teve uma versão recentemente traduzida para o português intitulada Museu do
Romance da Eterna. Quiçá sua relação com Jorge Luís Borges seja um importante fator de
sobrevivência de sua memória e do interesse por sua extensa e variada obra. O próprio
Macedonio comentou essa relação em autobiografia com o humor característico de seus textos:

Nasci portenho e em um ano muito 1874. Não imediatamente, mas logo depois,
já comecei a ser citado por Jorge Luis Borges com tão pouca timidez de elogios
que, pelo terrível risco a que ele se expôs com essa veemência, comecei a ser eu
o autor do melhor que ele havia produzido. Fui um talento de fato, por
avassalamento, por usurpação da obra dele. Que injustiça, querido Jorge Luis.
(Fernández 2010:90)

Uma geração mais jovem, Borges herdou de seu pai a amizade com Macedonio e, em inúmeras
situações, o menciona como “maestro oral”, como um grande exemplo. Nesse mesmo sentido
afirma, no discurso que pronunciou no velório de Macedonio: “No imitar ese canon hubiera sido
una negligencia increíble. […] Macedonio perdurará en su obra y como centro de una cariñosa
mitología. Una de las felicidades de mi vida es haber sido amigo de Macedonio, es haberlo visto
vivir” (Borges 1952:146).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4006



Macedonio Fernández articulou estética e política sem, no entanto, se aproximar de uma estética
que se pretendesse representação da realidade. É tangível pensar que de acordo com sua
concepção a estética não é política na medida em que espelha e denuncia a realidade social, mas,
ao contrário, sua concepção de política a considera como algo sensível às operações estéticas.
Nessa direção, brinca com uma candidatura presidencial na qual, com os companheiros
vanguardistas na década de 1920, elabora uma série de intervenções inusitadas e provocativas
que supostamente desembocariam em consequências políticas concernentes a certa maneira de
perceber e aceitar aquilo que é convencionado como lógico.

Sua campanha presidencial foi elaborada a partir de dois movimentos. O primeiro era o de
promover uma série de intervenções incômodas, como distribuir escadas íngremes com degraus
de alturas díspares; açucareiros que impossibilitavam adoçar o café; espalhar coisas enormes e
muito leves ou pequenas e extremamente pesadas; distribuir envelopes-cartas, ou cartas-
envelopes, que não se deixariam definir ao certo. O segundo era o de fazer circular seu nome
como uma figura misteriosa que colocaria fim aos incômodos provocados anteriormente e, para
isso, então, distribuía papéis com seu nome, sem sobrenome, pelos cafés; “esquecia” nas praças e
bibliotecas livros que considerava interessantes com seu nome escrito na primeira página; soltava
bilhetes com as promessas de sua presidência, entre as quais estava a revogação da lei da
gravidade.

Nesse jogo, a política aparece imbricada às intervenções humorísticas e misteriosas que se
ocupariam de contrariar a obviedade do mundo a partir da distribuição de objetos absurdos e de
fragmentos literários. Ao mesmo tempo, através de insinuações sutis e enigmáticas, sugeria o
nome “Macedonio” como um misterioso personagem que faria cessar os incômodos.

Borges, que compunha o grupo vanguardista que animava a campanha, apresenta uma leitura que
a compreende como berço do Museu do Romance da Eterna: “de estas maniobras más o menos
imaginarias y cuya ejecución no había que apresurar, porque debíamos proceder con suma
cautela, surgió el proyecto de una gran novela fantástica” (Borges 1961:18). Também na
concepção de Enrique Fernández Latour o Museu teria sido semeado nesse momento, visto
considerar que o argumento para o romance coincidiria com aquilo que pretendiam realizar na
campanha:

Inundar la ciudad de artefactos de nuestra invención destinados a hacer la vida
cada vez más incómoda e indeseable para que, cuando la desesperación general
llegara al colmo, interviniera Macedonio, todopoderoso restaurador de agrados y
placeres y, por eso mismo, anulador instantáneo de toda aspiración rival a la
suya a la Presidencia de la República (Fernández Latour 1980:22).

Esse vínculo entre a campanha presidencial e o Museu do Romance da Eterna pode ser lido a
partir do desejo de realizar a literatura, ou seja, de torná-la real no gesto que a insere no cotidiano.

A partir do texto de Borges, Foucault indica a classificação incômoda dos animais por uma
enciclopédia chinesa, que provoca o riso justamente nesse incômodo. Para construir essa classe
de humorismo o trabalho de Macedonio consiste, por exemplo, em tratar os conceitos como se
fossem coisas, elementos regidos pelos limites espaciais e temporais da matéria palpável.

