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Para compreender a poesia precisamos ser capazes 

de envergar a alma da criança como se fosse uma 

capa mágica, e admitir a superioridade da sabedoria 

infantil sobre a do adulto. (HUIZINGA, 2012) 

 
Lo peor fue que el niño, con su fuerza y su 

atracción logró seducir al mismo hombre que él fue 

después; porque los encantos del niño fueron más 

grandes que los del hombre y porque al niño le 

encantaba más la vida que al hombre. 

(HERNÁNDEZ, 2002b) 

 
Hay un solo instante en que los ojos de ahora ven 

bien: es el instante fugaz en que se encuentran con 

los ojos del niño. Entonces los ojos de ahora se 

precipitan vorazmente sobre las imágenes 

creyendo que el encuentro será largo y que llevarán 

a tiempo. Pero los ojos del niño están defendidos 

por una inocencia que vive invisible en el aire del 

mundo. (HERNÁNDEZ, 2002b) 

  

Casi diría que desde chicos ya se veía que iban a 

ser personas mayores. En cambio yo me quedaría 

menor para toda la vida. (HERNÁNDEZ, 2002c) 
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RESUMO 

 

Este é um trabalho que busca esclarecer sobre uma linguagem lúdica 

infantil que se verifica em vários textos do escritor uruguaio Felisberto 

Hernández (1902-1964), tendo como corpus central Tierras de la 

memoria (1944-1965) e suas desdobras.  Procura-se estabelecer alguns 

traços recorrentes a partir de pressupostos teóricos (Agamben, Bergamín, 

Pascoli, Bakhtin, Benjamin) num exame analítico de lembranças da 

infância do escritor em alguns de seus textos e de suas mudanças 

humorísticas. O olhar do menino como um guia de cegos contrasta-se ao 

do adulto nos seus deslocamentos divertidos através do tempo e do espaço 

em seus limiares corpóreos e narrativos, contrariando alguma crítica de 

sua época que foi incompreensiva de seus inacabamentos. Ao brincar aos 

saltos no tempo, Felisberto Hernández ousou transgredir modos 

canônicos da literatura, seus anacronismos mostrando sua incontestável 

contemporaneidade.  

 

Palavras-chave: Felisberto Hernández. Lúdico. Infância. Linguagem. 

Limiares.  
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ABSTRACT 

 

This study aims at shedding light on a children's playful language which 

is verified in several texts of the Uruguayan writer Felisberto Hernández 

(1902-1964), having as central corpus Tierras de la memoria (1944-1965) 

and its unfoldings. Some recurrent traits were drawn on the basis of 

theoretical assumptions (Agamben, Bergamín, Pascoli, Bakhtin) as well 

as through an analytical examination of the writer's childhood memories 

in some of his texts and his humorous changes. The child’s gaze as a blind 

guide contrasts with that of the adult in his amusing shifts through time 

and space in his bodily and narrative thresholds, contradicting some 

criticism of his time, which misconceived his unfinished traits. While 

unpretensiously playing in time, Felisberto Hernández dared to transgress 

canonical modes of literature, being his anachronisms an expression of 

his uncontested contemporaneity. 

 

Keywords: Felisberto Hernández. Ludic. Childhood. Language. 

Thresholds. 
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1. INTRODUÇÃO    

 

Em minha dissertação de mestrado, Felisberto Hernández: a (des) 
ordem da memória, me propus a analisar, como corpus central, três textos 

de Felisberto: Por los tiempos de Clemente Colling (1942), El caballo 

perdido (1943) e Tierras de la memoria (1944-19651). Encontrei nestes 

três textos um elemento recorrente, em torno do qual se desenrola a 

narrativa: a busca pela história da infância. Nos três textos narradores 

adultos retomam lembranças infantis, e esta busca é realizada mediante 

os olhos do menino. Desta maneira, ocorre uma saturação de tempos, 

onde passado e presente se cruzam de forma tão intrincada que, por vezes, 

torna-se quase impossível distinguir quem está narrando: se o adulto ou o 

menino. É importante ressaltar que embora este trabalho de doutorado se 

mostre como um desdobramento das pesquisas realizadas no mestrado, 

agora elas se dirigem a um outro âmbito.   

De maneira que nos três textos de Felisberto apresentados 

anteriormente há a recorrência desta busca por lembranças do passado, 

mediante a aproximação do olhar do narrador adulto com o auxílio do 

olhar de um narrador menino, busca essa que gera deslocamentos nos 

mais variados espaços, principalmente os da casa, do corpo, da 

linguagem. A relevância de realizar este novo trabalho se encontra na 

necessidade de articular uma relação dialética mais abrangente entre o 

menino e o velho, ou seja, entre o menino-velho versus o velho-menino, 

o que se articularia à linguagem em seus deslocamentos entre infância, 

corpo, memória, melancolia, paródia e literatura.  

Inicialmente, o Capítulo 2 se desenrola sobre os entrelugares do 

corpo, da linguagem, da memória na arte, a importância da infância e a 

interrupção entre música e literatura, e consiste justamente em percorrer 

alguns textos na tentativa de identificar os elementos acima citados que 

deram origem à problemática, e de como eles se desdobrariam por toda a 

obra de Felisberto. Inicio este capítulo trazendo uma das temáticas 

recorrentes em Felisberto ao referir-me aos espaços e a seus 

deslocamentos. E de como esses elementos não se referem somente ao 

modo de narrar, mas de como a obra de Felisberto pode deslocar-se por 

espaços (ou meios de produção) diferentes, tais como: teatro, música, 

                                                        
1Coloco aqui estas duas datas referentes a publicação de Tierras de la memoria, 

já que em 1944 este texto foi publicado em fragmentos em jornais e revistas 

uruguaios, e somente em 1965 estes fragmentos foram agrupados dando forma 

ao que seria um texto na íntegra. Esta edição é de responsabilidade da Editora 

Arca. 
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quadrinhos. De fato, a ruptura mais marcante de todas se dará entre a 

música e literatura. A criação do escritor vai se modificando com o passar 

do tempo, mas ainda assim mantendo algumas características constantes 

por todo seu percurso literário. Outra preocupação que se destaca quando 

se começa a estudar os escritos de Felisberto Hernández é a maneira pela 

qual a crítica encarava sua produção: enquanto alguns liam nela uma 

forma “desajeitada” e “infantil” de escrever, para outros essa mesma 

escrita era a potência de sua literatura. Ainda neste capítulo, e relativo aos 

espaços em deslocamento, abre-se uma discussão sobre como a criança 

acaba sendo uma invasora das casas antigas, modificando de forma 

criativa o ambiente e seus habitantes, esses que depois de sua intervenção 

nunca mais serão como eram antes. 

No Capítulo 3 busco demonstrar, com a ajuda de Giovanni Pascoli 

e Macedonio Fernández, como os narradores adultos se permitem ser 

guiados, como se fossem cegos, pela criança que há dentro de cada um 

deles. Ao permitirem que os meninos, enquanto guias de cegos, 

irrompam, de forma por vezes brusca, das terras do tempo, e dos espaços 

esquecidos da memória, os narradores conseguem tecer relações com o 

corpo e com a melancolia, e daí surgindo a paródia, todos esses elementos 

de grande relevância para a compreensão da linguagem infantil de 

Felisberto. Não se pode afirmar categoricamente que algumas dessas 

personagens sejam definitivamente adultos, crianças, animais, ou 

pessoas, mas é preciso ter em mente que elas quase sempre pertencem a 

esse limiar entre um e o outro. No entanto, é importante ressaltar que se 

quisermos compreender as relações entre esses elementos da escrita de 

Felisberto precisamos “envergar nossa alma com o olhar da criança”, 

lembrando o que dizia Johan Huizinga (2012, p. 133) sobre o elemento 

lúdico da poiesis.   

No capítulo 4 entro na discussão sobre as várias linguagens 

trabalhadas por Felisberto em seus escritos. Com relação à linguagem, 

mais especialmente, ao que ele chama de “amizade com as palavras”, e 

como consegue colocar em relação palavras que a princípio poderiam não 

ter nenhum sentindo. Trago aqui, inclusive, correspondências entre 

Felisberto e Paulina Medeiros, onde podemos “ouvir” a voz do escritor 

nos falando da sua relação com as palavras. Por outro lado, também é 

possível verificar como, trabalhando a partir de uma ancestralidade da 

infância, o escritor faz emergir a relação entre a linguagem dos meninos 

e a dos animais, usando para isso elementos das antigas fábulas discutidos 

por Giorgio Agamben. Há neste capítulo uma importante discussão sobre 

o momento de passagem em que o escritor Felisberto decide afastar-se da 

música e dedicar-se exclusivamente à literatura, dando início ao período 
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de entrega incondicional ao menino que é guia dos cegos, deixando-o 

saltar entre tempos e espaços e, consequentemente, tomar a frente da 

narração para orientar esse novo percurso literário. Mas a linguagem 

também é trabalhada através do vínculo entre os narradores com o seu 

corpo, no sentido em que corporificam o incorpóreo, criando as próteses 

estéticas a partir do desejo do próprio corpo e da experiência limiar na 

passagem do menino para o jovem adulto. Ao contrário, há uma volta aos 

inícios, ou à infância propriamente, quando o adulto segue o guia que 

ilumina seus caminhos.  

No Capítulo 5 baseada no conceito de melancolia desenvolvido por 

Walter Benjamin, teço as implicações da linguagem infantil à 

personalidade melancólica que parece reativar-se nos escritos de ambos. 

E também há uma passagem desse tipo melancólico ensimesmado pelas 

perdas sofridas, para um tipo paródico, em que um tipo de melancolia 

passiva dá lugar às lembranças infantis que se acordam dentro do adulto. 

Para tanto, tomo como referencial teórico as considerações sobre a 

paródia realizadas pelo estudioso Mikhail Bakhtin. Juntamente com essa 

melancolia paródica que supera a melancolia lutuosa, está a importância 

das imagens insurgentes e como o escritor as utiliza para criar narrativas, 

refuncionalizando-as, demonstrando como escrita e imagem convergem 

em sua obra para se desdobrarem em outras possibilidades. 

A tarefa de analisar criticamente a escrita de Felisberto, de embasar 

teoricamente meus estudos não foi fácil, porém foi também uma 

“brincadeira infantil” que me permitiu em inúmeros momentos recordar 

a criança que ainda vive dentro de mim. Várias vezes no percurso deste 

trabalho precisei esquecer os vícios de um olhar cansado e adulto para 

consentir com que a minha menininha aparecesse e brincasse, e assim 

pudesse se entender com o olhar lúdico infantil de Felisberto. Sempre que 

me permiti entrar mais à vontade nessa brincadeira com ela, foram esses 

os momentos em que a escrita dessa tese ganhou mais fluência e vida.   
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2. A PRODUÇÃO DE FELISBERTO HERNÁNDEZ: ESPAÇOS E 

DESLOCAMENTOS 

 
Este libro es sin tapas 

porque es abierto y libre: 

se puede escribir antes 

y después de él. 

Felisberto Hernández (2010, p. 45)  

 

Alguns estudiosos dizem que Tierras de la memoria pode ser lido 

como um relato autobiográfico por conter várias informações sobre a 

viagem que Felisberto fez, junto com o grupo de escoteiros Vanguardias 

de la Patria, ao Chile, com uma significativa parada em Mendoza, na 

infância/adolescência. No entanto esse trajeto histórico ou biográfico não 

é o nosso foco de pesquisa. Aqui tratamos do texto como puramente 

ficcional, mas que, ao conter informações sobre como o escritor 

Felisberto cria seus textos, esses formariam de alguma maneira, um outro 

corpus que se torna um agrupamento de textos relacionados. Ligado 

estreitamente a esse corpus, está a concepção de corpo em Felisberto. 

Naquela época ele ainda não tinha muita intimidade com o corpo e 

também ainda não teria a intenção de “cuidar/criar” esse corpo 

adolescente. Tentamos buscar através da memória do adulto em 

Felisberto a sensibilidade de um corpo infantil em seus primórdios, ao 

criar uma amizade com as palavras (enquanto corpos) e ao desenvolver a 

potência de um olhar em seus deslocamentos, o que se pode adivinhar nas 

entrelinhas de um corpo adulto de escritor. Este coincidiria com o corpo 

do texto de Felisberto. 

Como o narrador nos deixa claro, por aqueles tempos de infância 

ele não tinha conhecimento do seu próprio corpo, deixava todas as 

responsabilidades relativas ao seu corpo a cargo de seus familiares. 

Também ainda não se via nele, ao menos explicitamente no texto, suas 

aspirações de escritor. Estas incertezas quanto ao próprio corpo e ao seu 

objetivo de ser escritor ou pianista parecem coincidir. Por isso, a produção 

de Felisberto será tratada aqui na transição entre o incorpóreo e o que se 

corporifica, o corpo infantil e o corpo adulto, as próteses estéticas desse 

corpo que nascem do desejo, a melancolia que nasce das perdas e a 

paródia que consegue rir delas. 
Fulano de tal (1925), Libros sin tapas (1929), La cara de Ana 

(1930) e La envenenada (1931) são os quatro primeiros livros publicados 

por Felisberto Hernández. Seria melhor dizer que não são livros, mas algo 

parecido com um folhetim, de tamanho e texto reduzidos. Em 2010 a 
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Editora El Cuenco de Plata reúne estes quatro livros de Felisberto em uma 

só edição, nomeada Los Libros sin Tapas, e, neste mesmo projeto, o 

primeiro livro, Fulano de Tal, ganha uma edição fac-símile com as 

mesmas medidas do original: 8cm por 11cm.  

 

 
 

Figura 1: Capa de Fulano de tal2 

 

Poder-se-ia dizer que estes quatro livros abrangem uma primeira 

fase dos escritos de Felisberto (ainda que eu não goste de categorizar seus 

escritos por fases, já que o que vemos é um desenvolvimento e 

amadurecimento de sua escrita com o decorrer do tempo) muitas vezes há 

um amadurecimento anacrônico de certos temas relacionados. Mas esses 

textos curtos, alguns parecendo fragmentos incompletos, são escritos 

como pequenos capítulos, que o escritor subdivide e enumera com 

algarismos romanos. Aqui já podemos ver uma diferença dos textos de 

1929 para os de 1930, por exemplo. Se em 1929 tínhamos “subcapítulos” 

com cinco ou dez linhas, em 1930 já temos “subcapítulos” com vinte ou 

trinta linhas. Não que a escrita através de fragmentos seja problemática 

ou de menor valor. De forma alguma. No entanto, veremos que nos textos 

posteriores essa característica mudará para textos não tão fragmentários 

                                                        
2Fonte: http://www.felisberto.org.uy/?page_id=137 
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com relação à estrutura. Essa estrutura fragmentada poderia nos dar a 

impressão de pensamentos muito rápidos. Para exemplificar a estrutura 

desses primeiros textos cito dois diferentes fragmentos: 

  
El vestido blanco (in Libro sin tapas, 1929) 

 

I 

Yo estaba del lado de afuera del balcón. Del lado 

de adentro, estaban abiertas las dos hojas de la 

ventana y coincidían muy enfrente una de la otra. 

Marisa estaba parada con la espalda casi tocando 

una de las hojas. Pero quedó poco en esta posición 

porque la llamaron de adentro. Al Marisa salirse, 

no sentí el vacío de ella en la ventana. Al contrario. 

Sentí como que las hojas se habían estado mirando 

frente a frente y que ella había estado de más. Ella 

había interrumpido ese espacio simétrico lleno de 

una cosa fija que resultaba de mirarse las dos hojas. 

(HERNÁNDEZ, 2010, p. 63) 

 

Ester (in La envenenada, 1931) 

 

II 

Otra tarde en la misma plaza, vi pasar sola la joven 

que se llamaría Ester. Descubrí que su belleza era 

agresiva, aunque su agresividad no fuera contra 

nada, igual me parecía que era agresiva, que esa era 

la calidad de su belleza; tal vez desafiara la vida, 

pero en ese momento yo no le hubiera llamado vida 

a lo activo y misterioso de las personas y los 

hechos; en aquella tarde yo le hubiera llamado vida 

al aire que estaba alrededor de las plantas y de los 

bancos de la plaza. Ella desafiaba tal vez a eso, y 

las puntas de su saco abierto, se doblaban un poco 

para atrás al caminar ligero. Llevaba en la mano un 

libro y yo pensaba cómo sería aquella naturaleza 

estudiando; estudiaría cómo se ponía el saco: un 

poco por costumbre y otro poco por necesidad, 

pero ni el estudio ni el saco eran lo principal para 

ella, aunque tampoco se supiera qué era lo 

principal; parecía que cuando llegaban a su espíritu 

las emociones, ella les diera entrada y salida con tal 

espontaneidad, que no se sabría nunca qué sería lo 

principal para ella misma.  
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Al estudiar, no le preocuparía no entender algunas 

cosas, y éstas le quedarían tan espontáneamente 

dobladas para atrás, como las puntas de su saco al 

caminar ligero. No se podía pensar si era inferior 

por no comprender todas las cosas bellas, o era 

superior por no interesarles; pero no me importa el 

grado de comprensión que tuviera de las cosas; lo 

único que se pensaba era que en aquel momento su 

comprensión estaba en el grado espontáneamente 

relativo a su naturaleza, a su ambiente, a su 

casualidad, y nada más. Entonces yo empecé a 

amarla, por la incomprensión que ella tendría de 

muchas cosas. (HERNÁNDEZ. 2010, p. 117-118) 

 

No fragmento de “El vestido blanco”, Marisa corta o espaço onde 

as folhas se entreolhavam, tanto que o narrador diz que não sente a falta 

dela quando sai, ou ela estava “sobrando”, cortava a simetria que havia 

no espaço observado, quando a atenção do olhar se volta para o entreolhar 

das folhas. Essa ideia de espaço emprestada de Roger Caillois, ao falar 

sobre certo mimetismo da natureza, ajuda-nos a entender melhor algumas 

cenas estranhas de desaparecimento de personagens em Felisberto. É o 

caso aqui do sumiço de Marisa, como se o espaço a tivesse devorado. E 

Caillois dá a entender este fenômeno como “homocromias naturais”3, o 

que seria um fenômeno mimético que acontece com os bichos que se 

metamorfoseiam na natureza. Voltaremos, mais adiante, a falar nestas 

homocromias. Aqui, no entanto parece que isso acontece com a 

personagem Marisa. 

Por outro lado, no fragmento “Ester” acontece o contrário. Ao 

caminhar da personagem as pontas de sua bolsa se dobram como 

consequência do movimento dela. Isso resulta na abertura do espaço 

como uma homocromia ofensiva, na qual a personagem tem a 

prerrogativa, invadindo o espaço. Como em uma dança, ao caminhar, ela 

abre espaço e modifica-o. Ao se dobrarem, as pontas da bolsa equivalem 

às coisas do espaço que se modificam pelo caminho, e o espaço parece 

existir só para ela. Mais ainda, pode-se dizer que o gesto de Ester muda o 

espaço, e ao modificá-lo tornam-se um só.   

 Giorgio Agamben, em “Per un'ontologia e una politica del gesto” 

(2018), fala sobre a medialidade do gesto. Agamben refere-se ao gesto da 

                                                        
3Roger Caillois, em O mito e o Homem, fala que a homocromia ofensiva refere-

se ao metamorfosear-se do animal para atacar o outro. E a homocromia defensiva, 

ao contrário, quando há a metamorfose para a própria proteção. 
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dançarina que fica em suspenso entre o começar e o terminar de um 

movimento na dança. A parada realizada entre o fim de um movimento e 

o começo de outro, contém em si um antes e um depois: cada gesto 

contém passado e futuro. Ao que Domenico de Piacenza chamou de 

“fantasmata”. Retomamos Agamben nesse ponto:  

 
Domenico chiama ‘fantasmata’ un arresto 

improvviso fra due movimenti, tale da contrarre 

nella propria immobile, impietrita tensione la 

misura e la memoria dell’intera serie coreografica. 

Si vede qui con impareggiabile chiarezza che il 

gesto non è solo il movimento corporeo del 

danzatore, ma anche – e piuttosto – il suo stallo fra 

due movimenti, l’epoché che immobilizza e, 

insieme, commemora ed esibisce il movimento. 

Del gesto sospeso e imperioso con cui la grande 

danzatrice flamenca Pastora Imperio annunciava il 

suo esordio, ricordo che José Bergamín e Ramon 

Gaya, che l’avevano vista ballare, dicevano che 

non era danza, ma l’apertura dello spazio in cui la 

danza poteva avvenire. Qui l’arresto precede quasi 

profeticamente il movimento del danzatore, come 

in Domenico lo interrompeva e rammemorava. 

(AGAMBEN, 2018)  

 

Ao serem relacionados os gestos que interrompem o espaço/tempo 

em “Ester” aos textos que formam um corpus em Felisberto é, inclusive, 

possível perceber que esses deslocamentos se redimensionam de forma 

análoga aos meios de produção no escritor: como uma sensibilidade 

estética que dá conta dos sentidos perceptivos físicos abrindo-se e 

deslocando-se através de uma refuncionalização4 entre os meios de 

produção se estendem entre teatro, música, pintura, cinema, literatura. Ao 

serem refuncionalizados, estes incluem, sintomaticamente, os 

quadrinhos5. Seja por pequenos fragmentos, seja por textos mais longos, 

                                                        
4O termo refuncionalização se refere às mudanças de funções entre os meios de 

produção: do teatro para a música, a pintura, o cinema, a literatura. Ver: 

BENJAMIN, Walter. O autor como produtor. In: BENJAMIN, Walter. Estética 

e sociologia da arte. 1 ed. Tradução: João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora: 2017. 
5Em 2013 o cartunista uruguaio Renzo Vayra publica uma versão em quadrinhos 

de “Las hortensias” (Editora El Cuenco de Plata), da qual trataremos ainda neste 

trabalho. 
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a ideia de espaço e de deslocamentos espaciais perpassa a obra literária 

de Felisberto desde o seu início6. No entanto, pode-se dizer que a 

passagem ou o deslocamento principal dentre todos meios de produção 

de Felisberto é a passagem artística que se dá quando o escritor decide 

deixar a música para se dedicar exclusivamente à literatura. 

Essa passagem da música à literatura, no entanto, fica dentro de 

outra passagem maior que liga Felisberto a uma vanguarda nas artes. E se 

não tratamos aqui da música, é preciso que fique resgitrado a equivalência 

em Felisberto entre a dissonância (tonal ou atonal) vanguardista de 

Arnold Shöenberg e uma postura ligada ao surrealismo nas artes 

imagéticas e literárias. 

 

 

 

                                                        
6Por ocasião do cinquentenário de morte de Felisberto (13 de janeiro de 2014) 

foram realizados vários eventos em homenagem à memória e à obra do escritor 

uruguaio, dentre eles destaco a peça de teatro Proyecto Felisberto, que minha 

orientadora, Ana Luiza, e eu tivemos o prazer de ver. Proyecto Felisberto, com 

direção de Mariana Percovich, e texto dos dramaturgos do Grupo Complot, 

Gabriel Calderón, Luciana Lagisquet, Santiago Sanguinetti y Alejandro 

Gayvoronsky, ganhou sua primeira temporada entre 1 e 15 de dezembro de 2013. 

Devido ao grande sucesso de público, uma segunda temporada foi realizada entre 

6 e 30 de março de 2014 em Montevidéu. Podemos ver encenadas, de forma 

magnífica, a releitura de “El acomodador”, “Nadie encendía las lámparas”, “Las 

Hortensias” e “El balcón” (não encontrei em nenhum lugar nenhuma referência 

que El caballo perdido tenha ganho a leitura para o espetáculo, porém pude 

reconhecer passagens ipsis litteris deste texto) A peça foi encenada em uma casa 

grande em que cada cômodo serve de palco para ela. A casa chamada Periscopio, 

situada na rua Jackson 1083, se organiza da seguinte forma: havia uma cena 

principal onde todos os espectadores participavam; através de uma Rádio, então 

nós os espectadores éramos avisados sobre o término da cena e convidados a nos 

dirigirmos, a nossa escolha, para uma das outras quatro cenas que aconteciam 

concomitantemente. Assim, as cenas coincidiam com narrativas de Felisberto que 

ocorriam simultaneamente, e por isso cada espectador podia montar a sua própria 

peça. A convite dos atores, os espectadores também participavam da peça, como 

acontece, por exemplo, na cena em que todos são convidados para sentar à mesa 

de jantar (cena de releitura de “El acomodador”), e também há outro momento 

inesperado em que uma das bonecas de “Las Hortensias” é colocada no colo de 

um dos espectadores. O fato de este teatro ter lugar em uma casa nos pareceu 

muito sintomático, e portanto, adequado, para indicar, coincidentemente, esta 

“casa da infância” de Felisberto.  
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2. 1. Contraste crítico da infância  
 

Porque Felisberto fue un creador fuera de serie 

que compuso, con materiales a veces deleznables, 

con recursos a veces paupérrimos, una literatura 

auténtica, profunda, sin plegarse a ninguna moda 

ni concederse a las facilidades que lo apartaran 

de su tesoro personal. 

Ángel Rama (1964, p.30)  

 

Podemos ver como todos esses meios de produção se apresentam 

nos textos de Felisberto, desde que, quando jovem tocava piano em salas 

de cinema mudo7 e, nuclearmente, ao colocar-se abaixo da tela de 

projeção já unia imagem e som. Em Tierras de la memoria temos a grande 

musa inspiradora do narrador: a recitadora. Através dos meios de 

encenação do teatro esta personagem singular recita poemas, gerando 

deslocamentos mais lentos, tais como cenas de teatro. Assim também, em 

Por los tiempos de Clemente Colling o narrador cria mentalmente uma 

variada gama de imagens, incluindo uma cena cinematográfica, enquanto 

deleita-se em sua luxúria de ver. 

 
Pensaba en toda una orgía y una lujuria de ver; la 

reacción me llevaba primero  a la grosería de la 

cantidad y después del refinamiento perverso de la 

calidad; desde las visiones próximas o lejanas o 

cegadoras de luz, paisajes con arenas, con mares, 

con luchas de fieras, de hombres, hasta el artificio 

del cine; y el cine, desde un choque de aviones, 

hasta una de esas fugaces visiones, que aparecen 

fugaces al espectador pero que a las compañías 

cinematográficas les cuestan lentitud y sumas 

fabulosas; después, la visión de toda clase de 

microbios moviéndose en la clara luna del lente; y 

después todo el arte que entra por los ojos; y hasta 

cuando el arte penetra en sombras espantables y es 

maravilloso por el solo hecho de ver. En la noche, 

antes de dormirse, suponía la tragedia de los 

ciegos; pero – y me resultaba muy curioso – esa 

                                                        
7“O “mutismo” essencial do cinema (que nada tem a ver com a presença ou com 

a ausência de uma trilha sonora) é, como o mutismo da filosofia, exposição do 

ser-na-linguagem do homem: gestualidade pura.” (AGAMBEN, 2015, p. 61) 
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tragedia de ellos no me la podía suponer sin 

imágenes visuales. (HERNÁNDEZ, 2002a, p. 40) 

 

A luxúria de ver. Talvez mesmo antes dos deslocamentos no 

espaço, a exuberância das imagens. E antes dessas, as cenas. As cenas 

cinemáticas, fugazes visões, como as descritas acima, paradoxalmente 

imaginadas por cegos. Teatro e cinema se interpenetram em Felisberto, 

principalmente porque ele viveu essa transição em sua adolescência.  Daí 

serem os meios de produção misturados entre o artifício da técnica e a 

artesania, o cinema como uma desnaturalização das cenas, em suas 

divergências entre o próprio modus operandi e o instantâneo que dele 

resulta.  

Portanto, os textos da “primeira fase” caracteristicamente infantis 

no sentido de terem uma estrutura fragmentária e por serem muito curtos 

dão uma ideia de uma grande quantidade de pensamentos e sempre muito 

rápidos. Já os da “segunda fase” são coincidentemente mais maduros e 

longos, menos fragmentados na estrutura, dando a ideia de algo mais 

elaborado no pensamento. No entanto, essa lógica sequencial pode ser 

interrompida, no sentido em que há textos cujos momentos de infância 

irrompem anacronicamente no meio de textos considerados “adultos” e 

vice-versa. 

Outra característica recorrente nestes textos são os narradores em 

primeira pessoa. Dificilmente encontraremos um narrador em terceira 

pessoa nos textos de Felisberto (eles existem, mas são pouquíssimos), o 

que caracteriza o subjetivismo como uma singularidade moderna do 

escritor. 

Após um hiato de onze anos sem nenhuma publicação, somente 

percorrendo Uruguai e Argentina dando concertos de piano, Felisberto 

volta ao cenário literário com Por los tiempos de Clemente Colling 

(1942), seguido por El caballo perdido (1943) e Tierras de la memoria 

(1944 -1965) quando se inicia sua segunda fase literária, ou que alguns 

denominam como a fase autobiográfica8 do escritor. Ainda temos 

narradores em primeira pessoa; aqui já não vemos mais os “subcapítulos” 

dos primeiros textos, nem são mais textos curtos, porém não sendo contos 

e nem romances, temos algo como um conto longo ou um romance curto. 

Alguns críticos denominam esta fase de “autobiográfica” por 

encontrarmos nestes textos muitas informações pessoais do escritor, bem 

como personagens biográficos, como o professor de piano de Felisberto, 

                                                        
8LOCKHART, Washington. Felisberto Hernández, una biografía literaria. 

Montevidéu: Arca, 1991. 
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Clemente Colling, ou a viagem realizada com os escoteiros em 1917. 

Particularmente, não gosto dessa denominação, porque acredito que 

Felisberto não escreve uma autobiografia em forma de ficção, ao invés 
cria ficção com suas lembranças, dando vida a um verdadeiro “teatro de 

memórias” (HERNÁNDEZ, 2002b, p.42), como bem diria o narrador de 

El caballo perdido. Essas têm mais em comum com aquilo que Jacques 

Derrida caracteriza a mistura entre ficção e biografia em seu livro 

Otobiografías9.  

Nesses três textos temos narradores cuja memória se confunde 

entre a do menino e a do adulto, ou ainda poderíamos dizer, com o 

“duplo” dos narradores desses textos, bem como de tantos outros, que 

voltam seu olhar ao passado em busca de suas lembranças infantis e 

juvenis na ânsia de (des) ordená-las e ressignificar o passado. Porém, não 

é somente uma rememoração o que ali se apresenta, mas sim um jogo 

dialético entre o velho e o menino e vice-versa, no qual os narradores 

jogam com o olhar do narrador agora adulto e em seguida o olhar do 

narrador menino. Ao mesmo tempo em que o narrador exclui seu olhar 

adulto e entrega-se ao olhar infantil, ele também exclui a atividade 

racional de tentar trazer as lembranças. É nesse momento que dá abertura 

para que a memória inclua todas as lembranças do passado. Ao se entregar 

à rememoração, o narrador esquece de si mesmo e deixa a memória 

trabalhar a gosto. É preciso “esquecer para poder lembrar”, de acordo com 

Freud. A memória depende do esquecimento. Ainda, segundo Freud, por 

mais que o paciente não “lembre”, ele “atua” a lembrança, repetindo os 

mesmos comportamentos e atos que estão encobertos na memória: “ [...] 

é lícito afirmar que o analisando não recorda absolutamente o que foi 

esquecido e reprimido, mas sim o atua. Ele não o reproduz como 

lembrança, mas como ato, ele o repete, naturalmente, sem saber que o 

faz” (FREUD, 2010, p. 149) Dessa forma o indivíduo pensa ter esquecido, 

mas “lembra” atuando inconscientemente a lembrança. Acredito que este 

olhar infantil (que às vezes interrompe no do adulto) não seja somente 

responsável pela evocação das lembranças existentes nesses três textos, 

mas que ele se desdobra por outros caminhos em outros textos de 

Felisberto, sendo responsável pela maneira como o escritor pensa sua 

própria literatura.   

Importante assinalar que a crítica da época de Felisberto 

Hernández discordava bastante em relação à “infância” na linguagem dos 

seus textos. Esta crítica contrária ao escritor e sua literatura, escrita por 

                                                        
9DERRIDA, Jacques. Otobiografías. La enseñanza de Nietzsche y la política 

del nombre propio. Tradução: Horacio Pons. Buenos Aires: Amorrortu, 2009.  
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Emir Rodríguez Monegal e publicada meses depois do lançamento de 

Nadie encendía las lámparas (1947), demonstra como a “infância” nos 

seus textos era vista: 

 
El escritor no se reconoce límites, ni siquiera los 

impuestos por la sobriedad o el ingenio. La mano o 

el ojo, ven, tactan todo. Y al abalanzarse sobre las 

formas más mezquinas de lo material, abundan 

también en lo malsano. Ya el muchacho de El 

caballo perdido (1943) levantaba las fundas o 

polleras de las sillas para mirarles las patas o el 

asiento. Aquí este mismo niño, crecido pero 

ostentando una soltería infeliz e impotente (o si se 

prefiere, contaminado por una solterona), sigue 

levantando otras fundas o fisgoneando por las 

puertas. […] 

Es claro, debí haber empezado por decir que hay un 

niño detrás de este relator. Ese niño está ahí, fijado 

irremediablemente en su infancia, encadenado a 

sus recuerdos por la voluntad de Hernández, y 

forzado a repetir –abandonada toda inocencia– sus 

agudezas, sus precocidades de antaño. […] 

Porque ese niño no maduró más. No maduró para 

la vida ni para el pensamiento, no maduró para el 

arte ni para lo sexual. No maduró para el habla. Es 

cierto que es precoz y puede tocar con sus palabras 

(después que los ojos vieron o la mano palpó), la 

forma instantánea de las cosas. (Alguien afirmará 

que esto es poesía). Pero no puede organizar sus 

experiencias, ni la comunicación de las mismas; no 

puede regular la fluencia de la palabra. Toda su 

inmadurez, su absurda precocidad, se manifiesta en 

esa inagotable cháchara, cruzada (a ratos), por 

alguna expresión feliz, pero imprecisa siempre, 

flácida siempre, abrumada de vulgaridades, 

pleonasmos, incorrecciones. (RODRIGUEZ 

MONEGAL, 1948, p. 51-2)  

 

Rodríguez Monegal critica o menino atrás do narrador dos contos 

por não conseguir organizar as ideias, não dar fluência às palavras e ainda 

por notar muitas incorreções. A acuidade da crítica de Rodríguez 

Monegal só pode ser percebida se a lermos para além dela mesma e contra 

ela mesma. Em outras palavras, é justamente nessa condição de escrita 

“desajeitada”, “imatura” e “incorreta” que reside a potencialidade da 
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escrita de Felisberto. É o que o caracteriza como um escritor alheio a uma 

literatura conservadora e seguidora de modelos fechados e pré-

concebidos, dentro do que se convencionou conceber como “maduro”, 

“correto”, “bem-acabado”. 

Este menino-escritor que “no se reconoce límites, ni siquiera los 

impuestos por la sobriedad o el ingenio”, assim como a criança que 

brinca, descobrindo em qualquer resíduo um brinquedo em potencial, não 

tendo limites para suas brincadeiras e criatividade, brincando com a 

própria linguagem, sempre tentando ressignificar tudo o que encontra, 

Felisberto também não reconhece limites em sua forma de escrever. Ele 

não está atado a nenhum caminho, vê caminhos por todos os caminhos 

como diria Benjamin em “Caráter destrutivo”10. E justamente por ser 

jovem destrói alegremente, inconsequentemente. Ao fazer isso abre 

inúmeros caminhos. 

Ao contrário da crítica de Rodríguez Monegal, na qual 

encontramos uma rejeição ao que seria o mundo da criança na literatura 

de Felisberto, podemos perceber que outro crítico, também uruguaio, 

Ángel Rama, entende perfeitamente este conceito.  

 
Se ha dicho que es el mundo de un niño, con lo cual 

no se explica nada, porque los rasgos infantiles que 

visiblemente atraviesan su obra, se expresan dentro 

de una realidad de hombre adulto. Del niño queda 

la general irresponsabilidad, el desmán irreverente, 

la dulce atracción del juego como forma de vida, 

pero todo ello funciona dentro de un universo de 

adultos, mezclando los impulsos infantiles a los 

valores y las realidades de la edad adulta. […] Es 

en este juego donde se sitúa la confluencia más 

definitoria de su estilo –entre infancia y edad 

adulta–, sin el reconocimiento de este modo 

operacional definitorio de su talento, no puede 

medirse con exactitud el alcance de sus obras. 

(RAMA, 1964, p. 30-31) 

                                                        
10“O caráter destrutivo não vê nada de duradouro. Mas por isso mesmo vê 

caminhos por toda parte, mesmo quando outros esbarram com muros ou 

montanhas. Como, porém, vê por toda parte um caminho, tem de estar sempre a 

remover coisas do caminho. Nem sempre com brutalidade, às vezes o faz com 

requinte. Como vê caminhos por toda parte, está sempre na encruzilhada. 

Nenhum momento pode saber o que o próximo trará. Converte em ruínas tudo o 

que existe, não pelas ruínas, mas pelos caminhos que as atravessa.” (BENJAMIN, 

2015, p. 98-99)  



36 

 

 É nesse mesmo mundo, outrora criticado e rejeitado, que se 

encontra a singularidade da literatura de Felisberto. Para Rama, não se 

pode, de forma alguma, querer dividir adulto e criança, pois momentos de 

infância e vida adulta irrompem um no outro, dando a tonalidade da 

escrita. De fato, Rama enquadra Felisberto numa renovação cultural dos 

escritores latino-americanos dentro de sua ideia de transculturação. A 

própria ideia do in-fans (Agamben) corresponderia à ideia de um 

renascimento da literatura latino-americana, em que Felisberto figuraria. 

Também há que se dar atenção à data da crítica de Rodríguez Monegal, 

1947, período da “terceira fase” de Felisberto. Assim sendo, para este 

crítico, o escritor não amadureceu jamais, nada de sua literatura mudou 

desde a sua primeira publicação em 1925. 

Se, por um lado, Emir Rodríguez Monegal insiste em desvalorizar 

a linguagem que Felisberto utiliza em seus textos, esta mesma linguagem 

foi vista por outros críticos, tais como Rama e o escritor Julio Cortázar, 

como um elemento que torna sua escrita original e a transforma em um 

“verdadero tesoro estilístico”:  

 
 

Y, por último, el lenguaje. Como ocurriera en el 

caso del argentino Roberto Arlt, también a 

Hernández le han sido reprochadas las deficiencias 

de su escritura. Pudo haber contestado, como su 

colega: “Se dice de mí que escribo mal. Es posible. 

De cualquier manera, no tendría dificultad en citar 

numerosa gente que escribe bien y a quienes 

únicamente leen correctos miembros de sus 

familias”, o pudo, amparándose de la autoridad de 

Unamuno, aducir que el estilo es producto de una 

elaboración personal a partir de los materiales de la 

lengua, no existiendo receta previa que lo valide y 

sí sólo la invención personal que lo estatuye. 

Las torpezas sintácticas de los primeros escritos de 

Hernández son notorias, como también que él supo 

enmendarlas progresivamente; pero no deben 

confundirse con la pobreza de su léxico, con el giro 

complicado de su expresión, con el aire torpón de 

sus descripciones. Esos son los elementos, quizás 

originariamente magros, con que compuso una 

escritura original transformándolos en su tesoro 

estilístico. Alguna vez contó que en las revistas 

argentinas se le corregían los textos y donde él 

escribía ‘pastitos’ ellos ponían ‘hierbas’: el 
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ejemplo sirve para definir el error cultista – y 

fatalmente retórico – en la apreciación de la 

escritura literaria. Ese ámbito desmañado de su 

redacción, esa simplicidad algo tosca de los 

materiales, la construcción parsimoniosa de sus 

frases enfiladas como vagones de ferrocarril, el uso 

de términos muy corrientes e aun vulgares, en 

acepciones nada académicas que delatan su 

extracción del habla ciudadana dentro de niveles 

escasamente educados, todo eso apunta por un lado 

a la originalidad – y espontaneidad – de su 

enfrentamiento a la literatura; pero además 

constituye  buena parte de su frescura expresiva, de 

la seducción de un ámbito idiomático nuevo, que 

resultó eficaz y adecuado como un guante al 

movimiento de su narrativa. (RAMA, 1968-1969, 

p. 21) 

 

Através da citação de Rama, é interessante observar como editores 

acreditam poder “melhorar” a linguagem utilizada por um escritor, 

baseando-se no que eles acham correto, ou que confira ao texto certo ar 

“culto”, acadêmico, do qual Felisberto nunca passou nem perto e pelo 

qual é justamente elogiado. Essa linguagem “popular” ou “infantil” faz-

nos recordar as considerações de José Bergamín quando se refere ao 

analfabetismo reportando-se à Andaluzia, dizendo que este tem mais 

valor do que a linguagem dos ditos “cultos”. Essa linguagem analfabeta 

estaria intimamente ligada às crianças e ao povo.  

 
Lo que un pueblo tiene de niño, y lo que un hombre 

puede tener de pueblo, que es lo que conserva del 

niño, es, precisamente, lo que tiene de analfabeto. 

El analfabetismo es la denominación común 

poética de todo estado verdaderamente espiritual. 

En nuestra propia vida podemos seguir el proceso 

de la decadencia del analfabetismo como en la vida 

de los pueblos más cultos, más literalmente cultos. 

¡Pobres de nosotros, o de ellos, si aceptásemos 

supersticiosamente como ineludible el monopolio 

literal, letrado, o literario de la cultura!  

[...] El monopolio literal de cultura ha desordenado 

las cosas desorganizando las palabras, que son 

también cosas y no letras; y que por serlo, cosas 

(cosas de ideas o ideas de cosas, cosas de razón o 

cosas de juego), son realidad racional pura o 



38 

 

poética, realidad verdaderamente espiritual, o 

analfabeta. (BERGAMÍN, 2006, p. 26-27)  

 

A partir de Bergamín pode-se valorizar a singularidade de 

Felisberto, estreitamente ligada a essa linguagem da criança, aos povos 

analfabetos, em sua manutenção de uma força poética, porque a 

alfabetização faz com que nos liguemos mais a “um” único sentido de 

letramento, deixando de ver as coisas com outros olhos. Através do olhar 

do menino as coisas adquirem a força poética do analfabetismo popular 

espiritual e aberto de que fala Bergamín. Da mesma forma como os 

narradores de Felisberto criam uma relação afetuosa com as palavras, por 

não verem nelas somente letras (falaremos mais sobre a relação afetuosa 

entre as personagens e as palavras no capítulo “Linguagem: amizade com 

as palavras”), devido à sua concretude podem, inclusive, tatear e estreitar 

laços com elas.  

Apesar de, no texto “Un escritor original”, de Rodríguez Monegal, 

publicado no jornal El País do 26 de janeiro de 1964, dias após o 

falecimento de Felisberto, agora valorizar alguns poucos elementos de sua 

literatura, o crítico volta a tocar no que para ele, me parece, seria um dos 

grandes problemas do escritor ter permanecido na “infância”:  
 

Una visión puramente crítica de Hernández debe 

subrayar ante todo su carácter de creador fuera de 

serie, lo que no significa de ninguna manera un 

genio. Era, en realidad, uno de esos hombres que 

ve el mundo desde un punto de vista muy 

particular.  

Para usar una calificación patentada por Rubén 

Darío habría que decir que era un raro: su óptica 

difería de la general. Todo lo examinaba a través de 

un sentido autoflagelatorio del humor. Gozaba en 

imaginarse personajes en situaciones humillantes, 

enamorados de mujeres inmensas y maternales, o 

reducidos a tareas inferiores y lacrimógenas. Sus 

héroes padecían de curiosidades de clara filiación 

sexual y conservaban en medio de la madurez y la 

vejez una tendencia al chiste coprológico infantil. 

(RODRÍGUEZ MONEGAL, 1964, p. 08) 

 

Se para Rodríguez Monegal o fato de Felisberto ter se mantido na 

infância, mesmo estando na velhice, pode parecer um obstáculo para o 

desenvolvimento da sua escrita, apoio-me justamente nestas 
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infantilidades para a leitura crítica que se desenvolverá neste trabalho, 

onde o menininho que vive dentro do velho é precisamente o que 

considero responsável por lhe abrir os olhos para novas possiblidades. 

Assim, através dos olhos do menino ele se abre para a poética que reside 

no cotidiano, nas pequenas coisas, desde os jogos infantis. Talvez teria 

sido interessante se Emir Rodríguez Monegal estivesse atento para a 

leitura de José Bergamín acima citada, e lesse com olhos menos 

alfabetizados a literatura de Felisberto. Do modo como este trabalho 

busca fazer.  

 

2. 2. Um provinciano em Paris  
 

Felisberto chega a Paris em novembro de 1946, retornando a 

Montevidéu em maio de 1948. Essa viagem foi possibilitada pela ajuda 

recebida do poeta franco-uruguaio, Jules Supervielle11, que lhe 

proporcionou um bolsa de estudos junto ao governo francês. Desses anos 

de Felisberto em Paris não se tem muitas informações. Pode-se encontrar 

                                                        
11Jules Superville (Montevidéu 16.01.1884 - Paris 17.05.1960) é um dos poetas 

mais proeminentes do Uruguai, que manteve sua vida entre Paris e Montevidéu, 

cidades onde desenvolveu tanto sua atividade artística e intelectual, bem como 

sua vida pessoal, casando-se com a uruguaia Pilar Saavedra. Os pais de Superville 

viajam à França no mesmo ano de seu nascimento e ali falecem enveneados (fato 

comentado em sua autobiografia Boire à la source, 1951), então seu tio o leva 

para Montevidéu onde cresce. Retorna à França onde termina seus estudos 

secundários e publica seu primeiro livro de poemas Brumes du passé, em 1901. 

Em 1906, em Montevidéu, termina sua licenciatura em Letras. Desde muito cedo 

esteve próximo dos participantes das revista Proa e Martín Fierro (das quais 

recebe homenagem em 1924) de Buenos Aires e La Cruz del Sur e Pluma de 

Montevidéu. Em 1939 viaja a Montevidéu para o casamento de seu filho e poucos 

dias depois irrompe a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que Supervielle 

decida ficar no país até 1946. Em 1960 recebe dos escritores franceses o título de 

Prince des poètes. Não consegui levantar exatamente quando se deu o primeiro 

encontro entre Felisberto e Jules Supervielle, somente que foi o livro Por los 

Tiempos de Clemente Colling que despertou seu interesse no escritor. A partir daí 

os dois iniciam uma amizade e compartilhamento intelectual que perdurará 

durante toda a vida de Felisberto, que mantinha por Supervielle grande carinho e 

respeito intelectual, sendo ele um dos poucos que o escritor permitia que lhe desse 

conselhos e corrigisse seus escritos (o que despertou, inclusive, certo ciúme em 

Paulina Medeiros, que era até então quem se mantinha nessa posição). Essas 

informações podem ser consultadas em: DÍAZ, José Pedro. Felisberto 

Hernández: su vida y su obra. Montevideo: Editorial Planeta, 2000.  
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algumas referências nas obras de José Pedro Díaz12, Norah Giraldi Dei 

Cas13, algumas cartas que enviou à Paulina Medeiros14, menções de 

Claudia Amengual15 e algumas cartas publicadas na Revista de la 
Biblioteca Nacional de Montevidéu, com seleção, notas e introdução de 

Ignacio Bajter16. No entanto, não há nenhum estudo aprofundado que dê 

conta de refazer os passos do escritor em terras francesas.  

Em Paris, Felisberto recebeu atenção e ajuda especial de Jules 

Supervielle e Susana Soca17, escritora uruguaia, fundadora e editora da 

revista La Licorne. Em companhia de Susana, Felisberto viaja à 

Inglaterra, em setembro de 1947, para dar uma conferência convidado 

                                                        
12DÍAZ, José Pedro. Felisberto Hernández: su vida y su obra. Montevideo: 

Editorial Planeta, 2000. 
13GIRALDI DE DEI CAS, Norah. Felisberto Hernández: del creador el hombre. 

Montevidéu: Edicones de la Banda Oriental. 1975. 
14MEDEIROS, Paulina. Felisberto Hernández y yo. Montevideo: Biblioteca de 

Marcha,[19?]. 
15AMENGUAL, Claudia. Rara Avis: vida y obra de Susana Soca. Taurus: 

Montevideo, 2012.  
16BAJTER, Ignacio. Cartas a Felisberto Hernández (1940-1963). Seleção, notas 

e introdução de Ignacio Bajter. Revista de la Biblioteca Nacional: Felisberto, 

Montevidéu, época 03, ano 7, n° 10, p. 359-411, 2015 
17Susana Soca Blanco (Montevidéu 09.06.1916 - Rio de Janeiro 11.01.1959) era 

filha do renomado médico uruguaio Francisco Soca Barreto e de Luisa Blanco 

Acevedo. Por ter nascido no seio de uma família proeminente esteve desde cedo 

em contato com pessoas do cenário cultural de Montevidéu, dentre eles se destaca 

o poeta Jules Supervielle, junto ao qual receberá e orientará Felisberto em sua 

estadia em Paris. Susana se muda para Paris em 1938, permanece ali mesmo com 

as dificuldades e perigos da Segunda Guerra Mundial e retorna a Montevidéu em 

1948. Funda a revista La Licorne que tem seu primeiro número publicado em 

1947, onde figuravam como colaboradores Jules Supervielle e Roger Caillois. 

Em Montevidéu funda a revista Entregas de La Licorne que tem sua primeira 

publicação em novembro de 1953. Em 11 de janeiro de 1959, voltando de Paris, 

quando o avião que viajava pousa no Rio de Janeiro acontece um acidente e 

incendeia, e Susana Soca falece. O número 12 da revista Entregas de La Licorne 

é publicado meses após o falecimento de sua fundadora, do qual ela havia 

participado da organização, escolha dos textos, uma tradução assinada por ela e 

aparece também um texto em sua homenagem “A Susana Soca”. Em 1961 se 

publica o número 16 da revista que é todo dedicado a ela, será também o último. 

Há rumores de que Susana e Felisberto pudessem ter algum tipo de 

relacionamento amoroso, durante o período que o escritor esteve em Paris, porém 

não há nada que corrobore tais rumores. Essas informações podem ser 

consultadas em: AMENGUAL, Claudia. Rara Avis: vida y obra de Susana Soca. 

Taurus: Montevideo, 2012.  
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pelo Instituto Hudson18. Além disso, ela é a responsável por publicar o 

primeiro conto de Felisberto na França. Os contos “El balcón” (“Le 

balcon”) e “El acomodador” (“Chez les autres”) foram traduzidos ao 

francês por Yvette Billod19, o primeiro publicado no número 1, de 5 de 

março de 1947, da revista La Licorne, e o segundo no número 2 de 1948 

da revista Points. Susana Soca também foi a responsável por tentar manter 

Felisberto em contato com alguns intelectuais que viviam em Paris 

naqueles anos. O próprio Felisberto conta em carta a Paulina Medeiros 

que foi convidado por Susana para um encontro em sua casa, e ele não 

compareceu no dia marcado:  

  
Hoy he ido por lo de Susana Soca y tengo toda la 

felicidad en mis manos. Ella era la que había 

convenido con el tipo más influyente de ‘Fontaine’ 

para que allí me publicaran un cuento, y en la 

revista de ella que sale estos días, otro. Ella me 

había invitado el domingo a la casa; fui y no estaba; 

me destrozó el corazón que me hubiera olvidado y 

fue mi día más negro; pero hoy no sólo se aclaró el 

error del telegrama (la cita era para el sábado y me 

estuvieron esperando muchas personas), sino que 

ella me va a pagar 10.000 frs. por mi cuento. 

(HERNÁNDEZ apud DÍAZ, 2000, p. 110) 

 

Por ser uma pessoa distraída e viver em seu mundo “próprio”, 

como uma criança o faria, Felisberto não comparece ao encontro na casa 

de Susana por confundir o dia. Ele também não menciona quem 

conheceria ali, porém podemos supor, dada a proximidade intelectual 

com a anfitriã, que dentre os convidados estivessem presentes Roger 

Caillois, Yvette Bullod, a escritora espanhola Maria Zambrano, o pintor 

                                                        
18“Hacia fines de 1947 Felisberto viajó a Londres para dar una conferencia 

invitado por el Instituto Hudson. De acuerdo con Álvarez Márquez, Susana lo 

acompañó en ese viaje, le abrió las puertas del mundo editorial y colaboró en la 

financiación de la estadía.” (AMENGUAL, 2012, p. 318). Nesta viagem 

Felisberto conhece Prince Leopold Loewenstein, e que mais tarde, através de 

carta datada de 25 de outubro de 1947, diz ao escritor que mediará a publicação 

de seus textos na revista inglesa Horizon: “La semaine prochaine je me mettrais 

en rapport avec l’Editeur de la Revue anglaise Horizon pour lui parler de votre 

oeuvre.” (LOEWENTEIN apud BAJTER, 2015, p. 396). O projeto da publicação 

de Felisberto na revista Horizon não se concretizou. 
19Quando traduziu os contos de Felisberto, Yvette Billod (sobrenome de solteira) 

era casaca com Roger Caillois e assinava Yvette Caillois.  
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espanhol Luis Fernández, o escritor argentino Oliverio Girondo, Norah 

Lange e Paul Éluard, amigo próximo de Susana. 