Tanto em Macedonio Fernández quanto em Felisberto Hernández, aparecem as cidades com seus
espaços públicos, simbólicos e artísticos (ruas, praças, estátuas e teatros, por exemplo), os quais
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nem sempre são descritos de acordo com princípios lógicos da tradição criada pela modernidade
racional e ordenada. Em uma suposta carta de Macedonio à Borges, ele comenta sobre a Rua
Coronda, que Borges e um terceiro amigo não encontraram na noite anterior porque havia sido
presa em função do grande número de assaltos que ali ocorriam (conta que de um espanhol
roubaram até a letra Z, que tanto necessitava para pronunciar o S) e, agora, atende ao público de
10 da manhã às 4 da tarde, e o restante do tempo passa de calçadas cruzadas. O olhar estrábico
que descreve a Rua Coronda caracteriza uma série de construções insólitas da cidade nos textos
de Macedonio (Fernández 1998).
Também de maneira heterotópica, um homem pode ter os eventos de sua vida organizados de
acordo com a sequência alfabética. Esse é o caso do personagem Alfabéticus, fisicamente
formado de letras e números, e que foi “solteiro” depois de contrair “segundas núpcias” e que
“nasceu” depois de ter “apedrejado seu primeiro gato”. Como na enciclopédia de Borges, a série
abecedária é o único fio condutor visível dos eventos os quais, no caso de uma biografia, tornam-
se talvez ainda mais insólitos.

É nesse mesmo sentido que, no primeiro capítulo do Museu, são distribuídas tarefas aos
personagens do romance. O Presidente chama um por um dos personagens e delega funções
abstratas a cada um deles, cuja leitura pode ser feita nessa chave da heterotopia. À Dulce Persona,
por exemplo, é pedido que vá a Buenos Aires e volte para a Estância La Novela com o “tão
bom”; ao Pai, a tarefa é de “buscar e trazer a injúria”; a Quizágenio cabe recolher, em segredo, o
que se diz “em segredo” (Fernández 2010:130). Com isso inicia-se o primeiro movimento dos
personagens no romance.

Mais substanciais e numerosas no corpo do Museu são as referencias estabelecidas nessa
linguagem de fazer das palavras coisas, encerrar seu sentido nelas mesmas e conferir-lhe corpo,
que envolvem as noções de texto, de leitores e de autor. Assim, em um dos prólogos o autor
confessa que gostaria que seu romance se iniciasse com um acidente, uma batida de trânsito em
decorrência da qual contasse com o agolpamento de leitores correspondente ao número de
espectadores de tais eventos. Assim também, no quinto capítulo, Doce Pessoa sussurra ao leitor e
pede que ele se aproxime para consolá-la: “Leitor, preciso do teu alento sobre esta página de
desalento. Inclina-te mais” (Fernández 2010:167).

Utopia e heterotopia se conjugam no Museu na medida em que este se apresenta, ao mesmo
tempo, como o lançamento de uma proposta para o futuro - seu subtítulo é “o primeiro romance
bom” - quanto como um atestado de que não há sintaxe que seja suficiente ao pensamento e,
portanto, as palavras escorregam do caminho lógico. Por outro lado, o Museu de Macedonio visa
sua desconstrução das identidades uma vez que objetiva uma pedagogia da leitura e da literatura
que inquiete e desfamiliarize o olhar de seus leitores a ponto de colocar em xeque suas certezas.
E isso é uma operação que aposta no descolamento entre a linguagem e seu potencial
representativo, realizada, nas palavras de Macedonio, na adoção de “uma frouxa gramática”
(Fernández 2010:189).

2.2 Felisberto Hernández

Pianista e escritor uruguaio, Felisberto Hernández viveu entre 1902 e 1964. Como ocorre com
Macedonio Fernández, a memória de Felisberto Hernández assume também uma silhueta
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mitológica formada por anedotas entre as quais a mais famosa é a de que tivesse se inclinado ao
anti-comunismo (informação apoiada por um pronunciamento em uma rádio na década de 1930,
mas contestada em diversas entrevistas e testemunhos que asseguram sua falta de interesse pela
política). Pois bem, a partir dessa presumida postura, a última mulher com quem viveu Felisberto
foi uma russa a qual, depois de falecidos os dois, foi identificada como uma espiã da KGB, fato
do qual Felisberto jamais se conscientizaria.