Alguns desses intelectuais temos certeza que ele conheceu 

pessoalmente e com os quais desenvolveu algum tipo de relação, embora 

possa ter sido superficial. A relação com Roger Caillois e Yvette Billod é 

atestada através de referências encontradas em carta, e pelos trabalhos 

realizados entre os três, principalmente por estarem ligados à publicação 

das traduções de Felisberto. A proximidade com Luis Fernández também 

é atestada através de cartas e os convites dirigidos ao escritor. Felisberto 

esteve, ao menos, três vezes com a escritora María Zambrano20, na casa 

de Susana Soca e dos pais de Caillois, oportunidade em que conhece seu 

irmão Roland Caillois e o filósofo francês Jean Wahl21: 

 
El sábado, en lo de Susana Soca, empezamos a 

corregir ‘El balcón’, con Yvette Caillois; estaba allí 

una señora de Zambrano, que ya me había 

presentado Susana y a quién la Sudamericana le 

publicó unos trabajos filosóficos. Después fuimos 

a la Amérique Latine con Susana. Y al otro día 

terminamos de corregir “El balcón” en la casa de 

los padres de Roger Caillois; volvió a estar la 

señora de Zambrano, pues mucho le gustó mi 

cuento. Conocí a un hermano de Roger, filósofo, 

amigo de Jean Wahl a quién le gustó ‘La mujer 

                                                        
20Maria Zambrano (1904-1991), escritora e filósofa espanhola, foi primeira 

mulher a ser agraciada com o Prêmio Miguel de Cervantes em 1988. Discípula 

de José Ortega y Gasset, considerado maior filósofo espanhol, e também do 

filósofo Xavier Zubiri e do padre, filósofo e tradutor Manuel García Morente; 

trabalhou no Instituto-Escuela, na Universidad Central e escreveu importantes 

livros como: Horizonte del liberalismo (1930), Filosofía y poesía (1939), El 

hombre y lo divino (1955), Claros del bosque (1977), sua magnum opus foi De 

la aurora (1986).  
21Jean Wahl (1888-1974) filosofo francês, foi aluno da École Normale Supériuere 

e discípulo, Henri Bergson; lecionou na Universidade de Sorbonne (exceto na 

Segunda Guerra Mundial onde foi internado no Campo de deportação de Drancy) 

e da Mount Holyoke College, nos Estados Unidos, onde se refugiou. Em seu 

retorno à França funda, em 1946, o Collège Philosophique. Entre seus livros mais 

famosos estão Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, 

Introducción a la filosofia e Cours Sur l'Atheisme Éclairé de Dom Deschamps. 

Wahl introduziu nova leitura ao pensamento de Hegel sobre “consciência infeliz” 

e foi grande defensor do pensamento de Kierkegaard, bem como influenciou 

importantes pensadores como Emmanuel Levinas e Jean-Paul Sartre. 
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parecida a mí’ y me lo pidió para una revista, 

Constelación, que dirige Roger Caillois. 

(HERNÁNDEZ apud BAJTER, 2015, p. 421)22 

 

Felisberto conhece Oliverio Girondo23 que colabora para a 

publicação do livro Nadie encendía las lámparas, pela editora 

Sudamericana24. Porém, parece não ter conhecimento da obra do escritor 

argentino, de que se tratava de um importante poeta modernista que tinha 

visões críticas dessa burguesia novecentista e muitos poemas sobre os 

novos transportes modernos, como os bondes, sobre os quais os dois 

poderiam ter longas conversas, já que o escritor uruguaio também gostava 

muito dos bondes e fala sobre eles em Tierras de la memoria.  Felisberto 

não faz nenhuma menção sobre sua obra, somente referindo-se a ele como 

quem o convida para comer e o auxilia com a publicação do livro: 

 
No faltan sin embargo los momentos de total 

ausencia de contacto preciso con la realidad. Así le 

ocurre, por ejemplo, que cuando Susana Soca lo 

invita para presentarle a varias personalidades de la 

vida literaria, él equivoca la fecha, como cuenta en 

la carta que citamos. En otros momentos parece 

que no ve claramente lo que ocurre en torno: 

cuando se refiere a Oliverio Girondo, por ejemplo, 

nos queda la duda de que sepa realmente de quién 

se trata […]. (DÍAZ, 2000, p. 112) 

 

                                                        
22Carta de Felisberto enviada a Julles Supervielle em 9 de dezembro de 1946. 
23Oliverio Girondo (1891-1967), poeta vanguardista argentino, que estudou na 

Inglaterra e na França, formou-se em Direito, mas nunca exerceu a profissão. 

Também foi dramaturgo e co-escreveu La Madrasta e La comedia de todos los 

días, junto com o amigo Zapata Quesada; após viagens pela Europa, África, e 

América Latina escreveu seu primeiro poema Veinte poemas para ser leídos en 

el tranvía, que fez questão de ilustrar. Participou junto com outros autores da 

época do Grupo Flórida que teve confronto literário dialético com o Grupo 

Boedo e colaborador das revistas Proa, Prisma e Martín Fierro. Escreveu 

Persuasión de los días (1942), Espantapájaros (al alcance de todos) (1952), En 

la masmédula (1953) e do poema homenageando o Brasil, intitulado “Rio de 

Janeiro”, entre outras obras. 
24“El que vino y que me invita a menudo es Girondo, el milionario argentino que 

me hizo imprimir el libro.” (HERNÁNDEZ apud DÍAZ, 2000, p. 112). Carta de 

Felisberto à família, 10 de agosto de 1947.  
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Esses são os intelectuais que podemos afirmar que o escritor 

conheceu por intermédio de Susana e Supervielle. Felisberto recebe uma 

homenagem no Pen Club de Paris em 17 de dezembro de 1947 e Jules 

Superville o apresenta, na Universidade Sorbonne, no dia 17 de abril de 

1948, ocasião em que é lido o conto “Le balcon”. Não há registro de quem 

tenha assistido a esses dois momentos de apresentação do escritor. Além 

desses encontros e eventos organizados por seus amigos, é bem provável 

que Felisberto tenha cruzado com alguns outros escritores que viviam em 

Paris nessa mesma época.  

Felisberto se hospedou no Hotel Rollin, Rue de la Sorbonne, 18, 

situado no Quartier Latin, conhecido por sua intensa vida cultural. Ali 

estão localizados inúmeros cafés, livrarias, editoras, escolas, bares, dentre 

os quais a Universidade Sorbonne e o famoso café Les Deux Magots, em 

atividade desde 1812. Como já dito, não há estudos aprofundados sobre o 

que Felisberto fez em Paris, e por isso, pode-se não mais que tentar 

levantar hipóteses sobre pessoas da área artística com quem o escritor, 

eventualmente, possa ter tido contato enquanto esteve lá, e lugares que 

teriam possibilitado esses encontros.  

Em carta, Felisberto diz à Paulina Medeiros que aprendeu filosofia 

nos cafés localizados perto da Universidade, em Montevidéu:  

 
Es la una y trece minutos. Estoy en un café que 

queda donde empieza la feria los domingos.  Frente 

a la Universidad. Te diré que yo no estudié filosofía 

en la Universidad sino frente a la Universidad. En 

este café. […]  

Yo venía a este café sabiendo que en él se reunían 

algunos muchachos que ‘eran’ mucho antes de su 

fama; era muy difícil encontrar muchachos que 

supieran tanto, que no pelearan por la diosa-perra 

de la celebridad; pero que además fueran de la más 

gran lealtad para discutir con la mayor sinceridad y 

la guardia y los frenos más noblemente puestos 

contra el amor propio en el triunfo de las 

discusiones, Gil Salguero, Carlos Benvenuto, Julio 

y José Paladino, Wafler y otros, muy pocos. 

(HERNÁNDEZ apud MEDEIROS, 19?, p. 16-17) 

 

Como Felisberto tinha o hábito de ir a cafés, e estava hospedado 

num local onde havia um cenário cultural intenso e onde era frequente a 

presença de intelectuais famosos ou não, é possível que tenham 

acontecido alguns fortuitos encontros literários nesses lugares. Através de 
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informações de José Pedro Díaz, sabemos que Felisberto frequentou o 

café L’Auberge des Cordeliers em companhia de um antigo companheiro 

e estudante de filosofia montevideano, Carlos Benvenuto: 

 
El profesor Luis Carlos Benvenuto, que vivía 

entonces en París, con su padre y su hermano, 

recuerda haber conocido a quien debió ser sin duda 

Fiora, en circunstancias muy curiosas: se trataba 

del fin de la estadía del escritor en Francia.  Los tres 

se encontraban a menudo con Felisberto, solían 

comer juntos en L’Auberge des Cordeliers, 

próximo a L’École de Medicine, y cuando se trató 

del regreso del escritor, éste les pidió que 

asistieran, por favor, a las dos despedidas que tenía 

planeadas, e para ellas les dio fecha y hora y les 

pidió que no faltaran. (DÍAZ, 2000, p. 117) 

 

O café L’Auberge des Cordeliers é o único do qual encontrei 

informações seguras que Felisberto tenha efetivamente frequentado. No 

entanto, o café Les Deux Magots, igualmente ao L’Auberge, se localizava 

nas proximidades do hotel em que vivia o escritor, sendo o primeiro até 

hoje muito conhecido por ter tido, entre seus habitués, intelectuais e 

artistas como Ernest Hemingway, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, 

Pablo Picasso e André Breton. Além de ser reduto de grandes artistas, o 

café cria em 1933 o Prix des Deux Magots, em reação ao Prix Goncourt 

considerado muito acadêmico, que tem como objetivo premiar escritores 

de qualidade e fora dos moldes convencionais25. Não se pode afirmar que 

Felisberto tenha efetivamente se relacionado com nenhum desses artistas, 

pois não temos informações factuais que o atestem. Duas outras 

características do escritor são relevantes para pensar que também pode 

não ter havido alguma relação entre eles: Felisberto não tinha domínio do 

francês e sempre foi um solitário”26: 

 
Ni siquiera estando en Francia y asistiendo a clases 

fue capaz de aprender a hablar en francés. Lo 

entendía perfectamente, pero no podía pensar ni 

redactar correctamente en tal idioma. Ni aun en la 

                                                        
25Informações encontradas no site oficial do café Les Deux Magots: 

http://www.lesdeuxmagots.fr/prix-litteraire.html.  
26“[...] muy poco se relaciona con escritores franceses, exceptuando Supervielle 

y no más allá del terreno de la Embajada. Era un solitario; seguía flotando de 

espaldas a conflictos que no fueron los personales.” (MEDEIROS, 19?, p. XVII) 
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Sorbona, puede dar su charla en el idioma extraño: 

requiere un intérprete y de que Supervielle hable 

sobre él al auditorio. Cuando se enamora en París, 

lo hace de una española. Lo mismo debe haberle 

ocurrido con el inglés, que frecuentó muchísimo 

menos. Para ir a Inglaterra, cuando lo invitaron allí 

a dar una conferencia, lo acompañó Susana Soca. 

(MEDEIROS apud ROCCA, 2000, p. 91) 

 

Ainda que compreendesse bem o idioma, Felisberto não conseguia 

se comunicar sem ter ajuda de um intermediário. E, novamente, os nomes 

de Susana Soca e Jules Supervielle se fazem presentes. Como se pode 

perceber, mais de uma vez, foram os dois que intermediaram todos os 

contatos do escritor em Paris. Felisberto parece ter vivido nesse pequeno 

mundo, não se envolvendo muito no que acontecia na cidade. Paulina 

Medeiros (19?, p. XVII) chega a dizer que os anos em que viveu na França 

“no enseñaron nada a Felisberto”, mas não esclarece se o que deveria ter 

aprendido era sobre literatura ou sobre se abrir para relações saindo dessa 

redoma que ele mesmo criara em torno de si.  

Talvez o que mais reverbere na obra de Felisberto destes contatos 

em Paris tenha sido realmente a proximidade com Roger Caillois com 

seus estudos sobre as homocromias e mimetismos dos animais e da 

natureza, o que sem dúvida, é possível comprovar-se.  Por exemplo, o 

cavalo, do conto de Felisberto, “La mujer parecida a mí” que de tanto 

querer ser gente se funde a ele e se torna um só. O que coincide também 

com uma das interpretações sobre um espelhamento mimético no conto 

“El Axolotl”, de Cortázar. Ambos Felisberto e Cortázar, ao conhecerem, 

em diferentes momentos, Roger Caillois, podem ter sido impactados 

pelos seus mimetismos. “Explicación falsa de mis cuentos”, publicado na 

revista Entregas de la Licorne (também fundada e dirigida por Susana 

Soca), em 1955, teria sido escrito a pedido de Roger Caillois, meio a 

contragosto de Felisberto, como esclarece Reina Reyes:  

 
La historia de ese texto puede dar una muestra de 

la personalidad de Felisberto. En 1955 asistió a la 

Conferencia de la UNESCO en Montevideo el 

destacado crítico y estudioso francés Roger 

Caillois. En una de las sesiones concurrimos los 

dos, cuando le presentaron a Felisberto, Caillois 

dijo: ‘Yo no voy de Uruguay sin que usted me 

explique cómo escribe sus cuentos’. A la salida del 

palacio Legislativo, donde se desarrollaba la 
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asamblea, volvimos a casa caminando. Entonces 

Felisberto dijo bastante fastidiado: ‘Estos 

franceses, todo quieren explicarlo’. Y yo: ‘¿Por 

qué no escribes eso mismo?’. Cuando llegamos a 

casa me senté y le pedí que me dictara lo que 

pensaba. Fue dictada por él y escrita por mí casi sin 

que le introdujese correcciones, lo recuerdo muy 

bien. (REYES apud ROCCA, 2000, p. 97, grifos do 

autor)  

 

O curioso dessa passagem não é Felisberto escrever um texto a 

pedido de Caillois, lembrando que o escritor não gostava que ninguém se 

intrometesse em seus escritos. Mas Reina Reyes ter dito que naquela 

ocasião apresentaram Felisberto a Caillois, dando a impressão de eles 

nunca terem se conhecido. Em nota, Ignacio Bajter (2015, p. 389) diz que 

o encontro entre Felisberto e Caillois teria acontecido na casa de Susana 

Soca, que havia retornado a Montevidéu, nessa oportunidade é que o 

pedido teria sido feito. Talvez Reina tenha se equivocado com alguns 

fatos. No entanto, o mais importante neste momento é pensar que se 

Felisberto foi bastante influenciado pelos mimetismos de Caillois, ao 

mesmo tempo a obra do escritor também desperta a curiosidade de 

Caillois fazendo-o querer saber mais sobre o seu processo criativo. 

 

2. 3. Casa e infância   

 

Segundo Panesi Por Los Tiempos de Clemente Colling através de 

suas personagens (a tia Petrona, a mãe do menino narrador, e ainda pelos 

objetos e lugares por onde passa, como as quintas), é atravessado por 

reflexões sobre esse choque, por assim dizer, de estéticas antigas e novas. 

O elemento memorialista contido no texto seria um dos maiores 

representantes dessa estética velha, ou mesmo ultrapassada, devendo 

seguir um relato linear, num tempo cronológico. No entanto esta é 

“profanada” quando o narrador lhe dá um ar de novidade ao construir a 

narrativa de forma fragmentária e lançando o passado no futuro, para 

ressignificá-lo.  

 
Si en apariencia el narrador asociaba lo sucio con 

lo nuevo, Clemente Colling, que es algo así como 

na encarnación del prestigioso pasado, muestra que 

lo sucio (aquello que se deslegitima) puede hallarse 

también ligado al arte antiguo. Colling desprecia la 

música moderna y la vanguardia musical que al 
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joven pianista le agradan: Stravinsky, Prokofieff… 

Lo sucio recuerda la vejez: ‘tenía puesta una vida 

vieja y se sentía muy cómodo. Claro que su vida 

tenía bichos’. La narración oblicuamente dice que 

se pone del lado de lo nuevo, y de la vanguardia 

que ha de quebrar la totalidad idealizante del 

memorialismo – el género por excelencia de la 

conservación y la tradición – mediante el 

fragmentarismo. Pero también, que reclama acceso 

al género por parte de sujetos que no poseen una 

tradición que conservar ni una totalidad para 

preservar. Por eso, el narrador hablará del esfuerzo 

‘por tomar los recuerdos y lanzarlos al futuro’; el 

futuro que construye al sujeto recordador no se 

proyectará a partir de totalidades sino de 

fragmentos, el sujeto y su esfuerzo son de por sí 

parcelarios, heterogéneos y atomísticos. El 

misterio que esta estética postula, resulta así 

producto de una sustitución: se ha trocado una 

totalidad perdida (la de una estética caduca y su 

representante, el género memorialista, cultor del 

referente congelado) por la del misterio y su 

referente incierto, que es una totalidad siempre en 

suspenso, jamás acabada y, por lo tanto, suspendida 

en el futuro. Se inventan así como sustitución del 

mundo de las quintas (mundo nunca poseído, 

totalidad económica y estética arruinada) otras 

micro-totalidades, siempre en fuga, no 

clausuradas, misteriosas y construidas sobre lo que 

se posee, sobre ámbitos, objetos y personajes sin 

prestigio, desposeídos de fuerza económica y de 

valor estético: Petrona, la madre poetisa, un 

sombrero con tul agujereado que la bombilla del 

mate atraviesa… (PANESI, 1993, p. 93-94, grifos 

do autor) 

 

As quintas, por terem tanta personalidade, poderiam mesmo ser 

consideradas “personagens”, pois elas existiam por toda Montevidéu, e 

eram representantes dessa estética antiga, bela e refinada. Com a 

passagem do tempo as quintas foram dando lugar para casas menores, 

“feias”, e as poucas que restaram carregam em si as marcas do tempo. 

Elas fazem referência também a um passado burguês. Cito o parágrafo 

completo onde o narrador descreve as quintas e as impressões que elas 

lhe causam. 
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En aquellos lugares hay muchas quintas. En Suárez 

casi no había otra cosa. Ahora, muchas están 

fragmentadas. Los tiempos modernos, los mismos 

en que anduve por otras partes, y mientras yo iba 

siendo, de alguna manera, otra persona, rompieron 

aquellas quintas, mataron muchos árboles y 

construyeron muchas casas pequeñas, nuevas y ya 

sucias, mezquinas, negocios amontonados, que 

amontonaban pequeñas mercaderías en sus puertas. 

A una gran quinta señorial, un remate le ha dado un 

caprichoso mordisco, un pequeño tarascón 

cuadrado en uno de sus lados y la ha dejado 

dolorosamente incomprensible. El nuevo dueño se 

ha encargado de que aquel pequeño cuadrado 

parezca un remiendo chillón, con una casita 

moderna que despide a los ojos desproporciones 

antipáticas, pesadas y pretenciosas. Y ridiculiza la 

bella majestad ofendida y humillada que conserva 

la mansión que hay en el fondo, tan parecida a las 

que veía los domingos, cuando iba al biógrafo 

Olivos – que era el que quedaba más cerca – y en 

la época de la pubertad y cuando aquel estilo de 

casas era joven; y desde su entrada se 

desparramaba y se abría como cola de novia una 

gran escalinata, cuyos bordes se desenrollaban 

hacia el lado de afuera y al final quedaba mucho 

borde enrollado y encima le plantaban una maceta 

con o sin plantas – con preferencia plantas de hojas 

largas que se doblaran en derredor. Y al pie de 

aquella escalinata empezaba a subir, larga y 

lánguidamente, la Borelli o la Bertini. ¡Y todo lo 

que hacían mientras subían un escalón! Hoy 

pensaríamos que habían salido tomadas con 

‘relentisseur’; pero en aquellos días yo pensaba que 

aquella cantidad de movimientos, esparcidos en 

aquella cantidad de tiempo, con tanto significado y 

tan oculto para mi mente casi infantil, debía 

corresponder al secreto de adultos muy 

inteligentes. Y deseaba ser mayor para 

comprenderlo: aspiraba a comprender lo que ya 

empezaba a sentir con perezosa y oscura angustia. 

Era algo encubierto por aquellos movimientos, 

bajo una dignidad demasiado seria que, tal vez 

únicamente, podría profanarse con el mismo arte 
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tan superior como el que ella empleaba. – Yo ya 

pensaba en profanarla –. Tal vez se llegara a ella, 

en un esfuerzo tan grande de la inteligencia, en un 

vuelo tan alto, como el de las abejas cuando 

persiguen a su reina. (HERNÁNDEZ, 2002a, p. 23-

24, grifos meus) 

 

As palavras fragmentadas, tiempos modernos, nuevas y ya sucias, 

cantidad de tiempo e profanarla, utilizadas pelo narrador para falar sobre 

as quintas e sua estética, podem ser consideradas até mesmo estruturantes 

das narrativas. Ao ler esse parágrafo, e quando se pensa no que foi dito 

por Panesi sobre todos esses elementos, nos deixa a impressão de que 

Felisberto teoriza a sua própria literatura através de seus textos ficcionais. 

Ele já prevê em seus textos as mudanças de sua própria época. Uma 

burguesia em decadência com valores conservadores representados por 

um velho saudoso cujos valores “sagrados” burgueses se colocavam 

contra o menino que, apesar de admirá-los, já pensa em “profanar” esses 

mesmos valores.27 

Panesi afirma que Felisberto ao escrever de forma fragmentária 

rompe com um dos elementos canônicos do gênero memorialista, na qual 

a narrativa é contada linearmente, e aí estão as quintas velhas e 

fragmentadas, como interrupção de um espaço antigo que dá lugar ao 

novo. No entanto, esse novo já nasce sujo, e a sujeira, de acordo com 

Panesi, tem relação com o velho. A esse respeito, me parece que há aqui 

uma crítica muito bem arquitetada da parte de Felisberto, sobre como a 

nova estética é percebida pela crítica literária da época: se não estiver 

dentro dos parâmetros canônicos não é bom, é sujo, não tem valor cultural 

e intelectual. Sempre me pareceu que Felisberto “teoriza” sobre seus 

textos, mostrando através da literatura elementos críticos, como o faz 

nesse caso apontado por Panesi. E são os tempos modernos responsáveis 

por “profanar” essa cultura elitista, que não se abre para o novo 

permanecendo sempre no passado, vivendo a nostalgia de tempos idos e 

de situações vividas. Colling, segundo Panesi, é representante desse 

passado nostálgico que não reconhece como arte a nova forma de produzir 

                                                        
27Lembra, neste sentido, a mudança das casas, a velha e a nova, em Machado de 

Assis, desde “Casa Velha” mas principalmente em Dom Casmurro, ao destacar a 

decomposição da casa velha representando o próprio romance e seus 

desmembramentos, “nas objetificações desdobradas de seu corpo antigo, 

orgânico, dando origem às casas prostituídas na forma das lojas industriais 

profanas” (ANDRADE, 1999, p. 91). 
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música e suas técnicas que os músicos mais jovens começam a 

desenvolver.  

Por outro lado, o menino é o representante dos tempos modernos, 

com um olhar mais aguçado em direção ao futuro. Ele olha para o 

passado. Mas para pensar o presente. Há nele essa cantidad de tiempo que 

é trabalhada, não simplesmente observada apática e nostalgicamente. É 

uma quantidade de tempo observada com o fervor e frescor da infância, 

que busca sempre usar o que tem para criar algo diferente. Não à toa o 

narrador terminar seu comentário sobre as quintas dizendo que quer 

profaná-las.  

Percebe-se uma diferença entre dois olhares nesse trecho: o olhar 

do adulto que recorda o passado saudosista, tudo para ele é feio, sujo, só 

o passado era considerado belo e tinha relevância, só no passado existia 

uma “arte superior”, em palavras do próprio narrador. Já o olhar do 

menino é aquele que quer profanar tudo o que existe dentro das quintas, 

descobrir os mistérios escondidos dentro das casas, embrenhar-se por 

espaços desconhecidos e desbravar. Quando esse menininho travesso se 

embrenha nos espaços/tempos velhos para modificá-los, isso aparece em 

Felisberto de modo semelhante ao apontado por Giovanni Pascoli, em O 
menininho: pensamentos sobre a arte.28  Já o narrador adulto é saudosista 

e não se deu conta de como foi uma criança criativa.  

O narrador adulto escondeu o seu menininho, vive remoendo um 

passado que nunca se repetirá e não consegue ver o que existe além desse 

passado ao seu redor, inclusive lembrando o famoso personagem 

casmurro de Machado de Assis. Ainda sobre essa nova estética e a 

comparação com as quintas, que coincide com as reflexões de Pascoli, 

Panesi argumenta: 
 

En verdad, si las casas nuevas ‘ridiculizan’ la 

dignidad de las quintas, el narrador ridiculiza con 

la parodia el modo expresivo que está adscripto a 

ese mundo aparentemente venerado. Su estética es 

la estética de la burla, la risa, la parodia y el 

ridículo. Su estética coincide con la novedad, con 

aquello que las casas nuevas han introducido. 

Buscar la mirada del niño que mira – operación 

característica del memorialismo en Felisberto 

Hernández – es coincidir con la mirada de lo nuevo, 

                                                        
28PASCOLI, Giovanni. O menininho: pensamentos sobre a arte. 1 ed. 

Tradução: Patricia Peterle. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2015.   
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pero, como el niño no comprende tampoco la 

totalidad que el cine mudo (el arte superior) le 

ofrece, la mirada del niño coincide con la 

fragmentación que es el odiado efecto producido 

por los ‘remates’ en las quintas: el niño fragmenta 

el mundo, lo mordisquea, lo ‘remata’ y su mirada 

ni siquiera será completa ante la mirada nostálgica 

que, en el recuerdo, lo mira. (PANESI, 1993, p. 70-

71, grifos do autor) 

 

Esses mesmos interiores burgueses descritos pelo narrador de Por 

los tiempos de Clemente Colling estão presentes em outro importante 

texto de Felisberto: “Las Hortensias” (1949)29.  

O texto narra a história de Horácio, casado com Maria, que tem um 

gosto muito peculiar em se tratando de um hobby: ele possui uma coleção 

de bonecas/manequins em sua casa e também uma espécie de “estufa” 

para elas. Armada dentro da casa “negra”’, tal estrutura conta com um 

grande salão com três cômodos – cercados por vidros, como uma vitrine 

de loja, o que também lembra uma estufa onde flores podem ser 

cultivadas – e uma equipe especializada formada por autores de legenda, 

cenógrafos e figurinistas que se ocupam de montar cenários, preparando 

as vestimentas usadas pelas bonecas e da música que será tocada durante 

a sua exposição. 

Com o passar do tempo, Horacio percebe que precisa de uma 

substituta para sua esposa, se esta viesse a falecer, e pede que o fabricante 

de bonecas confeccione uma exatamente igual a Maria, que receberá o 

segundo nome da esposa: Hortensia. Rapidamente Horacio se deixa 

envolver pelo seu próprio teatro de bonecos, no qual Maria e Hortensia já 

são vistas como uma só, ele mesmo se vê como um boneco de cera, e os 

três passam, inclusive, a dividir o leito matrimonial.  

Esse casal pertence à classe privilegiada de uma sociedade de 

consumo: vive do luxo e o ostenta, oferecendo festas majestosas em sua 

luxuosa residência. São consumidores de bens supérfluos, tais como as 

bonecas de Horacio, ao mesmo tempo acompanhantes e mercadorias. O 

vinho francês é servido todas as noites durante o jantar e um pianista é 

contratado para tocar em suas exposições particulares. Mediante todos 

esses fatores, percebe-se claramente o estilo de vida do casal tipicamente 

burguês: vive em uma grande residência adornada com móveis de 

                                                        
29“Las Hortensias” teria sido trabalhado arduamente por Felisberto durante sua 

estadia em Paris. Ver: DÍAZ, José Pedro. Felisberto Hernández: su vida y su 

obra. Montevideo: Editorial Planeta, 2000. 
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qualidade, cortinas de veludo, prataria, cristais, amplos e confortáveis 

cômodos, oferece grandes recepções, utiliza vestimentas de gala para as 

noites de exposição particular, expõe a criadagem e o pianista particular. 

Isso nos remete aos domicílios burgueses do século XIX, relembrados por 

Buck-Morss em sua leitura de Walter Benjamin, como locais 

impregnados de uma aura fantasmagórica em que:  

 
[...] os forros (mobiliário, acessórios) ofereciam 

uma fantasmagoria de texturas, tons e prazeres 

sensuais que embebia o habitante da casa em um 

ambiente total, um mundo privatizado de fantasia 

que funcionava com um escudo protetor para os 

sentidos e as sensibilidades dessa nova classe 

dirigente. (BUCK-MORSS, 1996, p. 27) 

 

Dentro de sua casa eles encontram todo o luxo e o conforto que 

precisam para, de certa maneira, como se fossem alheios ao resto do 

mundo, sentirem-se autossuficientes, envolvendo-se somente em suas 

companhias e nas dos objetos que os servem. Esse ambiente de fantasia e 

conforto que cerca Horacio o inebria e o afasta de todas “las 

preocupaciones del día” e o envolve em “los placeres que esperaba de la 

noche” (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 151). Prazeres estes que vêm, 

principalmente, das exposições particulares realizadas em sua casa. 

Horacio se sentia feliz quando estava na casa “negra”30: além de ser seu 

refúgio do mundo de fora, ele “gozaba de la suntuosidad de aquellos 

interiores y caminaba entre sus riquezas como un sonámbulo” 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 176). 

Laura Gandolfi, em seu artigo “Las Hortensias: la vidriera de la 

memoria”, relaciona os tempos bergsonianos à montagem das cenas por 

Horacio e às vitrines de Paris vistas por Felisberto. Essa comparação 

pode, inclusive, ser relacionada a uma antecipação de uma visão 

cinematográfica. A imaginação de memórias é também a criação de 

imagens que ficarão gravadas no olhar (através do vidro das vitrines das 

cenas com as manequins) como se fossem imagens cinematográficas. 

 
Con esta idea de memoria, concebida como 

convergencia de pasado, presente y futuro, que 

imagina, es decir, fija, alinea, y conserva la 

totalidad de nuestra vida pasada para re-actuar y 

                                                        
30A casa recebe o adjetivo “negra” porque é descrita como sendo de pátina escura 

e Horacio é dono da “casa negra” (HERNÁNDEZ, 2002b. p. 151) 
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sucesivamente re-imaginar la experiencia de 

nuestro presente, vuelvo a la novela de Felisberto, 

y a la urgencia de Horacio de querer ‘imaginar 

algo’. Este imaginar desde luego no coincide con el 

de Bergson pero sí apunta constantemente a él, lo 

complica, desafía. […]Llevando al extremo el 

vínculo, o más bien, la coincidencia bergsoniana 

entre memoria e imaginación, en la novela de 

Felisberto imaginar y recordar se sobreponen y 

confunden. Como nos revelan las mismas palabras 

del protagonista, imaginar parecería corresponder, 

en este caso, a registrar el presente para descubrir – 

crear – recuerdos: primero Horacio descubre 

recuerdos ajenos – de las muñecas –, luego, a partir 

de ellos, imagina ‘muchas cosas’, a las cuales 

sucesivamente volverá para poderlas revisar, para 

revisar, o descubrir, los que ahora ya son sus 

propios recuerdos. El ‘imaginar algo’ deseado por 

Horacio frente a sus escenas se vuelve entonces 

sinónimo de ‘crear recuerdos’, y simultáneamente 

de ‘recordar’: el recuerdo en la escena, el recuerdo 

de un recuerdo robado, el de las muñecas, del cual 

el protagonista se apropia y hace suyo, o el 

recuerdo de él imaginando recuerdos, de él 

recordándose a sí mismo en el acto de recordar. 

Frente a las vitrinas, en otras palabras, el 

protagonista se aproxima al presente en función de 

su inminente pasado, pues las escenas que allí se 

representan otro no son que imágenes a la espera 

de convertirse en ‘imágenes-recuerdos’, su razón 

de ser. (GANDOLFI, 2015, p. 194-195, grifos do 

autor) 

 

Embora Horacio pense que olhar as bonecas através do vidro lhes 

confere certo ar de mistério, este mesmo vidro é responsável por colocar 

os objetos em exposição, fazendo com que percam o mistério em seu 

valor de culto – ainda que não possam ser tocados – e passem a ser 

somente objetos expostos. Além disso, para Walter Benjamin, o vidro é o 

material por excelência onde nada se fixa, através do qual se pode ver o 

que há do lado de dentro, o mistério se esvai e a propriedade se perde:  

 
Não é por acaso que o vidro é um material tão duro 

e tão liso, a que nada se fixa. É também frio e 

sóbrio. Os objetos de vidro não têm ‘aura’. O vidro 
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é o inimigo por excelência dos segredos. E também 

o inimigo da propriedade. O grande escritor André 

Gide disse dele uma vez: todas as coisas que quero 

possuir se me tornam opacas. (BENJAMIN, 2016 

p. 88). 

 

Seguindo Benjamin sobre os interiores burgueses de forma mais 

minuciosa ainda, percebe-se a relação dos habitantes dessas casas com 

seu interior e com seus objetos: 

 
Quando entramos em uma sala de uma casa 

burguesa dos anos oitenta, apesar de todo o 

‘conforto’ que nela se possa sentir, a impressão 

mais forte é: ‘Este lugar não é para ti! ’. E não é 

lugar para ti porque nele não existe um único 

cantinho em que o seu habitante não tenha já 

deixado a sua marca: os bibelots nas prateleiras, os 

naperons de crochê nos sofás, os papéis 

transparentes nas janelas, o quebra-fogo diante da 

lareira. Há uma bela linha de Brecht que nos ajuda, 

e muito: ‘Apaga os vestígios! ’, diz o refrão do 

primeiro poema do Manual para os Habitantes das 

Cidades. Aqui, nas salas da burguesia, foi o 

comportamento oposto que se tornou hábito. Por 

seu lado, o intérieur obriga o seu habitante a 

adquirir o máximo possível de rotinas, mais 

ajustadas ao intérieur em que vive do que a ele 

próprio. Disso se apercebe qualquer um que ainda 

conheça o estado de nervosismo absurdo em que 

caíam os habitantes desses aposentos de pelúcia 

quando se partia algum objeto. Até a maneira de se 

irritarem – uma emoção em vias de extinção, e que 

eles sabiam representar com grande virtuosismo – 

era acima de tudo a reação de alguém a quem 

tivessem apagado ‘o rastro dos trabalhos e dos 

dias’. Foi o que fizeram Sheebart com seu vidro e 

Bauhaus com o seu aço: criaram espaços nos quais 

é difícil deixar rastro. (BENJAMIN, 2016, p. 89) 

 

Benjamin fala em uma rotina que é direcionada do interior para os 

habitantes. Na casa negra tudo gira em torno, principalmente, dos dias de 

exposição quando todas as atenções são voltadas para o preparo das cenas 

com as manequins. Os bibelots de Horacio são tudo o que está dentro da 

casa, incluindo os indivíduos: os serviçais, sua esposa, ele mesmo e 
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principalmente as bonecas, que recebem o zelo e a atenção de todos os 

habitantes da casa. Tudo gira em torno das bonecas, em especial de 

Hortensia, que recebe tratamento especial, às vezes, parecendo ser 

considerada um membro da família, outras inclusive como amante de 

Horacio. Hortensia é tão importante que chega a ganhar uma festa 

exclusiva, com convidados humanos, para celebrar o seu “aniversário”. 

No episódio em que Maria assassina Hortensia a facadas – após ver as 

serviçais olhando debaixo do vestido da boneca, como se procurassem 

por um órgão sexual – é como se todo o intérieur ruísse, um dos bibelots 

foi quebrado e com ele a vida matrimonial e a rotina da casa negra.   

Embora o texto traga elementos que demonstre a tentativa da 

manutenção de costumes burgueses, encontramos ainda traços referentes 

também à moda, que pode aludir (para além da forma de vestir, já que a 

primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos em moda são as 

vestimentas e todos os tipos de futilidades) à arquitetura e às bonecas de 

Horacio. O que é moda hoje é a imitação de algo que já esteve na moda 

no passado, assim como as bonecas de Horacio imitam a sua esposa e as 

demais mulheres de carne e osso.  

A palavra imitação parece então fornecer uma base para a leitura 

paródica de “Las Hortensias”, a casa velha sendo “imitada” pela “casa 

negra”, assim como as “bonecas” imitam as mulheres e servem, agora, de 

modelos para novas “relações familiares”. Evidente que a paródia reside 

neste novo mundanismo suscitado pelo valor de exposição em uma 

sociedade de consumo. 

Da mesma forma como se pode adquirir um novo objeto que está 

na moda, se pode adquirir outra boneca para substituir a esposa, ou a 

boneca velha. A moda é substituição e imitação: imita e substitui o velho 

(e ultrapassado) e é efêmera, pois há sempre alguém disposto a criar algo 

“novo” para substituir o “velho”. Essa inovação se revela sempre velha, 

fato ao que Benjamin se refere como o inferno-do-sempre-o-mesmo. Os 

objetos da moda também podem ser entendidos como algo de que não 

necessitamos realmente, é uma necessidade criada pelo indivíduo a partir 

da ideia da mercadoria, assim como as bonecas de Horacio. Esta relação 

orgânico-inorgânico ainda pode ser vista nas cenas em que Horacio 

prepara as bonecas. Estas são de plástico e nos cenários elas representam 

cenas do cotidiano de seres humanos. Essas cenas são como os Tableaux 

parisiens, de Baudelaire, representações micrológicas do dia a dia da 

cidade, lembrando vitrines. Nas palavras de Willi Bolle (1994, p. 419): 

“O tableau permite, em pouco espaço, pôr em cena a fisionomia da grande 

cidade, com suas facetas múltiplas e condensar num instantâneo a sua 

complexa simultaneidade.”  
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As cenas com as bonecas de Horacio são preparadas de maneira a 

contar alguma história, sempre envolvendo mulheres: a mãe que pensa no 

filho, amigas que descobrem uma traição em uma cena de carnaval, uma 

noiva morta, citando somente alguns exemplos. Através do vidro Horacio 

observa as cenas – que para ele adquirem a qualidade de lembranças (ou 

lembranças inventadas, como qualifica Gandolfi) – levando-o para um 

lugar onde existe algo de íntimo das bonecas. Se os tableaux de 

Baudelaire podem colocar em pouco espaço cenas do cotidiano da cidade, 

fragmentos de histórias, nas vitrines de Horario apresenta-se uma 

micrologia horaciana, que diz respeito a ele, que faz dela o que ele quer 

ver. Esta micrologia horaciana está sempre voltada a cenas “íntimas”, 

segredos de mulheres que ele sente satisfação em invadir. 

No entanto, não é somente Horacio que sente essa satisfação ao 

invadir a intimidade dos outros, há várias personagens de Felisberto que 

se deleitam ao invadir casas alheias na função de “buscadores de objeto 

mágico” como as caracteriza Gerardo Mario Goloboff. Outra função 

dessas personagens é a de “desacomodar”, “transformar” e “profanar” 

esses interiores, elas nunca deixam o lugar como o encontraram quando 

chegaram. 

 
Un proceso en el que […] la mirada provoca, 

registra y califica lo que mira. Actuando como 

destinador, como acontecimiento transformador, 

desacomodando la redundante relación de las 

personas, habitaciones y objetos tienen establecida 

en la estructura espacial de la casa, el personaje en 

función ‘buscadora de objeto mágico’ es, una vez, 

incluido, el generador del elemento profanatorio: él 

hará que los hábitos se alteren, que los 

ceremoniales se interrumpan, que los instrumentos 

se rompan, a partir de su ingreso desde afuera y de 

su inclusión transitorio en la casa. Cuando el 

protagonista se marche, su estadía hará producido 

una transformación que será imborrable, ya sea 

sobre la casa o sobre algunos de los hábitos que en 

ella tenían lugar. […] es decir, producirá la 

transformación de esos espacios o hábitos y dejará 

otros nuevos, modificando claramente una 

estructura inicial recibida y entregando una nueva, 

estructurada por esas modificaciones. 

(GOLOBOFF, 1977, p. 140-141) 
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Importante salientar que essas casas não podem ser casas 

desabitadas, não havendo moradores, não há tampouco segredos e nem 

relação entre casas e pessoas. Essas personagens precisam do outro para 

conseguir entrar em sua intimidade e assim profanar e modificar o seu 

espaço. Como acontece, por exemplo, e lembrado por Goloboff, no caso 

do conto “El balcón”. O poema “O balcão” de Baudelaire, os quadros de 

Manet (sobre o balcão) são todos sobre uma burguesia que fica “no alto” 

(ou seja, no “balcão”) de onde apreciam o resto do mundo. No caso de 

Felisberto, o balcão já adquire vida própria e poderia ser considerado um 

“lugar de inspiração” a partir do qual a personagem cria seu mundo. 

Nesta narrativa, depois de um concerto, o narrador, pianista, é 

abordado por um senhor que elogia sua música e diz sentir-se triste por 

sua filha não poder ouvi-lo. Duranta a conversa este senhor o convida 

para jantar em sua casa e, se possível, tocar piano para sua filha, que não 

consegue ir para a rua, e vê e imagina tudo acontecer através e a partir 

do seu balcão de vidros coloridos. Segundo ela cada cor tem um 

significado, e a pessoa que passando pela rua e se enquadra nessa ou 

naquela cor de vidro, tem características específicas31, e assim vai criando 

histórias para essas personagens, do alto de seu balcão. Além de criar 

essas histórias, e menina é também poeta. Quando ela desenvolve uma 

relação com o narrador, e vai até seu quarto para lhe mostrar seus poemas, 

o seu balcão desmorona. E o desmoronamento do balcão pode ser lido 

como um “pedaço” ou “fragmento” de uma antiga habitação burguesa em 

sua velha maneira de imaginar. Mas de acordo com o que a dona do balcão 

acredita, ele se “suicida” porque ficou com ciúmes do seu novo amigo: “– 

Él no se cayó. Él se tiró. [...] – Yo tuve la culpa de todo. Él se puso celoso 

la noche que yo fui a su habitación” e assim ela se torna a “viuda del 

balcón” (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 73-74).  

Ao passo que o narrador começa a frequentar a casa da menina e 

de seu pai, entra também na intimidade familiar, conhecendo a história da 

família e metendo-se com os objetos particulares de cada um deles, 

principalmente com o piano, que era um grande amigo da falecida esposa. 

Porém, a mais significativa profanação realizada por ele é a desordem na 

relação entre a menina e seu amigo balcão. Após o suicídio do balcão, ela 

já não tem mais amigo e passa a ser uma viúva. O narrador chega, profana 

os espaços íntimos, transforma seus habitantes e objetos, vai embora e 

                                                        
31“– Cuando veo pasar varias veces a un hombre por el vidrio rojo, casi siempre 

resulta que él es violento o de mal carácter. [...] – En el verde. Casi siempre les 

toca a las personas que viven solas en el campo. (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 64-

65) 
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deixa tudo para trás porque eles já não lhe oferecem nada novo para 

descobrir, ou não tem mais nada que possa profanar. Dessa forma, esses 

antigos habitantes seriam como as casas desabitadas que não oferecem 

material de transformação para essas personagens. O mesmo acontece 

com Clemente Colling: ele perde todo seu mistério depois que vai morar 

na casa dos pais do menino narrador. “Cuando Colling empezó a vivir en 

casa, me encontré con que su misterio estaba lleno de señas y pistas; pero 

no era necesario seguirlas: ellas desfilaban por mi contemplación; y 

también concurrían o pasaban otras cosas” (HERNÁNDEZ, 2002a, p. 

59). 

As casas e seus habitantes oferecem esse material misterioso e 

mágico para que os narradores, com o olhar profanador do menino, se 

embrenhem em seus espaços para modificá-los e transformem tudo que 

lá consigam encontrar e possuir. Assim como as crianças transformam os 

brinquedos, através do jogo, os narradores transformam tanto as 

personagens, como o espaço e o tempo. Depois que conseguem 

desorganizar tudo, partem em busca de novas aventuras, de novos lugares 

para operar sua profanação.     
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3. O MENININHO GUIA DOS CEGOS DENTRO DE NÓS 

 
Você [menininho] diz com seu jeito direto e 

simples coisas que vê e sente com seu modo 

límpido e imediato. E é recompensado quando 

quem o escuta exclama: eu também vejo agora, 

agora sinto o que diz, que antes estava, sem 

dúvida, dentro e fora de mim, e eu, realmente, não 

sabia, ou, pelo menos, não como agora! 

Giovanni Pascoli (2015, p. 19) 

 

Com jeito simples e límpido, o menininho que habita dentro de nós 

faz com que vejamos e sintamos tudo de uma forma que antes não nos 

pareceria possível, ou que não perceberíamos devido ao nosso olhar 

adulto já tão comprometido e cansado com as obrigações da vida adulta, 

bem como com a cegueira causada pelas imposições de um mundo que 

nos corrompe e nos inunda com uma incrível quantidade de obrigações e 

informações a cada segundo. Este olhar límpido e virgem do menininho, 

consequentemente, nos abre um manancial de novas possibilidades. A 

virgindade não consta entre as definições de olhar a partir de Giovanni 

Pascoli, mas a partir de alguém mais próximo a Felisberto: Macedonio 

Fernández. É Macedonio que ao escrever sobre metafísica fala sobre a 

virgindade do olhar do recém-nascido.  

 
Imaginémonos distanciados de todo ambiente 

humano, a orillas de un mar, desnudos y echados 

en la arena, bajo una siesta tibia de diciembre, 

después de una larga estadía de aislamiento, en 

soledad ante la naturaleza, tendiendo la mirada a lo 

largo de salvaje ribera; vaivén incesante de olas, 

blanco, espuma, rumores del mar y mecimiento 

soñador de la línea distante de unión del mar y el 

cielo. 

Imaginémonos más, aún: la virginidad de nuestra 

visión, la visión de un niño. ¿Qué habría en tal 

situación en el espíritu y en la realidad exterior de 

un niño, y qué puede añadirle de esencial, es decir 

de fenomenal, la experiencia de un hombre? 

Nada puede añadir la experiencia al fenómeno, el 

hombre al recién nacido. Sonidos, contactos, 

aromas, temperaturas, formas, colores – incluso los 

de su cuerpo –, sensaciones musculares y de 

cenestesia, dolorosas y gratas, tal es toda la 
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Realidad del niño y la única posible, ni exterior ni 

interior, ni material no psíquica, ni espacial, ni 

temporal. (FERNÁNDEZ, 2001, p. 43) 

 

Macedonio inicia nos convidando para uma espécie de meditação, 

onde devemos nos distanciar de tudo que envolve o mundo exterior, de 

tudo que é humano, e como se estivéssemos somente nós e a natureza: 

mar, areia, ondas, sons da natureza. E nos pede mais: a virgindade do 

nosso olhar de menino. Seria possível nos libertarmos da nossa visão de 

adulto e retornarmos a infância onde nosso olhar ainda não foi 

corrompido? Em alguns momentos parece difícil, mas conforme dito por 

Pascoli em epígrafe, o adulto pode chegar a este lugar. 

Segundo Macedonio o homem não pode acrescentar nada de 

fenomenal ao olhar da criança, porém, o contrário é extremamente 

possível: a criança pode trazer muito ao olhar do adulto. Somente os olhos 

virgens do menino são capazes de fazer com que o adulto seja guiado a 

lugares antes impensados ou ver o que estava bem diante dos seus olhos 

e não havia percebido. Ao deixarmos ressoar a voz do menininho dentro 

de nós colocamo-nos mais criativa e abertamente ao mundo exterior. 

Revirando as terras da memória da sua infância o narrador adulto 

de El caballo perdido busca as lembranças do menino com relação à sua 

professora de piano, Celina. Em uma passagem ele deixa explícito que 

somente consegue ver com clareza sua infância com Celina quando os 

olhos do adulto coincidem com os olhos do menino. 

 
Hay un solo instante en que los ojos de ahora ven 

bien: es el instante fugaz en que se encuentran con 

los ojos del niño. Entonces los ojos de ahora se 

precipitan vorazmente sobre las imágenes 

creyendo que el encuentro será largo y que llevarán 

a tiempo. Pero los ojos del niño están defendidos 

por una inocencia que vive invisible en el aire del 

mundo. (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 45) 

 

Os olhos do menino, dotados de uma inocência que o adulto não 

tem, são olhos virgens, como seriam os olhos dos meninos de Macedonio 

Fernández. Como num espelho retrovisor o adulto olha sua infância 

passada que só se concretiza quando de dentro dele irrompe o olhar do 

menino (o olhar do menino o incorpora) e pode dizer “vejo agora, agora 

sinto o que diz, que antes estava, sem dúvida, dentro e fora de mim, e eu, 

realmente, não sabia, ou, pelo menos, não como agora!” (PASCOLI, 

2015, p. 19, grifos do autor). Os adultos de Felisberto, de Macedonio e de 
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Pascoli convergem no mesmo ponto quando se trata de ver com os olhos 

do menininho dentro de cada um deles. 

O conto “A partida”, do escritor Osman Lins, conta a história de 

um velho e seu sonho de juventude: sua partida do interior onde nasceu 

implicava em livrar-se do amor, da disciplina e dos cuidados excessivos 

da avó. No curta-metragem “A partida” (2003), baseado no conto de 

Osman Lins, o ator Paulo Autran interpreta o velho que relembra sua 

juventude. Ao olhar-se no espelho, primeiro vê o velho e logo em seguida 

se vê como jovem, assim como as imagens do curta-metragem mostram: 

 

 
 

Figura 2: Cena do curta-metragem "A partida" 

 

 
 

Figura 3: Cena do curta-metragem "A partida" 
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Ao ranger da velha cadeira de balanço, o velho aperta contra o 

peito um porta-retratos onde está uma foto sua junto da avó e, nesse 

instante, vê a imagem dela deitada na cama. Esta cena parece mostrar que, 

embora na juventude se sentisse preso pelos cuidados e amor da avó, com 

o avanço da idade ele sente saudade e um pouco de tristeza desse tempo, 

e talvez por não ter sabido aproveitar e compreender o amor que recebeu. 

Isso aparece desde a primeira frase do conto: “Hoje, revendo minhas 

atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante.” (LINS, 

1975, p.45). Ao olhar-se no espelho o velho vê o reflexo do jovem que 

foi quando chegou na cidade grande, e a partir daí começam a passear 

diante de seus olhos velhos suas lembranças da juventude. Como acontece 

com as personagens de Felisberto, é no momento que os olhos do menino 

irrompem no velho que as lembranças se tornam claras e revisitam seu 

passado. Já adultos se tornam “cegos” (sem imaginação) e por isso agora 

necessitam deste guia: o menininho dentro deles.  Somente quando o 

deixam emergir conseguem ver seu passado e (des) organizar suas 

lembranças.   

No entanto, não é somente no momento das lembranças que o 

menininho desponta no adulto. Quando, por exemplo, o adulto de El 

caballo perdido parece tentar aproximação com as mulheres, vale-se das 

artimanhas do menininho para a conquista:  

 
[...] fue el mismo niño que quien observó y que me 

dijo que él estaba visible en mí, que aquellas 

mujeres lo miraban a él y no a mí. Y sobre todo fue 

él quien las atrajo y las engañó primero. Después 

las engañó el hombre valiéndose del niño. El 

hombre aprendió a engañar como engañan los 

niños; y tuvo mucho que aprender y que copiarse. 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 48)  

 

A partir do momento que o adulto ouve a voz do menininho 

consegue “enganar” as mulheres, encantando-as com seu jeito sedutor de 

ser criança, despertando nelas um desejo de viver que é da criança e que 

se confunde ao desejo amoroso. Fato é que o adulto se torna mais atraente 

e provocante quando deixa que seu menininho o guie, e não só para os 

outros, mas para ele mesmo: “Lo peor fue que el niño, con su fuerza y su 

atracción logró seducir al mismo hombre que él fue después; porque los 

encantos del niño fueron más grandes que los del hombre y porque al niño 

le encantaba más la vida que al hombre.” (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 48). 
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Parece que Felisberto consegue condensar nessa citação, principalmente 

nas últimas palavras, o que Pascoli afirma sobre o olhar do menininho: o 

encanto que ele sente perante a vida é infinitamente maior que o do adulto. 

E é isso que suas personagens adultas demonstram, apesar de algumas 

viverem situações calamitosas, quando deixam de lutar contra o 

menininho dentro delas e se permitem ser guiadas por ele, conseguindo 

avançar dando saltos e prosseguir, mesmo quando parece não haver saída. 

Apesar de a criança ser vista como o in-fans, ou a que só fala e faz coisas 

absurdas, ela é muitas vezes mais sensata, e mesmo parecendo 

imprudente, suas imprudências podem libertar o adulto, pois o menininho 

é: 

 
[...] quem chora e ri sem motivo, de coisas que 

escapam aos nossos sentidos e à nossa razão. É ele 

quem, na morte dos seres amados, consegue dizer 

uma particularidade pueril que nos faz derreter em 

lágrimas e nos salva. É quem, no meio da mais 

louca alegria, pronuncia, sem pensar, a palavra 

mais sábia e nos freia. É quem faz com que seja 

tolerável a felicidade e a desventura, temperando-

as com pitadas amargas e doces, fazendo delas duas 

coisas igualmente suaves à lembrança. Ele faz 

humano o amor, porque o acaricia como uma irmã 

(oh! murmúrio dos dois meninos entre um bramido 

de feras!), acaricia e consola a menina que vive na 

mulher. Dentro do homem sério, é quem escuta e 

admira as fábulas e as lendas, e dentro do homem 

pacífico faz ecoar estridentes fanfarrices de 

trombetas e gaitas. E em quem não acredita, num 

cadinho da alma, perfuma de incenso o altarzinho 

que a criança ainda conserva. [...] sem ele, não só 

não veríamos tantas coisas com as quais não nos 

preocupamos normalmente, mas também não 

poderíamos sequer pensá-las ou dizê-las 

(PASCOLI, 2015, p. 16-17) 

 

Não é à toa que os menininhos inventem os pontos de fuga e 

liberdade dos adultos-cegos dos textos de Felisberto, pois possuem todas 

essas características elencadas por Pascoli. Em Tierras de la memoria 

durante a viagem realizada na vida adulta, após ter revisitado várias 

lembranças da sua infância, como uma mudança necessária, recorre à vida 

anterior de uma maneira muito poética: “La noche anterior, cuando pensé 

que al salir de Montevideo tendría que cambiar de vida había decidido 
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investigar primero mi vida anterior; y por eso cargué toda mi historia 

escrita en un rincón de la valija.” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 54). Ele está 

fazendo referência à história escrita da vida anterior que se encontra nos 

diários escritos durante uma viagem realizada na infância. A vida anterior 

que precisa ser investigada é a infância. Ela é o lugar por excelência do 

menininho, e é com este olhar que descobrirá o que precisa fazer. É só 

com este espírito chisporroteante que obtém as respostas de que precisa 

na vida adulta, pois só ele consegue ver “bem”.   

 

3. 1. O menininho que irrompe das terras do tempo 
 

Casi díria que desde chicos ya se veía que iban a 

ser personas mayores. En cambio yo me quedaría 

menor por toda la vida. 