A despeito dos ornamentos que circulam com sua memória, os textos de Felisberto Hernández
apresentam uma excentricidade com relação ao que então se produzia nas primeiras décadas do
século XX que legitimam sua aproximação com Macedonio Fernández. Essa proximidade foi
notada por Julio Prieto em Desencuadernados: excêntricos de la vanguardia del Río de la Plata,
estudo que parte da leitura conjunta dos dois escritores a partir da intersecção de serem
excêntricos. Foi notada, também, por Julio Cortázar que escreve, em “Felisberto Hernández: carta
em mão”:

E por falar em faltas, se por um lado me dói que não tenhamos nos conhecido,
mais me dói o fato de você nunca ter encontrado Macedonio e José Lezama
Lima, porque os dois responderiam ao sinal paralelo que nos une acima de
qualquer coisa [...]. Sempre senti e sempre disse que Lezama e você (e por que
não Macedonio, e que maravilha sabê-los todos latino-americanos) eram os
eleatas de nosso tempo, os pré-socráticos que nada aceitam das categorias
lógicas porque a realidade nada tem de lógica, Felisberto, e ninguém soube disso
melhor do que você no momento de Menos Júlia e A casa inundada. (Cortázar
2001:248)

Ambos são chamados eleatas ou pré-socráticos por questionarem a lógica das coisas e, por meio
das palavras, esse questionamento se realiza a partir de construções heterotópicas. São as palavras
que circulam como conceitos ensimesmados, como nomes desligados das coisas e daquilo que as
submete. No caso de Macedonio, como se viu anteriormente, uma dessas manifestações é tratar
os conceitos como se fossem matéria concreta. No caso de Felisberto, um artifício comum é o de
conferir vida aos objetos e articulá-los em narrativas nas quais o insólito é naturalizado.

Assim, em um dos contos a que Cortázar se refere, “Menos Júlia”, é retratada a estranha relação
de uma família com os objetos em um jogo no qual, todas as noites, entravam em um espaço
cavernoso e escuro e, apalpando os objetos ali contidos, emergiam os mais distintos e íntimos
sentimentos. É como se esses objetos tivessem acesso às almas dessa família e mobilizassem suas
profundezas mais autênticas.

Já em outro conto, “El Balcón” se fala de “objetos com alma”. O protagonista, um pianista em
turnê pelo interior do Uruguai, é convidado por um senhor à visitar e tocar para a filha enferma.
Se tornam amigos rapidamente. A enfermidade da filha faz com que se relacione com os objetos
de maneira particular, sobre o que conversam no primeiro jantar:

Estuvimos hablando de los objetos. A medida que se iba la luz, ellos se
acurrucaban en la sombra como si tuvieran plumas y se prepararan para dormir.
Entonces ella dijo que los objetos adquirían alma a medida que entraban en
relación con las personas. Algunos de ellos antes habían sido otros y habían
tenido otra alma (algunos que ahora tenían patas, antes habían tenido ramas, las
teclas habían sido colmillos), pero su balcón había tenido alma por primera vez
cuando ella empezó a vivir en él (Hernández 2003).
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A partir desse olhar que percebe a aquisição de alma pelos objetos a partir de suas relações com
os homens, a mesa de jantar é desarmada pela servente, Tamarinda:

De pronto apareció en la orilla del mantel la cara colorada de la enana. Aunque
ella metía con decisión sus bracitos en la mesa para que las manitas tomaran las
cosas, el anciano y su hija le acercaban los platos a la orilla de la mesa. Pero al
ser tomados por la enana, los objetos de la mesa perdían dignidad. Además el
anciano tenía una manera apresurada y humillante de agarrar el botellón por el
pescuezo y doblegarlo hasta que le salía vino (Hernández 2003).

Consolidada tal perspectiva na qual os objetos podem ser humilhados ou perder dignidade, o
conto se desenvolve a partir da apaixonada relação da filha com o balcão de seu quarto. A menina
escreve poemas sobre o balcão e outros objetos e, uma noite, visita o quarto do hóspede pianista
para mostrar suas poesias. As consequências são drásticas: o balcão se joga abaixo. Então a filha
conta ao pianista: “-No sólo yo lo quería a él; yo estoy segura de que él también me quería a mí;
él me lo había demostrado” e continua explicando a razão do ocorrido: “-Yo tuve la culpa de
todo. Él se puso celoso la noche que yo fui a su habitación.”