Felisberto Hernández (2002c, p. 24) 

 

A afirmação do narrador de Tierras de la memoria, trazida aqui em 

epígrafe, parece conter certa tristeza por parte dele de permanecer menor 

por toda a vida, enquanto seus colegas se transformariam em adultos 

realizados seja profissional, financeira ou emocionalmente. Fato que se 

vê claramente porque o narrador, algumas linhas acima, começa a 

descrever como se sentia e se comportava em relação aos seus colegas 

mais velhos, e até mesmo a alguns de sua idade. A visão que tinha de si 

mesmo era a de uma pessoa que se manteria imatura por toda a vida. 

Menininho, eu diria, mal sabia você então que este seria um dos seus 

traços mais marcantes e significativos! 

O narrador diz que não tinha ideias definidas sobre seus colegas, 

mas que os observava e tentava compreender um pouco suas 

características. Suas observações eram realizadas a partir dos movimentos 

físicos dos colegas, da utilização de palavras complicadas, da maneira 

como se comportavam quando estavam na presença de outras pessoas, de 

como se dirigiam a elas ou pelo modo como reagiam quando solicitados. 

O menino narrador cria, ou imagina, dois trajes para diferenciar-se de seus 

colegas: o de bobo e o de vivo32. O de vivo era metaforicamente vestido 

(em termos de linguagem) por aqueles que tinham mais desenvoltura e 

traquejo social, aqueles cujo traje teria uma aparência de distinção. O de 

bobo por aqueles com modos mais retraídos e inseguros. Evidentemente 

                                                        
32Neste caso, usarei vivo e bobo em itálico fazendo referência ao original em 

espanhol. Apesar de serem palavras com significados parecidos em português, 

aqui tem mais o sentido de “esperto” e “tonto”, respectivamente. 
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que ele se identificava a esses últimos: “Yo me encontraba en un caso más 

raro: apenas el otro venía hacia mí lleno de simpatía, pero trayendo en los 

ojos la duda del traje que me pondría, yo ya levantaba un brazo o una 

pierna para calzar el traje de bobo” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 24). 

Algumas páginas adiante, o narrador voltará a falar sobre os vivos e os 

bobos, e dessa vez dirá o que imagina que os vivos pensam sobre a 

importância de ser vivo:  

 
Pero para sus intimidades pensarían que ser bobo 

era una desgracia sin compensación y que ser vivo 

era el principio más importante del hombre, era 

más que tener salud, era ser capaz de no carecer de 

nada y hasta daba más orgullo que la valentía. Ser 

vivo era el más importante instinto de lucha y el 

orgullo de la inteligencia. (HERNÁNDEZ, 2002c, 

p. 26) 

 

Penso que esse contraste entre vivos e bobos que o narrador faz 

pode ser relacionado com os meninos que possuem uma formação de elite 

e os que não a tem, coincidente aos casos do loiro comparado ao do 

narrador. Por causa disso a tendência deste é olhar para cima com relação 

ao menino loiro, como se este já fosse adulto. O vivo, ou o adulto, aos 

olhos do narrador, seria esse indivíduo mais maduro, que já experimentou 

várias situações no decorrer da vida, e consequentemente seria mais dono 

de si mesmo, mais esperto (pela inteligência). Enquanto que o bobo, ou a 

criança, como o narrador se vê, é inexperiente e não consegue perceber 

as coisas da mesma maneira que o outro: diante de uma situação em que 

é tomado de surpresa não sabe o que fazer, como quando as meninas se 

dirigem a ele. No entanto, penso que no caso dos adultos/vivos, eles 

possuem uma visão corrompida, costumam agir quase exclusivamente 

dentro de um padrão pré-determinado, seguem uma espécie de script já 

conhecido, ou uma linguagem cheia do glamour sedutor aprendido dos 

pais, mas enquadrado no tipo convencional que não corre nenhum risco.  

 
Sin embargo, el mayor de los tres tenía más 

cuidado en las palabras y antes ya había tenido 

cuidado de vestirse correctamente. Su cuerpo 

más bien alto y la espalda apenas un poco 

cargada, tenían la actitud de iniciar una 

inclinación de cortesía. Con eso y una sonrisa 

podía mantenerse flotando en cualquier 

superficie social. Además parecía haber 
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abandonado desde muy niño la tierra de su 

secreto; había vadeado un río y estaba del otro 

lado, con el mundo, cambiando sonrisas y pasos 

de baile. Y como era rubio y tenía la piel blanca, 

en sociedad parecía un artículo más fino que 

nosotros dos, con nuestro pelo negro y nuestra 

piel cetrina. (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 23-24) 

 

Mas o narrador criança não consegue perceber essas artimanhas 

dos “loiros” e por isso se julga bobo. Por outro lado, essa “falta” de 

experiência da criança ou bobo é o que a faz mais interessante, pois ela 

cria, improvisa como ninguém, com o que lhe é dado à mão naquele 

determinado momento, e desse modo, a cada situação, ela vai criando 

novos meios e novas relações com o pouco que tem. Vale lembrar que se 

trata de um menino narrador que é pianista, e que, portanto, uma das suas 

habilidades como músico era precisamente a improvisação, assim sendo, 

por incrível que possa parecer o traje de bobo se torna mais interessante 

que o do vivo. Assim como a criança que improvisa seus brinquedos e 

brincadeiras, o narrador pianista também improvisa criativamente suas 

melodias ao piano, seu modo de destacar-se.  

Benjamin pensou o teatro infantil proletário como uma forma de 

educação para as crianças, entre os 4 e os 14 anos, de maneira diferente 

da burguesa, onde eles teriam mais liberdade para desenvolver suas 

aptidões e não seriam tão cerceados como costuma fazer a educação 

burguesa. Dentro do teatro infantil proletário, Benjamin diz que o mais 

importante é a improvisação, pois através dela é que a criança cria e que 

nunca se deve tirar isso delas e nem querer extrair nada à força. 

 
[...] a improvisação permanece como central; pois, 

em última instância, a encenação é apenas a síntese 

improvisada de todas. A improvisação predomina; 

ela é a constituição da qual emergem os sinais, os 

gestos sinalizadores. E encenação ou teatro deve, 

justamente por isso, ser a síntese desses gestos, pois 

tão somente a encenação se manifesta de maneira 

inesperada e única, e o gesto infantil tem nela 

portanto o seu autêntico espaço. Aquilo que se 

extrai à força das crianças, como ‘desempenho’ 

acabado, jamais pode medir-se em autenticidade 

com a improvisação. O diletantismo aristocrático, 

que tinha em vistas tais ‘desempenhos artísticos’ 

dos pobres educandos, abarrotou por fim as 

estantes e a memória destes com cacarecos, os 
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quais eram guardados piedosamente, apenas para 

atormentar por sua vez os próprios filhos com a 

lembrança de remota juventude dos pais. 

(BENJAMIN, 2006, p. 116-117) 

 

Acompanhando o raciocínio de Benjamin, seria bem mais 

produtivo e saudável conservar a criança de dentro de nós mesmos, e 

assim continuar desenvolvendo uma capacidade de improvisação para 

que não nos tornemos adultos inflexíveis com a memória entulhada de 

cacarecos que nos faz remontar a um passado saudosista e não criativo. 

Deste modo, não adianta ser vivo e saber exatamente o que fazer ou dizer 

diante de determinadas situações, mas seria bem melhor agirmos como as 

crianças, ou bancar o bobo, que improvisa e deixa tudo mais 

surpreendente, que tem sempre algo novo para ensinar e aprender.  

Nessas terras da infância o narrador, como uma criança cheia de 

vitalidade e de expectativas, salta energicamente no tempo de modo 

análogo aos saltos da escada que aparecem no início do relato: “[...]Una 

noche, cuando tenía catorce años, trepé salteados los escalones que se 

amontonaban desesperadamente hasta llegar al paraíso del teatro” 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 11). Mais que isso, esses saltos assemelham-

se a uma brincadeira infantil... pois as crianças costumam ser inquietas e 

saltar de um lado para o outro... Curiosamente há uma brincadeira 

característica que consiste em percursos a saltos de cá pra lá e de lá pra 

cá dando vazão a essa força enérgica das crianças: trata-se do tão 

conhecido jogo infantil rayuela que, ao invés de se localizar numa sala 

fechada de um concerto de piano, se dá geralmente do lado de fora, numa 

estrutura desenhada no chão com giz e que vai cobrir um percurso que 

leva uma criança a saltar do inferno ao paraíso. Mas, se esse percurso se 

dá neste espaço quadriculado, também pode referir-se ao tempo que seria 

percorrido, da mesma forma, aos saltos. Ou seja: um tempo anacrônico 

que salta de um período a outro da vida...  

Pois é através desses saltos no tempo, como se fosse um jogo 

infantil, e revisitando as memórias da infância que o narrador de Tierras 

de la memoria em seu teatro de recuerdos busca uma saída para a 

realidade presente que o atormenta. O jogo inscreve-se aqui como uma 

tentativa de superação do fracasso que o ameaça e que se passa diante dos 

seus olhos nessa nova viagem. Aquelas lembranças criadas durante a 

primeira viagem de trem são trazidas à tona e colocadas em jogo no 

momento da segunda viagem, quando o narrador é obrigado a encarar a 

morte dos seus sonhos em detrimento das obrigações da vida adulta. Isso 

se faz como nas paradas entre um momento e outro do jogo da amarelinha: 
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paradas33 em que o jogador reconsidera seu caminho e traça novos 

objetivos no momento em que joga a pedrinha e se prepara para o próximo 

salto. Por isso, quem joga agora não é mais o narrador adulto, mas o 

menininho que irrompe no adulto com o intuito de jogar/brincar para 

resgatá-lo do automatismo obrigatório em que se encontra. 

De acordo com Johan Huizinga (2012, p. 3) o jogo, de uma maneira 

bem abrangente, remonta a um tempo ainda mais antigo que o da própria 

cultura e está intrinsecamente ligado a diversas áreas como o direito, a 

guerra, a poesia, a filosofia, a arte, a linguagem. O ludus (do latim), uma 

das acepções da palavra jogo, cobriria desde as brincadeiras infantis, 

rituais litúrgicos até jogos de azar. Com o passar do tempo, o ludus foi 

sobrepujado pelo jocus (no sentido de gracejar). No entanto, o que ocorre 

não é somente uma “troca” de nomenclatura, mas sim uma espécie de 

atualização do jogo mais antigo, do ludus, em detrimento do jocus. O 

ludus antigo se baseava em cumprir um ritual e um mito específico que 

se desenvolvia na esfera do sagrado ou lugar de culto. Por outro lado, o 

jocus, baseado no ludus, é mais recente e se desvencilha da esfera do 

sagrado. O que fica do ludus são os resquícios do mito enquanto 

representados nos rituais dos jogos. Assim, algumas brincadeiras infantis 

como “a dança de roda era um antigo rito matrimonial, o pião e o tabuleiro 

de xadrez eram instrumentos divinatórios” (AGAMBEN, 2005, p. 84). 

Contudo, entre um e outro há algo que os aproxima: a tentativa de fugir 

da realidade, de ser outro, de se desvencilhar do cotidiano. 

 
[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, 

exercida dentro de certos e determinados limites de 

tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, 

dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 

um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da ‘vida quotidiana’ 

(HUIZINGA, 2012 p. 33, grifos meus) 

 

Partindo do pressuposto, levantado por Huizinga, de que faz parte 

do jogo “ser diferente da vida cotidiana”, ele encarna assim a função ou 

o aspecto de representação de algo ou alguém diferente do que se é. 

Segundo ele, outra função do jogo é ainda a de uma luta. 

 

                                                        
33Retomando a ideia do gesto interrompido da dançarina, de que fala Agamben, 

mencionado no capítulo 2 deste trabalho.  
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A função do jogo, nas formas mais elevadas que 

aqui nos interessam, pode de maneira geral ser 

definida pelos dois aspectos fundamentais que nele 

encontramos: uma luta por alguma coisa ou a 

representação de alguma coisa. Estas duas funções 

podem também por vezes confundir-se, de tal 

modo que o jogo passe a ‘representar’ uma luta, ou, 

então, se torne uma luta para melhor representação 

de alguma coisa. (HUIZINGA, 2012, p. 16-17) 

 

O narrador de Tierras de la memoria querendo lutar contra a sua 

atual condição de vida, busca através rememoração de momentos de sua 

infância e dos jogos infantis uma espécie de fuga. Como disse 

anteriormente, não é o adulto que encara o jogo entre infância e vida 

adulta, mas o menininho que irrompe de dentro dele. Sendo o jogo uma 

atividade supérflua, o homem adulto estaria dispensado dessa função, só 

a realizando por prazer em seus momentos de ócio. No entanto, no caso 

do narrador, o jogo torna-se um desvio ou uma fuga, já que é a partir desta 

que consegue se afastar da sua pesada realidade. 

Do jocus derivou também os termos franceses jeu e jouer 

(respectivamente jogo e jogar), que se referem a tocar instrumentos 

musicais, o que difere do português e do espanhol que utilizam o verbo 

“tocar”. Utilizando esses termos do francês podemos nos aprofundar 

ainda mais nos jogos realizados pelo narrador do texto de Felisberto, já 

que il joue du piano (ele toca piano).  Falávamos, anteriormente, que o 

narrador com seu traje de bobo não sabia como comportar-se em situações 

que envolvessem o trato com as meninas, digamos que ele não tivesse 

experiência no “jogo da sedução”.  Como não tinha coragem de se dirigir 

a elas, sua estratégia era favorecer-se dos momentos em que tocava piano, 

pois era o som do piano que atraía as meninas e as trazia para perto dele. 

Assim ele se isentava do dever de iniciar uma conversa:  

 
[…] me imaginaba cómo sería cuando tocara una 

pieza delante de algunas muchachas; yo era muy 

tímido; estando sentado en un piano ellas se 

acercarían a los lados del teclado y yo tiraría y 

recogería en seguida miradas fugaces, pues tendría 

que atender lo que estaba tocando. 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 35).  

 

O menino, que aparentemente acredita ser bobo, consegue jogar 

duplamente: com a música e com as meninas. Tocar o piano, para além 
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de representar através de sons uma linguagem artística, seria ainda 

participar de outro jogo, o da improvisação. Somente através do olhar ágil 

da criança é que se consegue colocar simultaneamente todas essas formas 

de jogo em consonância.  

Voltando aos saltos do jogo da amarelinha e aos quadrados que 

simbolizam os espaços do paraíso e do inferno no rito infantil, podemos 

evocar na literatura esses mesmos espaços referindo-se a uma obra das 

mais antigas: A Divina Comédia, de Dante Alighieri. No entanto, ele era 

um inovador: ao ser reconhecidamente o pai da língua italiana ousou 

transgredir as regras literárias e escrever em italiano quando todas as 

obras da época eram escritas em latim. Mas Giovanni Pascoli, a respeito 

desse espírito inovador, em O menininho: pensamentos sobre a arte, diz, 

em nota, que Dante iniciou a escrita d’A Divina Comédia por volta dos 

seus quarenta e oito anos de idade, e que é nessa idade que teria dado voz 

ao seu menininho interior e a esses traços infantis que reverberam na sua 

escrita. Pascoli (2015, p. 81) diz ainda: 

 
[...] que por mais que nem tudo na Comédia seja 

poesia e nem toda poesia que há nela seja pura, essa 

obra é, na sua concepção geral, a mais ‘poética’ dos 

poemas que estão e estarão no mundo. Nada é mais 

próprio da infância da nossa alma do que a 

contemplação do invisível, a peregrinação da alma 

pelo mistério, o conversar, o chorar, o ressentir-se 

e o fruir com os mortos.  

 

A obra de Felisberto, como algumas passagens da Comédia, 

também não se escreve como poema, mas é poética, porque ela é guiada 

pelo olhar do menininho dentro de seus narradores, das suas personagens, 

um olhar que coloca em relação simultânea “el infinito y el estornudo” 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 27). Para Huizinga, o lúdico do jogo é 

intrínseco à poiesis e nela está contida toda a potência da infância:  

 
[...] a poiesis é uma função lúdica. Ela exerce no 

interior da região lúdica do espírito, num mundo 

próprio para ela criado pelo espírito, no qual as 

coisas possuem uma fisionomia inteiramente 

diferente da que apresenta na ‘vida comum’, estão 

ligadas por relações diferentes das da lógica e da 

causalidade. Se a seriedade só pudesse ser 

concebida nos termos da vida real, a poesia jamais 

poderia elevar-se ao nível da seriedade. Ela está 
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para além da seriedade, naquele plano mais 

primitivo e originário a que pertencem a criança, o 

animal, o selvagem e o visionário, na região do 

sonho, do encantamento, do êxtase, do riso. Para 

compreender a poesia precisamos ser capazes de 

envergar a alma da criança como se fosse uma capa 

mágica, e admitir a superioridade da sabedoria 

infantil sobre a do adulto. (HUIZINGA, 2012, p. 

133) 

 

Como o guia de cegos em Dante que sabe que os sinos não choram, 

mas parecem chorar (PASCOLI, 2015, p.48), o de Felisberto encontra o 

infinito naquele momento que antecede o espirro, um fugaz instante de 

contemplação e concentração que une criatividade à brincadeira infantil.  

Além disso é preciso destacar que o espírito lúdico da poiesis muda a 

fisionomia das coisas de uma maneira sem lógica e que por isso se 

relaciona ao plano primitivo “a que pertencem a criança, o animal, o 

selvagem e o visionário, na região do sonho, do encantamento, do êxtase, 

do riso”. Como uma “capa mágica” em que a sabedoria infantil prevalece 

sobre a do adulto, Felisberto faz uso das semelhanças poeticamente 

fazendo as coisas (des) aparecerem no espaço, assim como ele vai saltar 

entre tempos anacrônicos como veremos mais adiante. 
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4. LIMIARES DA LINGUAGEM  

 

Assim inicia Giovanni Pascoli seu texto O menininho: 
pensamentos sobre a arte:  

 
Há dentro de nós um menininho que não somente 

tem arrepios, como acreditava Cebete Tebano, o 

primeiro a descobri-lo em si mesmo, mas que 

também tem lágrimas e alegrias próprias. Contudo, 

quando a nossa idade é tenra, a sua voz se confunde 

com a nossa, e das duas crianças que brincam, 

brigam e, sempre juntas, temem, esperam, gozam e 

choram, sente-se uma só palpitação, um único 

gritar e ganir. Então, crescemos e ele permanece 

pequeno. Nos nossos olhos se acende um novo 

desejo, e ele conserva fixa a sua antiga e serena 

maravilha. Engrossamos e enferrujamos a nossa 

voz, enquanto a dele se mantém sempre como uma 

tênue vibração de um sino. Esse tinido secreto não 

percebemos tão claramente na juventude, como 

depois na idade madura, porque, ocupados em 

brigar e advogar pela causa de nossa vida, nos 

importamos menos com o lado da nossa alma onde 

ele ressoa. Além disso, o invisível menininho se 

acanha mais quando está perto do jovem do que 

quando está ao lado do homem já feito ou do velho, 

porque descobre mais diferenças com o primeiro 

que com os demais. O jovem, na realidade, muito 

raramente e de forma fugaz, se entretém com o 

menininho. Despreza a conversa, como quem se 

envergonha de um passado ainda demasiado 

recente. O homem maduro, ao contrário, ama falar 

com ele, ouvir a sua tagarelice e responder-lhe com 

o mesmo tom e seriedade. Aqui, a harmonia dessas 

vozes é tão doce de escutar como um rouxinol que 

gorjeia perto de um riacho que murmura. 

(PASCOLI, 2015, p. 09-10) 

 

A citação pode ser extensa, porém, acredito que ela seja de extrema 

importância porque posso observar nas palavras de Pascoli muitas 

características dos textos de Felisberto. As características infantis 

descritas por Pascoli poderiam coincidentemente se referir aos narradores 

de Felisberto e aos menininhos que neles encontramos.  
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Quando Felisberto retoma seus textos, na década de 1940, vê-se 

que há bastante diferença entre aqueles que o introduzem na carreira 

literária em meados da década de 1920 e os do início de 1930.  Como dito 

por Pascoli, na juventude a tendência é que o indivíduo não dê tanta 

atenção ao menininho que está em algum lugar de nossa alma, dando a 

impressão de que ele não teria algo interessante para nos dizer, ou ainda 

por vergonha desse passado recente. Já com o avanço da idade, com o 

desembaraço e maior confiança que a distância temporal proporciona ao 

indivíduo, sem medo de parecer esquisito (sim, porque nem a criança e 

nem o velho tem esse sentimento, eles simplesmente “são”). Mas é o 

Felisberto maduro que dá voz ao menininho que ressoa na sua alma. 

Devemos levar em consideração a idade do escritor quando publica 

“Fulano de Tal” (1925): ele só tinha 23 anos. Por outro lado, na ocasião 

em que escreve Por los Tiempos de Clemente Colling o escritor tem 40 

anos e é nesse momento que decide deixar por completo a carreira de 

pianista para dedicar-se integralmente à de escritor.  

Este momento de decisão artística marca o escritor Felisberto a 

ponto de deixar um rastro em seus textos, e é de grande importância para 

repensarmos sua obra. Não se pode dizer que a decisão de abandonar o 

piano e dedicar-se exclusivamente à literatura tenha sido tarefa fácil, 

muito menos tomada impulsivamente, – já que não coincidentemente a 

partir desse período há um menininho que sobe à superfície de seus textos 

– ou seja, há uma volta ao olhar do menininho. Em Felisberto Hernández: 

su vida y su obra (2000), José Pedro Díaz dedica várias páginas para falar 

sobre essa decisão vocacional de Felisberto. Para tanto, Díaz vale-se da 

correspondência entre o escritor e sua segunda esposa Amalia Nieto, na 

qual ele expressa toda sua angústia por estar vivendo algo que pensa não 

ser sua real vocação, as responsabilidades que tem como esposo e pai, e, 

de certa forma, o medo em tomar tal decisão. Porém, como exposto por 

Díaz através das cartas, Felisberto recebeu apoio de sua esposa. É nessa 

época que Felisberto decide vender seu piano: “el piano puedes venderlo 

en caso de necesidad tuya o de Ana” (HERNÁNDEZ apud DÍAZ, 2000, 

p. 63), o que dá maior ênfase ao seu novo propósito, e o casal abre em 

Montevidéu, na garagem dos pais de Amalia, a livraria El burrito blanco, 

numa tentativa de ganhar algum dinheiro para sobreviver, já que 

Felisberto não realiza mais concertos e ainda não publicou o texto que 

começaria a escrever: Por los tiempos de Clemente Colling34.  

                                                        
34Todas essas informações se encontram na sessão “La gran decisión: de pianista 

a escritor” em DÍAZ, José Pedro. Felisberto Hernández: su vida y su obra. 

Montevideo: Editorial Planeta, 2000. p. 61-70. 
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Sobre esta crisis de decisión nos fala José Pedro Díaz (2000, p. 62, 

grifos do autor): 

 
Esta toma de conciencia sacude toda su 

personalidad eso se hace evidente ya en una 

larguísima carta que escribe desde Las Flores 

(Argentina), el 21 de agosto de 1940. Él mismo 

caracteriza allí la crisis por la que está pasando y se 

refiere especialmente a su ‘estado de desasosiego, 

de angustia, de imprecisión para todo lo que debo 

hacer’. Pocas veces nos he dado observar, como en 

este caso, una crisis de decisión tan intensa como 

la que el mismo Felisberto nos describe. Es el 

momento en el que advierte hasta qué punto ha ido 

dejando de lado, mientras se ocupaba en cumplir 

con esta apuesta a su destino de concertista, sus 

necesidades más personales. En un pasaje de esta 

notable carta reconoce haber descuidado ‘ciertos 

problemas de mí mismo’ que, sin duda por 

modestia, por ‘la vanidad de lo que uno quiere ser’ 

los ha dejado de lado; pero ya no tiene más remedio 

que atenderlos porque, ‘si no me arreglo bien por 

dentro no estaré nunca bien para las cosas de 

afuera’.  

 

Felisberto poderia, em alguns momentos, pensar que entregar-se à 

atividade de escritor pudesse ser visto como um sentimento de vaidade, o 

que lhe causava desconforto, no entanto quanto mais deixava de lado seu 

real desejo, mais se afundava em seu “pântano” (para usar uma expressão 

utilizada pelo narrador no conto “El acomodador”). Diria que até agora o 

escritor deixou seu menininho escondido e neste momento, lá do fundo 

da sua alma (utilizando as palavras de Pascoli), ele começa a gritar 

desejando ser ouvido, desejando sair e falar. Pois é precisamente quando 

Felisberto ouve seu menininho que ele abandona aquela vida que tanto o 

castigava, fazendo-o somente pensar nas responsabilidades cotidianas e 

que tanto o sufocavam. Assim, inaugura uma nova fase em sua vida 

pessoal e também em sua vida literária. Agora ele pode dedicar-se 

integralmente à literatura.  

Em “Carta en mano propia”, prólogo escrito por Julio Cortázar 

para o livro Novelas y cuentos (1985), o escritor argentino aproxima sua 

escrita à de Felisberto, afirmando que para ambos a transgressão das 

normas estilísticas e gramaticais opera como uma ferramenta importante 

na tentativa de conformar um estilo próprio e original.  
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‘Felisberto, tú sabés’ (no escribiré ‘tú sabías’; a los 

dos nos gustó siempre transgredir los tiempos 

verbales, justa manera de poner en crisis ese otro 

tiempo que nos hostiga con calendarios y relojes), 

tú sabés que los prólogos a las ediciones de obras 

completas o antológicas visten casi siempre el traje 

negro y la corbata de las disertaciones magistrales, 

y eso nos gusta poquísimo a los que preferimos leer 

cuentos o contar historias o caminar por la ciudad 

entre dos tragos de vino. Descuento que esta 

edición de tus obras contará con los aportes críticos 

necesarios; por mi parte prefiero decirles a quienes 

entren por estas páginas lo que Antón Webern le 

decía a un discípulo: ‘Cuando tenga que dar una 

conferencia, no diga nada teórico sino más bien que 

ama la música’. Aquí para empezar no habrá ni 

sospecha de conferencia, pero a vos te divertirá el 

buen consejo de Webern por la doble razón de la 

palabra y la música, y sobre todo te gustará que sea 

un músico el que nos abra la puerta para ir a jugar 

un rato a nuestra manera rioplatense. 

(CORTÁZAR, 1994, p. 263, grifos meus) 

 

Neste texto, Cortázar nos “remete”35 uma carta em que escrevia a 

Felisberto e nos conta como estiveram próximos em Chivilcoy e de como 

se desencontraram nesta oportunidade36. Também deixa explícita sua 

admiração pelo escritor e a vontade de tê-lo conhecido pessoalmente. 

Mas, o que nos aproxima desta “carta” de Cortázar é o tom pessoal e fora 

de padrões acadêmicos, algo que remete diretamente ao modo de narrar 

de Felisberto, escrita simples, beirando uma escrita infantil, escrita que 

dispensa o traje negro e a gravata acadêmica que é uma das singularidades 

                                                        
35Esta carta foi remetida no sentido de nunca chegar ao seu destinatário pois 

Felisberto já havia falecido quando Cortázar a escreve.  
36Cortázar lecionou em uma escola normal em Chivilcoy entre os anos 1939-

1944.  Lendo uma obra de Nora Giraldi de Dei Cas, Cortázar descobre uma carta 

de Felisberto datada de 26 de dezembro de 1939, e remetida de Chivilcoy, onde 

realizou um concerto. Cortázar nos fala que se iniciavam por este período as férias 

de verão, e que há poucos dias havia deixado a cidade rumo a Buenos Aires, e 

desta maneira se desencontrou de Felisberto e não pode conhecê-lo pessoalmente 

e nem assistir o seu concerto. O escritor também fala de como se “desencontrou” 

de Felisberto em Paris, cidade em que os dois escritores viveram, porém quando 

Cortázar morou ali, o escritor uruguaio já havia falecido. 
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de sua literatura. Não se pode esquecer que Cortázar escreveu Rayuela 

(1963) um romance que transgride todas as regras romanescas de sua 

época, justamente por fundamentar-se numa estrutura que salta no tempo 

assim como nas páginas do livro, com modos alternativos de leitura, ao 

seguir as regras do jogo infantil conhecido como o jogo da amarelinha 

que dá título ao texto. Ora, bem antes de Cortázar, Felisberto em Tierras 
de la memoria, assim como em outros textos, já saltava no tempo com 

muita desenvoltura, através das intervenções lúdicas da criança nas 

memórias do adulto. Não surpreende, pois, que Cortázar aluda à mistura 

de tempos verbais como transgressões ao tempo linear mais convencional 

da literatura de sua época ao atribuir essa faculdade ao próprio Felisberto 

nesta carta. A importância desta carta se evidencia quando se pensa que 

uma carta nunca deixa de alcançar o seu destino37. Pois apesar de a pessoa 

a quem se destinava não poder mais lê-la, o leitor desta correspondência 

entre eles passa a ser o destinatário mais provável.  

Paulina Medeiros nos dá uma descrição pessoal de Felisberto: “[...] 

siempre fue un niño o un espíritu chisporroteante de gracia y humor.” 

(MEDEIROS, 19?, p. XI). Acrescento ao que Paulina fala sobre 

Felisberto uma característica dada ao pintor Constantin Guys por 

Baudelaire: homem-criança. Penso que esta descrição do pintor de 

esboços entra em consonância com Felisberto, já que encontro nele 

muitos atributos levantados por Baudelaire, a partir dessa volta à infância 

de artista. 

Todos sabem que as crianças utilizam as mais variadas formas de 

criações linguísticas, e não importa se para os adultos está correta ou não, 

o fato é que para elas é mais importante que tenha significado. Como 

afirma Pedro Duarte de Andrade (2009, p. 283):  

 
Na infância empírica, ou seja, entre as crianças, 

interessa a Benjamin justamente isso: uma lida com 

a linguagem diferente daquela já inteiramente 

formalizada e tantas vezes petrificada dos adultos. 

Se os adultos mexem o tempo todo com palavras 

munidos de convicção de seus sentidos e seguros 

de que, com isso, levam a vida de maneira mais 

eficiente possível, as crianças vêm ao mundo, 

cheias de uma salutar ignorância, para importuná-

los com seu desencaixe primordial neste mundo já 

significado. Suas irritantes perguntas, ‘por que 

                                                        
37Ver: DERRIDA, Jacques. La carte postale: de Socrate à Freud et au-delà. 

Paris: Aubier-Flammarion, 1980. 
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isso?’, ‘o que é isso?’, bem como seus insistentes 

redobramentos delas, ‘mas por quê?’, são apenas a 

exteriorização de um desconforto que todos nós já 

sabemos qual é: o desconforto daquele que acaba 

de chegar num ambiente estranho, que até então 

desconhecia.  

Mas, no caso da infância, é o próprio mundo tal 

como o vivemos, que desse modo é lembrado da 

ilusão da sua totalização e completude na medida, 

desconcertos, lacunas e faltas passam a integrá-lo 

através da presença da criança e da sua linguagem. 

Este lugar da infância [...] ‘é capaz de subverter a 

ordem do mundo estabelecido, redescobrindo-o 

pelo avesso’.  

 

Utilizando-me das considerações de Pedro Duarte de Andrade, 

trago aqui outro texto de Hernández, que exemplifica estas considerações 

a respeito da curiosidade infantil e seus “por quês”: “Mur” é narrado por 

uma personagem que, ao que tudo indica, é um escritor em viagens a fim 

de realizar algumas conferências. Como está claro, não se trata de uma 

personagem infantil, estamos falando de um escritor adulto que ministra 

conferências. Talvez possa parecer estranho falar de uma curiosidade 

infantil utilizando um narrador adulto, mas é justamente aí que se pode 

ver como o olhar infantil perpassa a escrita de Felisberto. Obrigado a 

dividir o quarto de hotel com um estranho, cujo apelido vem de 

murciélago38 ou simplesmente Mur, o narrador passa todo o tempo 

tentando descobrir por que seu companheiro de quarto carrega tal apelido. 

Sua primeira hipótese surge da visão do companheiro fumando frente à 

janela, na madrugada, o que desperta uma lembrança da infância, na qual 

sua avó dizia: “Fumaba como um murciélago.” (HERNÁNDEZ, 2002c, 

p. 115). Ainda observando Mur, vê que o companheiro possui uma capa 

de pelo bastante espessa que recobre suas costas e pensa: “Los 

murciélagos tienen todo el cuerpo lleno de pelo.” (HERNÁNDEZ, 2002c, 

p. 115). Mas ele não para por aí. Num outro dia conversando com o 

companheiro sobre uma situação ocorrida perto do cemitério, “Mur” 

referindo-se a este lugar um pouco nefasto, diz: “– No; lo malo de la 

muerte no alcanza a llegar hasta el cementerio” (HERNÁNDEZ, 2002c, 

p. 117), levando nosso narrador a pensar que teria descoberto o motivo 

do apelido. Porém, somente descobrirá o real motivo ao final da narração 

quando questiona seu amigo Rafael, conhecido de Mur, e este lhe explica: 

                                                        
38A palabra em espanhol “murciélago” significa “morcego” em português.  
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“– ¡Ah! ¿No sabes? Le tiene horror a los murciélagos y cree que entrarán 

por la ventana.” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 119). Todas estas incursões 

do narrador para tentar descobrir de onde vem tal apelido, para o qual ele 

encontra várias possibilidades, são próprias daquela fase infantil de que 

nos fala Andrade, esta fase dos “por quês”, da curiosidade infantil de 

tentar descobrir o sentido das coisas. Sentido esse que pode ser 

modificado a qualquer instante, assim como se modificam todas as 

possibilidades levantadas pelo narrador de “Mur”, até o mais austero e 

inclusive gótico do morcego como bicho que assombra velhos casarões, 

para chegar a uma completa reversão deste gênero de “terror” quando 

vem a confissão de que ele não suporta morcegos. A confissão vem como 

a linha final de uma anedota paródica. É a curiosidade infantil do narrador 

que deturpa o sentido, procura novos significados. Além disso, neste texto 

encontramos novamente o tema da identificação do homem com o animal, 

como acontece em outros textos de Felisberto já citados. 

Coincidentemente a essas preocupações que se encontram em “Mur”, 

Agamben ao considerar os mistérios da infância na antiguidade, vai fazer 

a oposição entre um mundo fabular antigo onde pessoas e bichos 

dialogam, e um mundo moderno onde isso não acontece mais, pois 

considera que há uma queda na modernidade histórica.  

Pode-se perceber então que a personagem Mur, do conto 

homônimo de Felisberto, carrega em si o que Agamben percebe como 

mistério na linguagem infantil da antiguidade como um murmúrio como 

expressão de um mundo caracterizado como sendo de boca fechada (o 

que se expressa no “mu”) bem como, para além de seu próprio nome, ele 

já faz referência direta à condição de “murmurante” que está em Mur, ou 

o que não diz nada, apenas emite sons incompreensíveis para os ouvidos 

humanos. E esta situação incompreensível coincidente a um “querer-

dizer” da linguagem é precisamente a que fica entre a linguagem dos 

animais e dos homens. No entanto, ao inserir-se no mundo fabular, o 

animal que é, sai “da pura língua e fala” (AGAMBEN, 2005, p. 78), assim 

como o homem do conto de fadas perde a fala. Há uma inversão de papéis, 

inversão entre as oposições mu/bah, murmúrio de boca fechada/boca 

aberta. 

 
Por isso, é a fábula, isto é, algo que se pode somente 

contar, e não o mistério, sobre o qual se deve calar, 

que contém a verdade da infância como dimensão 

original do homem. Pois o homem da fábula libera-

se do vínculo místico do silêncio transformando-o 

em encantamento: é um sortilégio, e não a 
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participação em um saber iniciático, que lhe tolhe a 

palavra. Deste modo, o silêncio místico, sofrido 

como feitiço, precipita novamente o homem na pura 

e muda língua da natureza: porém, como encanto, 

deve ser, no final, rompido e superado. Por esta 

razão, enquanto o homem, no conto de fadas, 

emudece, os animais saem da pura língua da 

natureza e falam. Por meio da temporária confusão 

das duas esferas, é o mundo da boca aberta, de raiz 

indo-europeia *bah (de que deriva a palavra 

‘fábula’), que o conto de fadas faz valer contra o 

mundo da boca fechada, de raiz *mu. 

A definição medieval de fábula, segundo a qual esta 

seria uma narrativa em que ‘animalia muta... 

sermocinasse finguntur’ e, como tal, algo de 

essencialmente ‘contra naturam’, contém, nesta 

perspectiva, muito mais verdade do que possa 

parecer à primeira vista. Pode-se dizer, de fato, que 

a fábula é o lugar em que, mediante a inversão das 

categorias boca fechada/boca aberta, pura 

língua/infância, o homem e a natureza trocam seus 

papéis antes de reencontrarem a parte que lhes cabe 

na história. (AGAMBEN, 2005, p. 77-78, em itálico 

no original) 

 

Poderíamos ainda dizer que há uma aproximação deste limiar da 

fala entre os animais e os humanos nos textos infantis ou que se 

aproximam dessa linguagem fabular de Felisberto. Assim como o in-fans 

não fala, o animal também não pode “falar”. Ou, melhor dizendo, a fala 

de ambos não é compreendida pelos adultos. E é na fábula que os dois 

ganham voz e se fazem ouvir. Assim como faz Felisberto com essas duas 

personagens em seus escritos, é através da fábula que o homem se liberta 

e pode dizer o que quer, sem precisar passar pelo crivo do saber iniciático 

de que nos fala Agamben. O que vem a ser, de alguma forma, parecido 

com o que também discorre a respeito da criança que profana os objetos 

e o próprio tempo. É também a criança que profana os gêneros literários, 

que faz rir sobre o “terror” do gótico ao confessar seu medo dos morcegos. 

Continuando com as considerações sobre a infância de Agamben, 

agora sobre Giovanni Pascoli e a importância da onomatopeia e da 

glossolalia na obra do poeta italiano. Segundo Agamben, a onomatopeia 

representante da voz dos animais é sempre um “querer-dizer cujo 

significado é ignoto” (AGAMBEN, 2014, p. 96), e apenas pode ser 

distinguida da voz articulada justamente porque não pode ser 
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compreendida pelo homem, tornando-se assim mero som sem 

significado. A glossolalia se aproxima da onomatopeia por um falar que 

não se entende. Diferente da onomatopeia, a glossolalia não é um falar 

através de sons que não façam sentido (tal como seria a voz dos animais), 

mas um falar através de uma linguagem que não se pode entender quando 

se faz uso de palavras que, por vezes, podem já estar em desuso, ou ser 

muito rebuscadas, palavras que a maioria dos homens não conhece o 

significado, o que se aproximaria de uma língua morta, sendo também 

essa a língua dos poetas, e coincidente à das crianças. De acordo com 

Agamben (2014, p. 93): 

 
[...] se eu pronuncio palavras cujos significados não 

entendo, aquele que fala em mim, a voz que as 

profere, o princípio mesmo da palavra em mim, 

será algo de bárbaro, algo que não sabe falar e 

tampouco sabe o que diz. Assim falar-em-glossa 

significa fazer experiência, em si mesmo, de uma 

palavra bárbara, palavra que não se sabe; 

experiência de um falar ‘infantil’ (‘irmãos, não vos 

torneis criancinhas em relação ao juízo’) no qual o 

intelecto permanece ‘sem fruto’.  

 

Percebe-se então como, mais uma vez, o não se fazer entender está 

diretamente ligado com a infância. Língua morta, glossolalia, 

onomatopeica, falar infantil, tudo isso é de alguma maneira rejeitado por 

não “ter” um significado comum, ou significado que seja entendido por 

todos. E aí é que reside o ponto chave da poética de Pascoli, e também o 

que se pode observar nos textos de Felisberto: eles só fazem sentido para 

quem está aberto a buscar novos significados, para aqueles que, antes 

mesmo de uma experiência de queda na história, voltam a uma 

ancestralidade infantil que a antecede: ainda não caíram na modernidade 

histórica. Acima de tudo, conseguem apreender o mistério que recobre as 

mais variáveis significações que a palavra poética pode criar. Bem como 

a criança que brinca com qualquer material, ou objeto, retirando-o dos 

seus contextos usuais e extrapolando seu significado. A criança 

ressignifca os objetos, assim como o poeta ressignifica as palavras e 

independentemente do fato de não dizerem “nada”, fazem com que elas 

digam “tudo”.  

Nesse sentido, “Mur” sugere essa época fabular em que o homem 

e a natureza tinham uma linguagem comum, pois o homem é, assim como 
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o animal, um ser desprovido de linguagem e que deve recebê-la de fora39. 

No entanto, na fábula antiga, os dois se igualam e podem falar, articulam 

discursos e se fazem entender.  

Outro texto que sugere essa mesma temática do linguajar animal é 

“Ursula”, conto publicado postumamente em 196940, que inicia com a 

seguinte frase: “Ursula era callada como una vaca” (HERNÁNDEZ, 

2010c, p. 103). Porém, Ursula não é uma vaca, é uma mulher que o 

narrador descreve como tendo algumas características que ele associa 

com tal animal como o caminhar balançando las ubres41 pelas ruas. E diz 

                                                        
39“Antes de mais nada, deve-se observar que os mais recentes estudos sobre a 

linguagem tendem a demonstrar que ela não pertence inteiramente à esfera 

exossomática.  Deste modo, paralelamente à formulação chomskiana das teses 

do inatismo linguístico, Lenneberg procurou lançar luz sobre os fundamentos 

biológicos da linguagem. Sem dúvida, ao contrário do que ocorre na maior parte 

das espécies animais (e do que Bentley e Hoy recentemente demonstraram sobre 

o canto dos grilos, no qual podemos então verdadeiramente perceber, com 

Mallarmé, a voix une et non decomposée da natureza), a linguagem humana não 

é integralmente inscrita no código genético. Se foi observado já por Thorpe que 

alguns pássaros, privados prematuramente da possibilidade de escutar o canto 

de indivíduos da mesma espécie, produzem apenas um extrato do canto normal, 

podendo-se assim dizer que, em certa medida, eles precisam aprendê-lo, no 

homem a exposição à linguagem é condição imprescindível para o seu 

aprendizado. Um fato cuja importância para a compreensão da linguagem 

humana jamais será suficientemente sublinhada é o de que, se a criança não for 

exposta a atos de fala entre os dois e os doze anos de idade, a sua possibilidade 

de adquirir a linguagem estará definitivamente comprometida. Contrariando as 

afirmações de uma antiga tradição, o homem não é, deste ponto de vista, o 

‘animal que possui linguagem’, mas sim o animal que dela é desprovido e que 

deve, portanto, recebê-la de fora.” (AGAMBEN, 2005, p. 72-73, em itálico no 

original) 
40Pressupõe-se que este conto tenha sido escrito na época em que Felisberto ficou 

na França, por conter referências diretas à língua francesa e o local onde acontece 

a narrativa seria Blois, onde o escritor esteve hospedado na casa de Jules 

Supervielle. Ver: DÍAZ, José Pedro. Felisberto Hernández: su vida y su obra. 

Montevideo: Editorial Planeta, 2000. 
41Opto por manter a palavra “ubre” em espanhol pois, para além de conservar a 

escrita de Hernández, me remete diretamente à minha infância, quando ia com 

minha mãe ordenhar as vacas e ela tentava me ensinar, tarefa que, aliás, nunca 

aprendi. Em livre tradução “ubre” significa úbere, mamilo, teta das fêmeas de 

animais mamíferos. Agora me ocorre que já não sei se minha mãe, e a grande 

maioria do povo que mora no interior/sítio/roça da região (meio oeste 

catarinense), pronunciava “ubre” por ter certa proximidade com os países de fala 

hispana, ou se por não conseguir pronunciar ou conhecer a grafia correta da 
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ainda que gosta que ela se pareça com esse animal. Mas Ursula é 

completamente calada, sequer murmura. E ainda, com o decorrer da 

narrativa, ela se torna uma vaca que fala: “De pronto me di cuenta que 

Ursula le contestaría [al dueño del restorán] alguna cosa: sería como oír 

hablar una vaca.” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 104). Neste momento, ela se 

torna a mulher-vaca e pode exercer tanto sua fala quanto sua linguagem 

(não conhecida pelos homens) de animal. Mais uma vez, Felisberto parece 

remeter o leitor a um mundo fabular de ancestralidade infantil, e exerce 

com essa remissão, o fascínio misterioso do seu linguajar antes da fala, 

tais como os animais e as crianças. Daí o mistério de Ursula.  

Lembremos ainda o episódio dos meninos Alejandro e el negrito, 

em “La mujer parecida a mí” onde insistem na realização do batizado do 

cavalo (que pensava que era homem, e passou um tempo como cavalo). 

Além disso, na curiosidade do menino em saber o que seria “pensar que 

era homem” de um cavalo remete a essas fábulas antigas em que homens 

e animais falavam. Não se pode esquecer o fato que desencadeou a ideia 

do batizado: durante o recreio, Alejandro ouviu uma de suas colegas dizer 

que depois da aula batizariam sua boneca. Mais um ato extremamente 

inventivo da infância. Alejandro, com toda sua ingenuidade e astúcia, 

tenta convencer o padre a batizar o cavalo porque acredita que deve ser 

batizado como qualquer ser humano. Perceba-se a argúcia da 

argumentação de Alejandro mediante a negativa do padre:  

 
– Diga, padre, ¿cuánto me cobraría por bautizarme 

el caballo?  

– ¡Pero mi hijo! Los caballos no se bautizan.  

Y se puso a reír con toda la barriga.  

Alejandro insistió:  

– ¿Usted se acuerda de aquella estampita donde 

está la virgen montada en el burro?  

– Sí.  

– Bueno, si bautizan el burro, también pueden 

bautizar el caballo.  

– Pero el burro no estaba bautizado.  

– ¿Y la virgen iba a ir montada en un burro sin 

bautizar? 

El cura quería hablar; pero se reía. 

Alejandro siguió: 

                                                        
palavra em português. Detalhe que também alude à forma menos alfabetizada, ou 

intelectual, da escrita dos textos de Felisberto, aproximando-se mais da 

cotidianidade das suas personagens. 
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– Usted bendijo la estampita; y en la estampita 

estaba el burro.  

Nos fuimos muy tristes. (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 

119-220) 

 

É certo que o menino não conseguiu o que pretendia ao conversar 

com o padre, mas não podemos negar que seus argumentos foram 

inteligentes, principalmente quando fala que o burro está na imagem junto 

com a Virgem e ela não o montaria se não fosse batizado. O que o menino 

ainda não entende, ou o que em sua ingenuidade não acha relevante, é que 

o padre, naquele momento, estava somente bendizendo a imagem da santa 

e não a do burro. Essa cena lembra a cena do Auto da Compadecida, de 

Ariano Suassuna, em que João Grilo quer que o padre benza o cachorro 

do Major Antônio Moraes e depois realizar o enterro, em latim, do 

cachorro da mulher do padeiro. São cenas que nos remetem a essa 

fronteira entre seres humanos e bichos, e também entre o sagrado e o 

profano, que está nas fábulas antigas e que, por isso mesmo, nos leva a 

admirar a imaginação infantil. 

Esse texto, em particular, é muito interessante no que concerne os 

limiares entre animal-homem, homem-animal (e, de fato, não falarei dele 

só aqui, porque ainda há bastantes elementos para se analisar). O narrador 

conta suas histórias e aventuras de quando foi cavalo. Porém, aí já começa 

a grande confusão da narrativa: o narrador é homem ou é cavalo? 

Particularmente, na minha leitura, o narrador é sim um cavalo que pensa 

que é homem e nesses seus devaneios de ser homem acredita que um dia 

foi cavalo. Cito algumas passagens para ilustrar o meu posicionamento, 

iniciando pelo primeiro parágrafo: 

 
Hace algunos veranos empecé a tener la idea de que 

yo había sido caballo. Al llegar la noche ese 

pensamiento venía a mí como a un galpón de mi 

casa. Apenas yo acostaba mi cuerpo de hombre, ya 

empezaba a andar mi recuerdo de caballo. 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 103, grifos meus) 

 

Ele afirma ter corpo de homem, mas que lhe vem lembranças de 

quando caminhava como um cavalo. Contudo, a seguir de forma 

contraditória: 
 

(En ese instante, siendo caballo, pienso, en lo que 

me pasó hace poco tiempo, cuando todavía era 

hombre. Una noche que no podía dormir porque 
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sentía hambre, recordé que en el ropero tenía un 

paquete de pastillas de menta. Me las comí; pero al 

masticarlas hacían un ruido parecido al maíz). 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 104) 

 

 E finaliza sua história (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 112, grifos 

meus): “No sé bien cómo es que me fui. Pero lo que más lamentaba no 
ser hombre, era por no tener un bolsillo donde llevarme aquel retrato”. 

Quando percebe que o noivo da professora Tomasa a faz escolher entre 

ele e o cavalo, aceita sua condição de animal e decide ir embora quando 

afirma no ser hombre.  

A partir dessa “confusão” do narrador, no limiar entre animal e 

homem, observa-se o que Agamben discorre sobre os mistérios da 

infância na antiguidade e que só é possível através da utilização dos 

elementos fabulares onde o animal ganha o direito do bah (abrir a boca) 

e pode falar: aqui ele “é” inclusive o enunciador do discurso de sua 

própria história. Bem como o cavalo narrador de Felisberto. Ele já não é 

mais relegado à posição de inferioridade de quem é desprovido de fala42, 

de quem não pode narrar a partir do seu ponto de vista e que somente 

emite murmúrios, e é mudo aos ouvidos do homem, ele sai do universo 

do mu (boca fechada). Essa “confusão” entre a voz do animal e a fala 

humana também é o que coloca animal e homem como sendo iguais, os 

dois são partícipes de um mesmo mundo de fala, mu e bah, entre estar de 

boca fechada e de boca aberta podem agora coexistir. Talvez, de maneira 

um pouco estranha, mas coexistem.  

O que chama bastante atenção é como Felisberto consegue levar 

para a narrativa todas as peculiaridades da vida de um cavalo e da 

confusão que esta acaba criando dentro do relato, pois algumas vezes 

chega-se a pensar que realmente é um humano que está narrando a história 

de quando foi cavalo, devido ao grau de especificidades que nos são 

                                                        
42Importante ressaltar a diferença que traz Agamben entre fala e voz: na fala se 

articula uma linguagem com sentido, que se faz entender, articula um discurso e 

que pode ser escrita. Já a voz é somente som, ela não contém elementos 

gramaticais e nem articula discurso ou tem algum sentido. A voz está para os sons 

que emitem os animais e a fala para o homem. “Os gramáticos antigos 

começavam pela voz (foné) a sua exposição sobre o tema, a voz, enquanto puro 

som natural, não entra na gramática. Esta de fato começa com a distinção entre a 

‘voz confusa’ dos animais (foné synkechyméne ou agrámmatos, e os latinos 

traduzem vox iliterata, quae litteris compreendi non potest, que não se pode 

escrever, como equorum hinnitus e a rabies canum) e a voz humana passível de 

ser escrita (engrámmatos) e articulada.” (AGAMBEN, 2014, p. 96) 
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apresentadas, como quando afirma: “―¡Parecía mentira! ¡Uno podía ser 

un caballo y hacerse esas ilusiones!” (HERNÁNDEZ, 2010, p. 110). As 

ilusões às quais o narrador faz referência, são aquelas ilusões amorosas 

em relação à professora Tomasa. Acredito que essas peculiaridades só são 

apresentadas de forma tão coerente e resoluta justamente por ter essa 

ligação tão próxima com um mundo de fábula infantil. O mundo da fábula 

é um mundo de desejo da criança que faz o leitor ficar mais fascinado ou 

deslumbrado com a leitura, pois ele pode aproximar-se do menininho 

dentro dele.  

 

4. 1.  Linguagem: Amizade com as palavras 
 

Muito se criticou a forma simples e “desajeitada” de Felisberto 

escrever, porém, o escritor conseguia colocar em jogo palavras que 

originalmente não teriam nenhuma relação entre si, bem como dar nova 

significação a estas palavras, e também conseguia aproximar contrários, 

como a criança que coloca matérias contrárias em relação quando quer 

criar um brinquedo, ou quando profana algum objeto para torná-lo parte 

do seu jogo. Paulina Medeiros caracteriza esta “debilidade com as 

palavras” como um traço do estilo do escritor. 

 
[Felisberto] Se propuso crear su propio estilo, de 

aparente simplicidad y sin embargo arduo por la 

escabrosidad de su pensamiento y la tortura mental 

de un creador, original como pocos y virgen de 

literatura. […] 

Al cambiar o prolongar la terminación de los 

sustantivos, como diversas notas de su teclado, les 

dispensaba no sólo nueva modulación, sino otro 

significado más profundo. […] 

Jamás entró en modas y detestaba las frases hechas. 

Por tratarse de una tierra sin cultivo y sin 

influencias anteriores, consiguió crear y 

desenvolver al máximo su profunda originalidad, 

un modo de relacionar y acercar contrarios y de 

bucear en actos y cosas hasta profundidades 

verdaderamente misteriosas. Expatriaba objetos y 

palabras. Su profundidad era mágica. En él, la 

metafísica y poesía van de la mano mientras 

encuentra, en las palabras y temas, sonoridades 

similares a las del teclado. (MEDEIROS, 19?, p. X-

XI) 
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Esta relação com as palavras, que Felisberto define como uma 

relação de amizade, é que faz com que encontremos algumas divagações 

em seus textos sobre como ele vê as palavras, como uma palavra pode 

adquirir uma significação mediante a imagem de alguém ou de alguma 

coisa. Ao relacionar, no sentido mencionado por Medeiros, palavras e 

melodia, em Tierras de la memoria ele faz menção a um subir e descer a 

escala do teclado como ele mesmo gostaria de poder fazer, ao admirar a 

agilidade nas teclas do pianista visto naquele concerto. Mas ele próprio, 

com sua agilidade infantil, sobe e desce as escadas numa rapidez 

comparável a essa destreza do artista, o que denota a habilidade do 

escritor para relacionar esses talentos. 