Também no conto “El vestido blanco” os objetos adquirem vida e sentimento. As portas de outro
balcão podem assumir posição de prazer ou desprazer, e um vestido branco, no armário, torna-se
algo assombroso:

Una mañana estaba contentísimo porque nos habíamos casado. Pero cuando
Marisa fue a abrir un roperito de dos hojas sentí el mismo problema de las
ventanas, de la abertura que sobraba. Una noche Marisa estaba fuera de la casa.
Fui a sacar algo del roperito y en el momento de abrirlo me sentí horriblemente
actor en el asunto de las hojas. Pero lo abrí. Sin querer me quedé quieto un rato.
La cabeza también se me quedó quieta igual que las cosas que habían en el
ropero, y que un vestido blanco de Marisa que parecía Marisa sin cabeza, ni
brazos, ni piernas (Hernández 2003).

Os objetos tornam-se, portanto, animados, assombrados por almas e sentimentos humanos.
Desarticulam, assim, o esperado nas relações entre homens e coisas pelo coração racional da
modernidade. E tal artifício é alcançado, nos textos de Felisberto, com o manejo das palavras
desprendido de seus referentes e com uma maleabilidade dos olhares sobre a narrativa que passa,
então, a integrar os pressupostos do insólito que é narrado.

Ícones do ritmo moderno, os meios de transporte tornam-se cenário de eventos insólitos que
colocam em xeque a obviedade da pressa, e de sempre se fazer o caminho mais direto para
“chegar a tempo”. Em Muebles “El Canario” de Felisberto Hernández, é num bonde que aplicam
no protagonista, e nos demais passageiros, uma estranha injeção. Essa aplicação lhes faz escutar a
transmissão de uma rádio de divulgação da loja de móveis “El Canario”. Desavisado dessa nova
forma de anúncio comercial e absolutamente transtornado pela transmissão que parece ir
diretamente ao sistema nervoso dos ouvintes, o protagonista toma outro bonde para procurar uma
maneira de deixar de ouvir os tangos, rádio-novelas e anúncios. Felisberto imagina um extremo
da tecnologia do mercado: as propagandas são aplicadas diretamente ao cérebro dos passageiros
do bonde. E o resultado dessa injeção no protagonista é um desvio: ele tem de tomar outro bonde
para livrar-se dos anúncios e não por tentar chegar a outro lugar ou a fim de se deslocar pela
cidade mais rapidamente (HERNÁNDEZ, 2008).
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O caráter insólito dos contos mencionados de Felisberto Hernández tornam-se ainda mais
inesperados ou curiosos na medida em que as narrativas se desenrolam com certa naturalidade
adaptada aos absurdos construídos na linguagem.

3. Considerações finais

Os dois escritores lançam mão de construções deformantes que leva ao extremo o descolamento
entre as palavras e as coisas. As palavras assumem certa materialidade, são tratadas como objetos
e dotadas de autonomia frente àquilo que deveriam nomear. Com isso, ambos criam heterotopias
através das quais definem as perspectivas a partir das quais veem o mundo. Quando Macedonio e
Felisberto jogam com a autonomia da linguagem, descolando ou deslocando as palavras daquilo
que elas nomeiam e das forças que organizam o que está sendo nomeado – se submetem ou não
às leis da gravidade, ao tempo e ao espaço, por exemplo – eles jogam com o potencial
representativo das palavras, e com a distância entre elas e aquilo que supostamente deveriam
nomear.

Se retomamos a proposição de Rancière de que a escrita literária cumpre um papel na
determinação de “regimes de intensidade sensível”, podemos ler as heterotopias de Macedonio e
Felisberto como maneiras de desarticular os modos do ser, dos modos do fazer e do dizer. Em
seus textos, as palavras derrapam de seu sentido usual e subvertem o olhar e o sentimento sobre o
mundo. Seus textos reconfiguram o mapa do sensível na medida em que “cavam distâncias,
abrem derivações, modificam as maneiras, as velocidades e os trajetos segundo os quais aderem a
uma condição, reagem às situações, reconhecem suas imagens” a partir de situações heterotópicas
e da desincorporação literária. Em outras palavras, essa reconfiguração ocorre através da criação
de um espaço autônomo da linguagem cujo ajuste entre o que se faz, o que se vê e o que se diz é
deturpado e questionado através de uma ordenação impossível.

É interessante notar, ainda, que a característica presente nos dois autores de inserir as situações
insólitas em narrativas que a aproximam das ações corriqueiras, cotidianas, intensifica o efeito
inquietante de suas construções de linguagem. Nesse sentido contestam, como sinalizou Cortázar,
a suposta lógica da realidade através do uso ardiloso dessas palavras que inquietam.
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