Em El caballo perdido, o narrador relaciona a palavra abuela e a 

imagen de sua própria avó, por quem ele tinha grande estima e carinho: 

“La cara redonda y buena venía muy bien para la palabra ‘abuela’; fue 

ella la que me hizo pensar en la redondez de esa palabra. (Si algún amigo 

tenía una abuela de cara flaca, el nombre de ‘abuela’ no le venía bien y 

tal vez no fuera tan buena como la mía.)” (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 34). 

Este narrador que coloca o som da palavra abuela em relação à visão do 

rosto de sua própria avó é o narrador menino deste texto, que ainda não 

entrou em contato com o narrador adulto. No entanto, é interessante 

observar a prioridade da palavra abuela antes mesmo da pessoa da avó. 

A palavra redonda poderia ser relacionada como “gorda” ao puro afeto 

para com a avó, antes que ela própria pudesse existir como palavra. O 

interesse aqui fica claro: a palavra se desliza de sua função linguística, 

gramatical, filológica ou até mesmo de sua montagem enquanto junção 

de letras, para se relacionar a outra acepção de sentido, bem antes daquele 

geralmente considerado pelo “alfabetizado”. Ela se liga mais ao afeto que 

ao sentido “letrado” em Felisberto. José Bergamín, em La decadência del 
analfabetismo, mostra que a letra pode exercer função maléfica; ao 

contrário, na Andaluzia, seria a inarticulada cultura do “cante hondo” um 

traço de analfabetismo a ser enaltecido, um traço de expressão anterior ao 

sentido letrado. Um exemplo de manifestação analfabeta e popular do 

canto andaluz se aproxima da fala inarticulada da criança (in-fans).  

 
No hay poesía verdadera que no precise de esta 

lucidez espiritual que sólo puede hallarse en las 

tinieblas de nuestra ignorancia, ahondando, como 

diría Giordano Bruno, la profundidad de nuestra 

sombra. Así ahonda poéticamente el pueblo 

analfabeto andaluz las tinieblas de su ignorancia, 
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cuando canta: cuando canta hondo. En la profunda 

sombre de ese canto luce de un modo 

incomprensible la precisión de la verdad; como en 

la poesía más pura, o en la música: la verdad que 

refleja, o en la que resuena – por la palabra, por la 

voz, por el grito –, esta divina espiritualidad 

popular o infantil analfabeta de Andalucía. En el 

cante hondo andaluz no ve ni oye ni entiende nada 

el hombre cultivado literalmente o literariamente: 

no ve más que a uno, o a una, dando voces, y a 

veces, dando gritos. (BERGAMÍN, 2006, p. 37-38, 

grifos do autor) 

 

As palavras não são simplesmente palavras que se ouve ou se vê/lê, 

sem poder tateá-las, mas se corporificam, porque para os narradores de 

Felisberto elas têm “fisionomia”. Como o narrador de Tierras de la 
memoria deixa explícito:  

 
[Las palabras] al entrar [en la taberna] pasaban 

cerca y yo les hacía poco caso. Algunas venían a 

pasar el rato o por su puro gusto de charlar. Otras, 

al mostrar sus fisonomías a través del humo de 

cigarrillos, parecía que no andaban en negocios 

muy limpios.” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 48) 

 

Ao mesmo tempo com que as personagens dotam as palavras de 

corpos elas podem ir e vir, conforme desejarem, estão livres para entrar 

em contato com quem quiserem e fazer o que desejarem. A impressão de 

serem táteis torna mais acessível a construção de um relacionamento entre 

elas e os indivíduos. Como ocorre com a abuela, algo parecido existe em 

“La mujer parecida a mí”, ambos os nomes tendo relação afetuosa com 

os narradores. 

Em “La mujer parecida a mí”, o “narrador-cavalo” fala como 

ambos, Alejandro e el negrito, escolheram o nome que o batizariam: 

 
A los pocos días nos encontramos con un negrito y 

Alejandro le preguntó: 

–¿Qué nombre le pondremos al caballo? 

El negrito hacía esfuerzo por recordar algo. Al fin 

dijo: 

–¿Cómo nos enseñó la maestra que había que decir 

cuando una cosa era linda? 
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–Ah, ya sé – dijo Alejandro –, ‘ajetivo’. 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 109) 

 

Ajetivo maneira de fala popular (o correto é “adjetivo” em 

espanhol) é o nome que os meninos decidem dar ao cavalo porque, 

segundo eles como explicado pela professora Tomasa, é o nome que se 

usa para nomear as coisas lindas, quando ela queria dizer o nome que 

“qualifica”. Eles entendem que este nome era o “das coisas lindas” e, 

portanto, sua escolha de ajetivo é a mais adequada para o cavalo de quem 

tanto gostam. Palavra = puro afeto.  

Mais uma vez a relação de afetividade entre as palavras e as coisas 

é demonstrada. Para as personagens de Felisberto, assim como para o 

escritor, as palavras são suas amigas. Cito um trecho de uma das cartas 

de Felisberto à Paulina Medeiros: 

 
¿Sabes por qué te digo eso? Porque yo tengo un 

proceso de amistad con las palabras: primero me 

hago amigo directo de ellas; y después me quedo 

muy contento cuando se me aparecen juntas, dos 

que nunca habían estado juntas, que habían 

simpatizado o se habían atraído en algún lugar de 

mi alma no vigilado por mí. Y me da una sorpresa 

encantada al verlas aparecer juntas y sabiendo que 

se habían hecho amigas. 

Pero hay palabras que nunca podrán ser amigas 

mías: las que no parecen naturales o las que no 

entran en el misterio de la simpatía. Tal vez tenga 

incapacidad para querer a muchas o quiera ser fiel 

a antiguas amigas o me cueste una nueva amistad o 

cualquier otra cosa que no sé. ¿A ti no te pasa lo 

mismo? (HERNÁNDEZ apud MEDEIROS, 19?, 

p. 10-11) 

 

Não podemos deixar de mencionar a passagem de Tierras de la 
memoria em que o menino, querendo demonstrar seu carinho por uma de 

suas professoras – la Menor – coloca em relação a palavra abedules com 

o ato de acariciar a pessoa por quem tem apreço. 

 
Una noche, después de haber hecho los deberes, leí 

un libro en que un Bandolero iba por un camino de 

abedules. Yo no sabía qué eran abedules pero 

suponía que fueran plantas. Había dejado de leer 

porque tenía mucho sueño, pero iba para la cama 
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con la palabra abedules en los labios. Después de 

acostado pensaba en cómo habrían hecho para 

ponerle nombres a las cosas. No sabía si les habrían 

buscado nombres para después poder acordarse de 

ellas cuando no estuvieran presentes, o si les 

habrían tenido que adivinar los nombres que ellas 

tendrían antes que las conocieran. También pudiera 

haber sido que las gentes de antes ya tuvieran 

nombres pensados y después los repartieran entre 

las cosas. Si fuera así yo le hubiera puesto el 

nombre de abedules a las caricias que hicieran a un 

brazo blanco: abe sería la parte abultada del brazo 

blanco y los dules serían los dedos que lo 

acariciaban. Entonces prendí la luz, saqué de la 

cartera el cuaderno y el lápiz y escribí: ‘Yo quiero 

hacerle abedules a mi maestra’. Después saqué la 

goma, borré y apagué la luz. Al otro día la maestra 

arrugaba las cejas sobre algo que yo había escrito; 

y era porque la frase que yo había compuesto la 

noche anterior no estaba bien borrada; entonces 

ella leía al mismo tiempo que preguntaba: ‘¿Yo 

quiero hacerle qué a mi maestra?’. Luchó un rato 

para sacarme la palabra abedules; pero cuando 

quiso saber por qué la había puesto me empaqué y 

ella tuvo que desistir. Entonces dijo: ‘¡Qué niño 

más raro éste!’. (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 19-20) 

 

Talvez, ele até tenha percebido que abedules (em português: 

bétulas) e carinho, principalmente por estar no contexto de um livro sobre 

bandoleiros, não teriam muita proximidade, ou que a palavra pudesse, de 

algum modo, lembrar um ato afetuoso a ponto de colocá-las em relação 

(claro, não conhecemos a história do livro, pode ser que lá houvesse 

algum tipo de relacionamento afetuoso e o inspirou a criação de tal 

conexão). Também é importante perceber todo o questionamento que ele 

se faz para tentar compreender como as pessoas pensaram em nomear as 

coisas. Devemos lembrar que estamos diante de um menino de, mais ou 

menos, uns dez anos, e que tal questionamento não é comum às crianças 

dessa idade.  

No entanto, não é somente nesta relação entre as palavras que 

reside o que poderíamos chamar de uma potência do olhar infantil e as 

características deste olhar, nesse escritor e seus narradores que nunca 

amadureceram, como disse Rodríguez Monegal. Esta potência do olhar 

infantil pode ser encontrada nos textos onde os narradores se transformam 



93 

 

em animais, onde os objetos assumem vida própria, ou em que objetos 

são comparados a seres humanos, ou ainda na curiosidade infantil de 

tentar descobrir o porquê de alguém possuir um apelido que para ele não 

tem relação alguma com esta pessoa (mesmo colocando em relação coisas 

totalmente distintas, para o menino elas precisam mostrar algum elemento 

que faça essa relação possível, como o caso da palavra abuela citada logo 

acima).  Este olhar “imaturo” é um olhar sempre aberto, que mesmo 

depois de adulto se mantém criança e por isso está sempre em renovação 

e, além de tudo, sempre extasiado com cada nova descoberta. Esta 

imaturidade é a responsável por criar todos estes estranhamentos na 

literatura de Felisberto. Todos estes elementos são indícios de que existe, 

por trás dos narradores (como dito por Rodríguez Monegal) um menino, 

ou melhor, um olhar de menino, olhar que não se fecha para o dado, para 

o imposto.  

Crianças, diferentemente dos adultos, têm o poder de ver o 

inusitado, o novo, o oculto nos mais insignificantes objetos, na situação 

mais banal. Crianças são capazes de criar a partir de um simples pedaço 

de material, de um fragmento, os seus melhores brinquedos. A criança é 

possuidora de uma imaginação extremamente fértil, consegue dar asas à 

sua imaginação, por seu poder de improvisação que o olhar sem limites 

que o codificam culturalmente por lhe proporcionar.   

 
Um olhar sobre o mundo dos brinquedos mostra 

que as crianças, estes belchiores da humanidade, 

brincam com qualquer velharia que lhes cai nas 

mãos, e que o jogo conserva assim objetos e 

comportamentos profanos que não existem mais. 

Tudo aquilo que é velho, independentemente de 

sua origem sacra, é suscetível de virar brinquedo. 

E mais: a própria apropriação e transformação em 

jogo (a prória ilusão, poderíamos dizer restituindo 

à palavra o seu significado etimológico, de in-

ludere) podem ser efetuadas – por exemplo, através 

da minituarização – até mesmo no tocante a objetos 

que ainda pertencem ao uso [...] (AGAMBEN, 

2005, p. 85-6, grifos do autor) 

 

Walter Benjamin em “História cultural do brinquedo” nos diz que 

a criança é capaz de combinar as mais variadas substâncias para criar um 

brinquedo. Dotada de imensa abertura à criatividade, a criança consegue 

fazer de um resíduo seu brinquedo, bem como consegue transformar-se 
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no que quiser para realizar sua brincadeira, demonstrando seu infinito 

poder de improvisação. 

 
Hoje talvez se possa esperar a superação efetiva 

daquele equívoco básico que acreditava ser a 

brincadeira da criança determinada pelo conteúdo 

imaginário do brinquedo, quando, na verdade, dá-

se o contrário. A criança quer puxar alguma coisa 

e torna-se cavalo, quer brincar com areia e torna-se 

padeiro, quer esconder-se e torna-se bandido ou 

guarda. (BENJAMIN, 2009, p. 93) 

 

Assim como a criança querendo puxar algo se transforma em um 

cavalo (o narrador-cavalo é humano e cavalo ao mesmo tempo), o 

acomodador querendo fugir das suas insatisfações dá vida a um olhar 

luminoso, diferenciando-se dos demais. No entanto, não é somente nisso 

que ele se revela criança. Logo no início do texto ele diz:  

 
Yo era acomodador de un teatro; pero fuera de allí 

lo mismo corría de un lado para otro; parecía un 

ratón debajo de muebles viejos. Iba a mis lugares 

preferidos como si entrara en agujeros próximos y 

encontrara conexiones inesperadas. Además, me 

daba placer imaginar todo lo que no conocía de 

aquella ciudad. (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 75, 

grifos meus) 

 

O acomodador43 adulto carrega nele a criança: pensa parecer-se a 

um rato que entra por debaixo dos móveis, assim como a criança pensa 

virar cavalo para puxar algo; encontra conexões inesperadas, igualmente 

à criança, que encontra as mais variadas e impensáveis conexões para 

realizar suas brincadeiras como um mundo próprio em que ela reina. 

Finalmente, ele diz que tem prazer ao imaginar o que ainda não conhecia 

da cidade, como uma criança que descobre. No caso também se trata de 

uma curiosidade infantil que reside não só no desejo de conhecer o 

mundo. 

Em entrevista a Pablo Rocca, Paulina Medeiros fala sobre algumas 

características da personalidade de Felisberto:  

                                                        
43Doravante chamado acomodador porque “acomodar” os espectadores do teatro 

era a sua profissão. E o sentido de acomodar é mais importante do que a tradução 

literal de “lanterninha”.  
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 – Un ser concentrado al extremo, un introvertido, 

susceptible de las mayores inhibiciones. Sus 

abstracciones provienen de la infancia, para escapar 

de los feroces castigos, perpetrados contra él más que 

frente a sus hermanos, por una tía abuela a la que 

temía extraordinariamente. Era capaz de transcurrir 

horas en un mismo lugar haciendo hablar y moviendo 

cosas u objetos a los que investía de una figuración 

recóndita. 

Ya, de niño, hacía jugar con sus manos, la 

imaginación. Era tibio observador del mundo 

exterior y sus personajes. Por momentos le interesaba 

algunos pero era para operar con ellos na 

transformación mágica de la creación. Entones se 

volvía capaz de obsesionarse, cuando sentía que 

serían útiles. 

[...] Se iba lejos, imaginaba cosas abstrusas, daba 

volteretas con ellas, disolviéndolas con su carnadura, 

antes de la etapa creadora. Tal ocurrió con El caballo 

perdido (1943). Él preferia las disquiciones de El 

caballo perdido. Porque en él reflejaba su propia 

aventura interior, transformadora e ilusoria.  

(MEDEIROS apud ROCCA, 2000, p. 84-85) 

 

Através do dito por Paulina Medeiros se pode ver, ainda mais 

claramente, esse lado “infantil” do escritor, que ele carrega consigo desde 

a mais tenra idade o gosto pela criação, pelo jugar – que em espanhol 

significa brincar – com a imaginação.  Quando Benjamin afirma que a 

criança vira cavalo quando quer puxar algo, não poderíamos deixar de 

trazer à baila dois textos de Felisberto Hernández onde o “cavalo” se faz 

presente como personagem da narrativa. Em El caballo perdido o 

narrador adulto lembra-se de seu menininho interior, no tempo em que 

tinha aulas de piano com a professora Celina, por quem o narrador nos 

diz que fora apaixonado. Outra personagem “cavalo” é apresentada no 

conto “La mujer parecida a mí”. Nesta narrativa se vê mais claramente a 

potência da criatividade infantil, este olhar que tudo vê e que tudo 

transforma. O narrador deste texto, um cavalo que pensa ter sido homem, 

ou um homem que pensa ter sido cavalo, relata suas lembranças de 

quando “foi” cavalo, as fugas empreendidas após os maus tratos de seus 

donos, até chegar à casa da professora Tomasa, que o acolhe 

carinhosamente e onde encontra pessoas que o tratam com atenção. 
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Segundo Edmundo Gómez Mango para que ocorra a metamorfose em 

cavalo há a necessidade de abandono total do corpo. 

 
En ‘La mujer parecida a mí’, la ‘idea’ de la 

metamorfosis de ‘yo’ narrador en caballo 

constituye el núcleo germinal del cuento. La 

metamorfosis es un abandono que se vuelve 

encuentro: ‘Apenas yo acostaba mi cuerpo de 

hombre, ya empezaba andar mi recuerdo de 

caballo.’ El abandono de lo propio (el cuerpo de 

hombre) es necesario para encontrar lo otro, lo 

radicalmente extraño: el recuerdo de haber sido un 

caballo. Sólo la escritura puede constituirse en el 

lugar de una memoria de lo que no se ha sido. 

Cuando en la noche, el cuerpo se abandona al 

reposo, el recuerdo de caballo comienza a andar. El 

reposo de una forma es el andar de otra. El ‘yo’ que 

narra, habita ambas formas: él – el yo narrador – 

puede ser el otro; es el espacio mismo de la 

metamorfosis, el devenir otro de las formas. Es 

importante destacar que lo parecido entre ambos 

estados formales de mismo yo, es una ‘gran 

pereza’, en la que ‘podían trabajar a gusto los 

recuerdos’. Lo abandonado en el hombre y lo 

encontrado en el animal, es la ‘gran pereza’, el 

continente, la condición misma del ‘trabajo’ de los 

recuerdos. (GÓMEZ MANGO, 1998, p. 79-80, 

sublinhados do autor) 

 

 

O que dá título a este conto, “La mujer parecida a mí”, é a 

lembrança de algo ocorrido na infância de Tomasa quando uma amiga “le 

había dicho que tenía cara de caballo” (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 106), 

palavras que são novamente ditas por esta amiga no momento em que o 

cavalo é encontrado, e são ditas em sua presença o que lhe causa certa 

surpresa: “Yo miré sorprendido, pues la maestra se me parecía.” 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 106). 

No momento em que o “narrador-cavalo” se entrega à preguiça, 

ele está se “a-bando-nando”44 à criança que imagina nele, o trabalho das 

                                                        
44Sobre a ideia do “a-bando-no” ver: AGAMBEN, GIORGIO: Homo sacer: o 

poder soberano e a vida nua.  Tradução: Henrique Burigo. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2002.  
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lembranças é desencadeado, tanto com relação ao espaço que se abre e se 

fecha, como em relação ao tempo, tempo de memórias, que necessita do 

esquecimento, esse provavelmente ligado à ideia da “preguiça”, da 

entrega, espera que a criança brinque com ele.  

Ainda poderíamos citar aqui outra conhecida personagem de 

Felisberto da narrativa “El cocodrilo”, o narrador assume o que seria a 

forma de um crocodilo. Este narrador, vendedor de meias femininas e 

pianista, percorre o interior do país exercendo as duas profissões 

paralelamente. Certo dia, ao brincar com um menino, lhe dá um 

chocolate, e ao mesmo tempo cobre o rosto e finge que chora, fazendo 

com que o menino lhe devolva o chocolate. Brincadeira comum que 

adultos fazem com as crianças. Mas a criança que ele queria convencer 

faz emergir a criança dentro dele. Neste momento percebe que consegue 

chorar sem nenhum motivo aparente: lágrimas de crocodilo. Após 

descobrir esta sua nova habilidade coloca-a em prática em uma loja onde 

passa vendendo as meias, assim sensibiliza as clientes que praticamente 

obrigam o proprietário a comprar o seu produto. Ele nos diz: “Yo lloré en 

otras tiendas y vendí más medias que de costumbre.” (HERNÁNDEZ, 

2002c, p. 84). E ainda nos mostra que seu “chorar” se tornou habitual: 

“Ese año lloré hasta diciembre[...]” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 86). Este 

seu novo hábito lhe rendeu o apelido cocodrilo, como o nome do conto 

anuncia. Aqui, no entanto a expressão já tem um sentido de fingimento 

que é usada pelos charlatães e esses moram hoje nas periferias urbanas. 

Porém, a potência infantil reside no crocodilo como animal, porque essa 

lembrança resiste ao sentido da expressão derrogatória. Por outro lado, a 

criança que aprende a chorar para conseguir algo dos adultos, passa a 

utilizar seu “poder” como a estratégia da vítima para seu próprio 

benefício. 

Assim sendo, pode-se perceber que toda esta memória infantil está 

voltada ao estatuto do jogo, como já afirmou Ángel Rama. E sobre o jogo 

Johan Huizinga, em Homo Ludens (2012, p. 17), nos fala que ele possui 

como função dois aspectos fundamentais: luta e representação. Esta luta 

pode ser por alguma coisa ou a representação de alguma coisa. Em “El 

cocodrilo” as lágrimas parecem ser o resultado de uma luta para vender 

assim como a representação do drama do choro é o próprio espetáculo 

teatral. 

 
A criança representa alguma coisa diferente, ou 

mais bela, ou mais nobre, ou mais perigosa do que 

habitualmente é. Finge ser um príncipe, um papai, 

uma bruxa malvada ou um tigre. A criança fica 
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literalmente ‘transportada’ de prazer, superando-se 

a si mesma a tal ponto que quase chega a acreditar 

que realmente é esta ou aquela coisa, sem, contudo, 

perder inteiramente o sentido da ‘realidade 

habitual’. Mais do que uma realidade falsa, sua 

representação é a realização de uma aparência: é 

‘imaginação’, no sentido original do termo. 

(HUIZINGA, 2012, p. 17)  

 

A singularidade da literatura do escritor uruguaio reside em 

entender que se pode empreender um retorno à infância através do ato 

criativo. A escrita de Felisberto apresenta este caráter lúdico que se pauta 

no jogo do olhar infantil, e somente podemos compreendê-la se fizermos 

como o narrador adulto de El caballo perdido, se “vestirmos” o olhar do 

menino. 

Em Infância e História, Giorgio Agamben nos fala que no país dos 

brinquedos os seus habitantes celebram ritos e manipulam palavras e 

objetos sagrados, porém esqueceram-se do seu sentido e escopo. Também 

no país dos brinquedos o tempo passa com um “lampejo”, pois 

emanciparam o sagrado da conexão com o calendário. E o brinquedo, 

devido aos muitos significados que a criança pode inventar, seria “[...] 

algo eminentemente histórico: aliás, por assim dizer, é o Histórico em 

estado puro. Pois, em nenhum lugar como em um brinquedo, poderemos 

captar a temporalidade da história no seu puro valor diferencial e 

qualitativo[...]” (AGAMBEN, 2005, p. 86). Neste mesmo texto, 

Agamben tece considerações acerca de Heráclito, que aproxima o Aion 

da “criança que joga com os dados”. A dimensão aberta deste jogo seria 

o “reino de criança”. 

 
Aion [...] indica força vital, na medida em que esta 

é percebida, no ser vivo, como algo temporal, como 

algo que ‘dura’, ou seja, como essência 

temporalizante do vivente, ao passo que a psiché é 

o sopro que anima o corpo, e thumós aquilo que 

move os membros. Por esta razão, quando 

Heráclito nos diz que aion é uma criança que joga, 

ele representa como joga a essência temporalizante 

do vivente, a sua ‘historicidade’[...] (AGAMBEN, 

2005, p. 89, grifos do autor) 
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Agamben nos fala deste tempo subjetivo, que seria o tempo do país 

do brinquedo, e o brinquedo como sendo um objeto histórico, o qual é 

manipulado pela criança como num jogo de dados, a esmo. 

Em “Elogio da profanação”, Agamben faz considerações sobre o 

sagrado e o profano, e também sobre as formas em que o sagrado se torna 

profano, e o profano, sagrado. Umas das maneiras de o sagrado se tornar 

profano se dá através do jogo, dada a forma incongruente como o objeto 

sagrado é utilizado. Ele retoma aqui uma personagem que ilustrava seus 

escritos de Infância e História, que transforma qualquer objeto em 

brinquedo e que também ilustra as considerações sobre o tempo e a 

história: a criança. Em “Elogio da profanação”, Agambem nos diz que a 

criança, através da brincadeira, profana não só objetos que pertencem à 

esfera religiosa, mas qualquer objeto de outra área que seja utilizado de 

maneira alheia a inicial. 

 
As crianças, que brincam com qualquer bugiganga 

que lhes caia nas mãos, transformam em brinquedo 

também o que pertence à esfera da economia, da 

guerra, do direito e das outras atividades que 

estamos acostumados a considerar sérias. Um 

automóvel, uma arma de fogo, um contrato 

jurídico, transformam-se improvisadamente em 

brinquedos. É comum, tanto nesses casos como na 

profanação do sagrado, a passagem de uma religio, 

que já é percebida como falsa ou opressora, para a 

negligência como vera religio. E essa não significa 

descuido (nenhuma atenção resiste do confronto 

com a da criança que brinca), mas uma nova 

dimensão do uso que as crianças e filósofos 

conferem à humanidade. (AGAMBEN, 2007, p. 

67, grifos do autor) 

 

Esta aproximação entre criança, tempo, ser profanador e filosofia, 

nos leva diretamente a um texto de Jeanne Marie Gagnebin, “Infância e 

Pensamento”, onde ela também aproxima a criança ao filósofo:  

 
Se a noção de infância não é, portanto, nenhuma 

categoria dita natural, mas é, sim, profundamente 

histórica, cabe, porém, ressaltar que entre 

pensamento filosófico e infância as ligações são 

estreitas e tão antigas como a própria filosofia, o 

que não invalida a historicidade nem da noção de 

infância, nem dessa estranha disciplina que 
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ninguém consegue definir direito, a filosofia. 

Ligações privilegiadas, não só porque as crianças 

colocam a seus pais encabulados as grandes 

questões filosóficas sobre o sentido da vida, sobre 

a morte ou os limites do universo, ou porque, num 

certo sentido, os filósofos seriam, no fundo, 

grandes crianças, que brincam de maneira séria e 

esquisita com palavras difíceis, em vez de se 

preocupar com os negócios realmente importantes 

da vida adulta; mas também e antes de tudo porque 

reflexão filosófica e reflexão pedagógica nascem 

juntas, porque é em redor da questão da paidéia que 

se constitui o primeiro ‘sistema’ que se auto 

denomina de ‘filosófico’, o pensamento de Platão. 

(GAGNEBIN, 1997, 169-0) 

 

Neste texto, Gagnebin nos fala da infância por duas vertentes: a 

primeira, de Platão a Santo Agostinho terminando no pensamento 

cartesiano, onde a criança, o in-fans, é visto mais próximo ao seu estado 

animalesco, pois este é desprovido de linguagem, representante do Mal. 

Enquanto que, na segunda vertente, mais romântica, ela se aproxima das 

considerações de Jean-Jacques Rousseau e seu texto Emílio, onde ele 

preza pelo sentimento, a criança é vista como um ser com alto potencial 

de aprendizagem, pois ainda não foi corrompido pela convivência 

mundana, podendo vir a se tornar um ser humano do Bem e atender às 

necessidades da sociedade onde está inserido.  

As considerações de Agamben e Gagnebin a respeito da criança, 

como ser profanador e ligado ao Mal, nos remete a George Bataille, em 

A literatura e o mal. Neste livro, Bataille expõe que o mal estaria 

vinculado à liberdade e ao gasto improdutivo, enquanto o bem é vinculado 

à submissão e ao trabalho produtivo. O mal ainda estaria ligado aos 

“impulsos primários” (como lembrado acima quando Gagnebin nos fala 

da perspectiva de Platão, onde a criança está ligada ao seu instinto 

animalesco, fora da linguagem), estes que seriam os impulsos primários 

da criança. 

 
A liberdade seria, a rigor, um poder da criança: ela 

não seria mais, para o adulto engajado na 

organização obrigatória da ação, que um sonho, um 

desejo, uma obsessão. (A liberdade não seria o 

poder que falta a Deus, ou que ele só tem 

verbalmente, já que não pode desobedecer à ordem 

que ele é, de que é fiador? A profunda liberdade de 
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Deus desaparece do ponto de vista do homem aos 

olhos de quem só Satã é livre). ‘Mas o que é Satã, 

no fundo’, diz Sartre, ‘senão o símbolo das crianças 

desobedientes e amuadas que pedem ao olhar 

paterno para congelá-las em sua essência singular 

e que faz o Mal no quadro do Bem para afirmar sua 

singularidade e fazê-la consagrar?’. 

Evidentemente, a liberdade da criança (ou do 

diabo) é limitada pelo adulto (ou por Deus), que faz 

dela uma derrisão (que a minora): a criança 

alimenta nessas condições sentimentos de ódio e de 

revolta, que a admiração e a inveja refreiam. 

(BATAILLE, 2015, p. 33-34, grifos do autor) 

 

A criança, segundo Bataille, é o ser que foge à regra, que está em 

liberdade, não obedecendo aos padrões e regras impostos pelo mundo dos 

adultos, ou ainda, segundo a leitura de Gagnebin de Rousseau, que não 

foi corrompida pela convivência mundana. E, também, o ser que profana, 

segundo Agamben. Todas essas considerações nos levam à criança na 

literatura de Felisberto, que não estaria vinculada aos padrões estéticos e 

estruturais de uma literatura dita convencional ou que segue padrões e 

normas pré-estabelecidas.  Todas as considerações destes estudiosos 

sobre a criança, nos levam ao pensamento de Hugo Verani, sobre a 

literatura de Felisberto Hernández, esta que não segue regras e, como a 

criança, não vê limites colocando em jogo coisas que não teriam nenhum 

tipo de ligação, da perspectiva de um adulto ou de um olhar mais 

convencional de um “literato”.  

 
Felisberto borra los límites entre objetos, hechos, 

ideas y sentimientos, invirtiendo sus atributos, 

enlazados en una yuxtaposición heterogénea y con 

alto grado de arbitrariedad. Iguala órdenes 

incompatibles en una simultaneidad que no remite 

a ninguna norma identificable, estableciendo, por 

alto, un contacto con lo ‘otro’ que quiebra la 

estabilidad de las leyes aceptadas como 

inmutables. (VERANI, 1996, p. 44) 

 

4. 2. Mimetismo de espaço/tempo: corpo e linguagem 

 

Atrelada ao murmúrio também está a ideia do balbucio e da 

oralidade que encontram seu lugar na linguagem infantil de Felisberto. 

Seus textos foram duramente criticados por não terem uma linguagem 
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intelectualizada, ou mais acadêmica. Todavia, como já observado por 

alguns estudiosos e escritores (como o já citado Cortázar) é esse traço 

original (no sentido de voltar aos começos) que define sua escrita ao 

aproximar-se de uma ancestralidade infantil (Agamben) assim como de 

uma linguagem do cotidiano e também popular. E essas características já 

podiam ser vistas no Felisberto contador de histórias, segundo José Pedro 

Díaz (1991, p. 57-58):  

 
Pienso que la decisión de Hernández de lanzarse a 

la redacción de este primer relato relativamente 

largo debió estar motivada por la insistencia con la 

que algunos de sus amigos le pedían que pusiera 

por escrito lo que era frecuente tema de sus relatos 

orales. Porque Felisberto era un narrador oral de 

notable eficacia; recuerdo haberle oído contar 

algunos episodios que más tarde leí en Por los 

tiempos de Clemente Colling que él narraba en 

rueda de amigos motivando una risa incontenible.  

Episodios como ‘la visita de las longevas’ o ‘el 

despertar de Clemente Colling’ habían sido 

narrados oralmente una y otra vez antes de aparecer 

integrando aquel primer relato largo, y en cada 

diferente ocasión los narraba con el ajuste de nuevo 

detalle o con una ordenación levemente diferente. 

En realidad estaba trabajando sobre sucesivos 

‘borradores orales’ de un relato que se 

perfeccionaba cada vez. 

 

Trabalhando sobre rascunhos orais, ao testar seu anedotário antes 

para os amigos, Felisberto começa a dar vida aos seus escritos. Acredito 

que esse seja o motivo pelo qual consigamos aproximar mais uma vez, 

seus escritos ao murmúrio, ao balbucio, pois na oralidade, em alguns 

momentos, somos obrigados a interromper-nos, às vezes para pensar em 

algo, trabalhando nos limiares entre mudez e fala e com uma certa 

repetição de palavras. Diferente da escrita em que se pode concretamente 

esboçar um rascunho (escrever, ler, apagar e reescrever), a oralidade não 

nos permite essas correções, ela é também aquele momento anterior à 

fala.  

Ainda imitando a fala dos animais, em como eles aparecem nos 

textos de Felisberto, acrescenta-se que por algumas vezes até os objetos 

se transformam em animais e noutras, pessoas se transformam em 

animais, ou vice-versa. Cláudia Maria de Castro, analisando o texto de 
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Walter Benjamin “Caça às borboletas”, tece aproximações do escritor à 

suas impressões infantis com o seu objeto de desejo: a borboleta. 

 
Com seu olhar inconsciente e curioso, a criança vê 

imagens num espaço colorido onde novas figuras 

expressam um texto, uma língua muda, de sutil 

objetividade. Assim, o menino assume a essência 

da borboleta e ao mesmo tempo nela se reconhece, 

ao percebê-la como um ser que sofre. A solidão, a 

espera e a incompreensão são as características da 

criança que vai buscar seus aliados no mundo das 

coisas. Para ela, a realidade exterior é um 

prolongamento do seu próprio corpo. Dotada de 

uma ‘proximidade táctil’ com a exterioridade ainda 

não interditada, a criança cria imagens porque se 

sente impelida a suspender essa imbricação 

ameaçadora entre o de dentro e o de fora com 

novas configurações. Concretizando palavras e 

imagens, sua subjetividade ‘garante uma primeira 

afirmação de si’, se autoconstrói entre o 

desfiguramento dos significados habituais e a 

conquista do sentido. Essas são as margens da 

infância que a memória faz emergir. (CASTRO, 

2009, p. 214-5, grifos do autor). 

 

No entanto, muito antes de Walter Benjamin escrever este texto 

sobre o caçador de borboletas e aqueles sobre o brinquedo, brincadeira e 

livros infantis, e até mesmo antes de considerar o grande livro sobre o 

lúdico de Huizinga, em que ele também vai ligar o jogo e a criança, é 

importante mencionar Charles Baudelaire em seu “O artista, homem do 

mundo, homem das multidões e criança”. Neste texto Baudelaire fala do 

pintor Constantin Guys qualificando-o como um homem do mundo e um 

homem-criança. Como homem do mundo, Baudelaire (1996, p. 16) assim 

o entende por ver nele um homem que é “homem do mundo inteiro, 

homem que compreende o mundo e as razões misteriosas e legítimas de 

todos os seus costumes”. Já referir-se a Guys como homem-criança se 

deve ao fato de perceber nele características inerentes à criatividade 

infantil. No entanto, antes de chegar a este ponto, Baudelaire nos diz que 

o caráter deste artista se assemelha a um estado espiritual de permanente 

convalescença, porque esta teria ligação direta com a infância, período 

em que o homem está mais inclinado a perceber e interessar-se com maior 

intensidade pelas coisas, às quais o poeta acrescentaria as mais triviais. 

Sobre a criança ele diz: 
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A criança vê tudo como novidade; ela sempre está 

inebriada. Nada se parece tanto com o que 

chamamos inspiração quanto a alegria com que a 

criança absorve a forma e a cor. Ousaria ir mais 

longe: afirmo que a inspiração tem alguma relação 

com a congestão, e que todo pensamento sublime é 

acompanhado de um estremecimento nervoso, 

mais ou menos intenso, que repercute até no 

cerebelo. O homem de gênio tem nervos sólidos; 

na criança, eles são fracos. Naquele, a razão 

ganhou um lugar considerável; nesta, a 

sensibilidade ocupa quase todo o seu ser. Mas o 

gênio é somente a infância redescoberta sem 

limites; a infância agora dotada, para expressar-se, 

de órgãos viris e do espírito analítico que lhe 

permitem ordenar a soma de materiais 

involuntariamente acumulada. É à curiosidade 

profunda e alegre que se deve atribuir o olhar fixo 

e animalmente estático das crianças diante do novo, 

seja o que for, rosto ou paisagem, luz, brilhos, 

cores, tecidos cintilantes, fascínio da beleza 

realçada pelo traje. Um de meus amigos dizia-me 

um dia que, ainda pequeno, via seu pai lavando-se 

e que então contemplava – com uma perplexidade 

mesclada de deleite – os músculos dos braços, as 

gradações de cores da pele matizada de rosa e 

amarelo, e a rede azulada das veias. O quadro da 

vida exterior já o impregnava de respeito e se 

apoderava de seu cérebro. A forma já o obcecava e 

o possuía. A predestinação mostrava precocemente 

a ponta do nariz. A danação estava consumada. É 

preciso dizer que essa criança hoje é um pintor 

célebre? 

Eu exortava meu leitor ainda há pouco a que 

considerasse G. como um eterno convalescente: 

para completar sua intelecção, considere-o também 

como um homem-criança, como um homem 

dominado a cada minuto pelo gênio da infância, ou 

seja, um gênio para o qual nenhum aspecto da vida 

é indiferente. (BAUDELAIRE, 1996, p. 18-19, 

grifos do autor) 
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Mediante estas características apresentadas sobre o Guys de 

Baudelaire, e sabendo-se da estima e admiração que mantinha por este 

pintor, também expostas neste texto, podemos crer que Baudelaire pensa 

que o artista tem algo de infantil, vê nele um homem-criança.  

Nos textos Por los tiempos de Clemente Colling, El caballo 

perdido e Tierras de la memória, onde são apresentados narradores 

adultos em busca do seu passado infantil e juvenil, podemos perceber com 

grande clareza a força que o olhar infantil exerce nestas narrativas. Neste 

jogo de lembrança do menino pelo adulto, que existe em Por los tiempos 

de Clemente Colling há uma importante passagem de Pascoli sobre o 

menininho e o velho.   
 

E se os olhos, com os quais miramos para fora de 

nós, não conseguem mais ver, então, o velho vê 

somente com aqueles grandes olhos que estão no 

seu interior, e não tem diante de si outra coisa a não 

ser a visão que teve quando menino, que é 

normalmente a mesma de todas as crianças. Se 

alguém tivesse que descrever Homero, deveria 

traça-lo velho e cego, conduzido pela mão por um 

menininho ou por uma menina – por um deus ou 

uma deusa – pelo deus que semeou no interior de 

Fêmio as muitas canções, ou pela deusa a quem se 

dirige o cego aedo de Aquiles e de Ulisses. 

(PASCOLI, 2015, p. 09-10) 

 

Essa ideia do menininho guia de cegos, de Pascoli, é demonstrada 

pela cena presente no trecho de Por los tiempos de Clemente Colling: 
 

Casi todo el tiempo yo iba mirando el suelo para 

que Colling no tropezara. Recordaba que él se 

había quejado de que Héctor – el último lazarillo – 

no le avisaba al bajar y subir las veredas ni le 

advertía cuando había impedimentos; y él andaba a 

tropezones y casi cayéndose. (HERNÁNDEZ, 

2002a, p. 51) 

 

Observa-se que é possível encontrar paralelos entre eles: em 

Pascoli temos o menininho que conduz o cego Homero, enquanto em 

Felisberto, o menininho aprendiz de piano conduz seu professor, também 

cego. Doravante, os jogos infantis no espaço em Felisberto vão depender 

deste guia-menino que com sua capa poética faz (des) aparecer 
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magicamente as coisas... Assim também, em seu percurso temporal, esse 

mesmo guia de cegos vai saltar de um tempo a outro da vida 

anacronicamente.  

Por outro lado, a difícil decisão tomada pelo escritor em deixar o 

piano e dedicar-se à literatura é análoga à de ser guiado pelo menininho 

dentro dele. Semelhante a Homero, citado por Pascoli, o Colling de 

Felisberto também seria guiado por esse menino. Por isso, não seria 

descabido pensar o quão sintomática é a escolha de Felisberto ao trazer, 

em sua passagem da música para a escrita, uma personagem cega que ele 

mesmo conduzia quando criança: Colling. No limiar entre a vida e a 

ficção há uma inversão de papéis que vai fazer com que o velho Colling 

seja visto pelo escritor Felisberto justamente nessa passagem da música à 

escrita: e ela só é possível através do guia menino que agora lhe mostra o 

caminho na vida/ficção. Coincidentemente, agora é a vez do escritor de 

dar vida ao velho cego como um guia cujo espírito infantil ilumina o seu 

caminho.  

 

4. 2. 1.  Semelhanças  
 

Benjamin em “Doutrina das semelhanças” traça uma espécie de 

histórico sobre a faculdade mimética. Para Benjamin a natureza cria 

semelhanças, entretanto é o homem que tem a capacidade de produzi-las 

por conseguir imitar o que deseja. Exemplificando observa que as 

crianças ao brincarem podem se transformar tanto num moinho de vento 

quanto num professor. Produzem uma semelhança ao reproduzirem o 

objeto/personagem imitado. Benjamin utiliza as constelações, a astrologia 

e o horóscopo para explicar a efemeridade da semelhança, e de como, 

mais uma vez há que estar preparado para conseguir ver no “lampejo” 

como ela acontece.  

 
Para compreendermos isso termos de ser capazes 

de conceber o horóscopo como uma totalidade 

originária, só analisável pela interpretação 

astrológica (a posição dos astros representa uma 

unidade específica, e a natureza dos diversos 

planetas só é reconhecível pelo como como atuam 

nessa constelação). Temos de partir do princípio de 

que os fenômenos celestes eram para os antigos 

uma realidade a imitar, quer coletiva, quer 

individualmente; e que essa possibilidade de 

imitação continha indicações para se lidar com 

semelhanças existentes. Nessa possibilidade de 
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imitação pelo ser humano, ou na sua faculdade 

mimética, termos logo de reconhecer a única 

instância que conferiu à astrologia o seu caráter 

experiencial. Mas se o gênio mimético foi 

realmente uma força vital determinante dos 

antigos, então é quase impossível deixar de atribuir 

ao recém-nascido a plena posse desse dom, e 

particularmente a sua integração perfeita na ordem 

cósmica. 

A hora do nascimento que aqui é decisiva não 

passa, porém, de um instante. E isso chama-nos a 

atenção para uma outra particularidade na esfera da 

semelhança. E atrai o olhar para uma singularidade 

nessa esfera. A sua percepção está sempre ligada a 

uma aparição súbita. Ela passa, veloz, talvez seja 

recuperável, mas não podemos fixá-la, como 

acontece com outras percepções. Oferece-se ao 

olhar de forma tão fugidia e passageira como uma 

constelação. A percepção das semelhanças parece, 

assim, estar ligada a um momento no tempo. Como 

se um terceiro, o astrólogo, viesse juntar-se à 

conjunção de dois astros que quer apreender num 

instante. Em contrapartida, e apesar de toda a 

precisão dos seus instrumentos de observação, o 

astrônomo nunca consegue os mesmos resultados. 

(BENJAMIN, 2018a, p. 48-49) 

 

A analogia com o nascimento, ligado aos astros e à astrologia, dá 

uma dimensão da efemeridade para a apreensão da semelhança, e mais 

uma vez, tudo está ligado com a questão do tempo, à qual Benjamin 

dedicou muitos de seus estudos. Para apreender o instante desse lampejo 

há que estar alerta, pois é nesse relampejar que a imagem dialética 

acontece. Nela há um encontro, como num relâmpago, entre o passado e 

o presente. O astrólogo é o responsável pela leitura dessa conjunção astral 

ocorrida no exato momento do nascimento e também pela leitura do 

futuro. Tempos que se entrecruzam são responsáveis pelo decorrer da 

história, seja ela individual ou coletiva.    

Antes de Benjamin desenvolver seu estudo sobre as semelhanças, 

o Conde Hermann Keyserling ao analisar a decadência das antigas 

culturas demonstra, em seu livro El mundo que nace (1930), a 

importância de olhar para o passado para que possamos entender o 

presente dessas novas culturas.  
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Por lo tanto, es muy fácil probar, no sólo que perece 

toda la vieja cultura del orbe, sino también el 

motivo por el cual tiene que ser así. Pero con la 

misma certeza fundamental puede predecirse el 

estado de las cosas que se presentará en lugar de lo 

viejo. La relación de identidad entre devenir y 

perecer nos permite afirmar, primeramente, que el 

fin de lo antiguo es ya el nacimiento de lo nuevo. 

Sólo deja de ocurrir esto cuando se llega a un fin 

absoluto, y, como ya hemos visto, no puede ser éste 

es caso de hoy; rara vez pareció tan joven la 

humanidad. Sin duda no es necesario que surja una 

cultura nueva en el sentido antiguo; pero es un 

prejuicio el interpretar, desde luego como 

decadencia, esta posible circunstancia. Los estados 

de cultura significan los puntos culminantes en las 

posibles situaciones de la humanidad, dan a la 

aspiración su último sentido; pero no debemos 

negar el camino por consideración a la meta final. 

Ahora bien, los rasgos fundamentales de la nueva 

vida pueden predecirse, con toda certeza, de los 

motivos que se originan la decadencia de lo 

antiguo. (KEYSERLING, 1930, p. 43-44, grifos do 

autor)  

 

Analisando a posição dos astros no céu no instante do nascimento 

(já passado), o astrólogo consegue prever o futuro do indivíduo ou da 

sociedade em questão. E segundo Keyserling, através da leitura do 

passado das culturas se pode prever os traços de uma nova cultura e 

também compreender o porquê da sua decadência. Essas leituras, e 

porque não dizer previsões, somente são possíveis se forem realizadas 

através de analogias com o que ocorreu no passado e como está o 

presente. Os acontecimentos nunca serão iguais, nunca se nascerá de 

novo. Uma cultura, uma sociedade nunca será a mesma, o mesmo evento 

jamais se repetirá. Mas, através do que ocorreu ontem se pode ter uma 

dimensão do que ocorre hoje e para onde nos encaminhamos. Um evento 

não acontece somente no presente. Ele é, em certo ponto, o resultado dos 

eventos passados que reverberarão no futuro. Assim acontece com o 

menino de Por los tiempos de Clemente Colling, os eventos que 

ocorreram em seu passado vivido com seu professor reverberam hoje no 

seu presente e dão a dimensão dos seus atos futuros. Não se pode olhar 

para o passado de forma saudosista, mas com olhos críticos em busca do 

novo. Isso está diretamente ligado com a análise que Keyserling faz sobre 
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a decadência da cultura e de toda a filosofia de Benjamin sobre o tempo, 

sobre essas várias camadas de tempo que se sobrepõem.  

Pensando a partir das semelhanças citadas por Benjamin e da 

importância da análise do passado de Keyserling, não é somente no que 

concerne a mudança de “etapas” que essas analogias podem ser lidas. Para 

Jorge Panesi (1993) o velho Colling e o menino aprendiz de piano são 

representantes de uma “antiga” e uma “nova” estética. O menino traz o 

frescor do novo, do romper com uma estética “caduca”, enquanto a 

personagem de Colling lembra tudo que está, de alguma forma, 

ultrapassado, de um cânone que não se abre ao novo, e que, inclusive o 

deprecia.  

 

4. 2. 2. Incertezas sobre o corpo  
 

A família do narrador é responsável por cuidar do seu corpo. Nos 

momentos em que está sozinho o narrador passa a imaginar diversas 

coisas sobre si mesmo, principalmente as suas incursões frustradas ao 

piano, quando pensa que não tocou bem, ou o modo ainda inseguro como 

se relaciona com as moças, que a seu ver, não é bem-sucedido por não ter 

o mesmo traquejo social e ser galanteador como seu colega vivo, o que o 

deixa frustrado e triste.  

Em seu trabalho de rememoração vemos como substâncias ou 

objetos podem assumir a posição de prolongamento do corpo, ou de partes 

dele. Como por exemplo quando, em El caballo perdido, os “dedos da 

consciência” passeiam por entre raízes e água em busca de lembranças. 

Ou seja: os dedos das mãos enquanto partes do corpo que se desprendem 

dele e tocam as coisas, são agora “dedos da consciência” expressão 

inventada por Felisberto, na ânsia de tocar concretamente as lembranças. 

Mesmo a expressão “pensamentos descalços”, que veremos a seguir, se 

referem também a partes do corpo que se desnudam; no caso, os pés no 

chão, para não fazer barulho e, consequentemente, não serem 

surpreendidos, mas poderem surpreender. Em primeiro lugar vai a citação 

quanto aos “dedos da consciência”:  

 
Los dedos de la consciencia no sólo encontraban 

raíces de antes, sino que descubrían nuevas 

conexiones; encontraban nuevos musgos y trataban 

de seguir las ramazones; pero los dedos de la 

consciencia entraban en un agua en que estaban 

sumergidas las puntas; y como esas terminaciones 

eran muy sutiles y los dedos no tenían una 
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sensibilidad bastante fina, el agua confundía la 

dirección de las raíces y los dedos perdían la pista. 

Por último los dedos se desprendían de mi 

consciencia e buscaban solos. (HERNÁNDEZ, 

2002b, p. 51) 

 

Os dedos da consciência do narrador adulto – um tipo de extensão 

do corpo, que aguça a sensibilidade movida pelo desejo – buscam por 

pistas de lembranças do narrador criança, aqui representados pelas raízes 

que a água da memória (“agua del recuerdo”, HERNÁNDEZ, 2002b, p. 

45 e 52) tenta confundir, ou até esconder, dificultando o trabalho de 

rememoração. Ao final, os dedos se desprendem da consciência e 

trabalham sozinhos. Este “trabalhar sozinho” é muito corriqueiro nos 

textos de Felisberto, quando o corpo toma frente à vontade da consciência 

e faz o que bem entende, sem dar atenção à vontade de seu “dono”. Como 

que o eximindo da responsabilidade do ato. 

“Diario del sinvergüenza” texto inconcluso de Felisberto (que pode 

ser um dos últimos textos do escritor) trata da relação entre o corpo e seu 

dono. Na organização realizada por José Pedro Díaz temos a seguinte 

introdução: 

 
Una noche el escritor de este trabajo descubre que 

su cuerpo, al cual llama “sinvergüenza”, no es de 

él; que su cabeza, a quien llama “ella”, lleva, 

además, una vida aparte: casi siempre está llena de 

pensamientos ajenos y suele entenderse con el 

sinvergüenza y con cualquiera. 

Desde entonces el autor busca su verdadero yo [y 

escribe sus aventuras. 

F.H. (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 171) 

 

Vemos aqui um novo desprendimento do corpo. No entanto, não 

uma parte, mas agora explicitamente alheio, de outro. É notório, nesta 

passagem, como o corpo tem vida própria, não levando em consideração 

nada do que seu dono ordena, sente, faz ou pensa, pois nem sua cabeça o 

atende. Devemos destacar que o dono deste corpo é escritor. No entanto, 

vale lembrar que desde El caballo perdido, de 1943, vemos a luta entre 

corpo e seu dono, entre o narrador menino e o narrador adulto, entre o 

narrador adulto e o sócio que o ajuda a relembrar, e ainda uma sentinela 

que ajuda o narrador a tomar conta do sócio para que não trabalhe 

escondido e nem deturpe suas memórias. Então, temos aí um duplo do 
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narrador, que pode ser seu próprio corpo, partes de seu corpo, ou até um 

sócio.  

Em Tierras de la memoria são múltiplas as passagens em que o 

corpo não obedece seu dono, lembrando que na infância e início da 

adolescência o narrador não tem sequer algum tipo de controle sobre seu 

corpo, nem sabe cuidar dele direito, pois são seus familiares os 

responsáveis por essa tarefa, e quando o narrador se vê sozinho com seu 

corpo ele não sabe como agir para tentar controlá-lo:  

 
Yo nunca tuve mucha confianza con mi cuerpo; ni 

siquiera mucho conocimiento de él. Mantenía con 

él algunas relaciones que tan pronto eran claras u 

oscuras; pero siempre con intermitencias que se 

manifestaban en largos olvidos o en atenciones 

súbitas. Lo conocían más los de mi familia. En casa 

lo habían criado como a un animalito, le tenían 

cariño y lo trataban con solicitud. Y cuando yo 

emprendía un viaje me encargaban que lo cuidara. 

Al principio yo iba con él como con un inocente y 

me era desagradable tener que hacerme 

responsable de su cuidado. Pero pronto me distraía 

y era feliz. En mi casa podía estar distraído mucho 

tiempo: ellos me cuidaban el cuerpo y yo podía 

enfrentarme a lo que me llegaba a los ojos; los ojos 

eran como una pequeña pantalla movible que 

caprichosamente recibía cualquier proyección del 

mundo. Y también podía entregarme a lo que me 

venía a la cabeza, que también eran recuerdos de 

los ojos o inventos de ellos. Esto lo podía hacer 

hasta cuando caminaba, porque si me dirigía donde 

no debía, en mi casa se ponían delante o abrían los 

brazos y mi cuerpo se daba vuelta y se iba para otro 

lado. Estando lejos de mi casa mi cuerpo podía 

tirarse a un abismo y yo irme con él: lo he sentido 

siempre vivir bajo mis pensamientos. 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 28) 

 

Nesta passagem o narrador já fala do corpo como de um outro, 

como de un animalito, o que pode ser apontado como outra recorrência 

em Felisberto, quando compara pessoas com animais e suas 

metamorfoses. Com estas palavras do narrador podemos ver claramente 

o que vínhamos anunciando até então sobre a relação entre dono e corpo. 

Ao final, quando diz que sentia seu corpo viver sob o comando dos seus 
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pensamentos, não nos enganemos, não são quaisquer pensamentos, não 

são pensamentos orquestrados, ordenados, comandados, mas são o que o 

narrador chama de pensamientos descalzos:  

 
Yo creo que en todo el cuerpo habitan 

pensamientos, aunque no todos vayan a la cabeza y 

se vistan de palabras. Yo sé que por el cuerpo andan 

pensamientos descalzos. Cuando los ojos parecen 

estar ausentes porque su mirada está perdida y 

porque la inteligencia se ha retirado de ellos por 

unos instantes y los ha dejado vacíos, y mientras 

los pensamientos de la cabeza deliberan a puerta 

cerrada, los pensamientos descalzos suben por el 

cuerpo y se instalan en los ojos. Desde allí buscan 

un objeto para clavarle la mirada y parecen víboras 

que hipnotizan pájaros. También hipnotizan a los 

pensamientos que están encerrados y éstos tienen 

que abandonar sus deliberaciones. 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 28-29) 

 

Pensamentos descalços que têm vida própria, responsáveis por 

desorganizar aqueles pensamentos da cabeça que deliberam a portas 

fechadas, e que poderíamos dizer serem pensamentos conscientes, ou 

organizados. Analisando o que nos diz o narrador, teríamos ao menos dois 

tipos de pensamentos: os “descalços” (do corpo, ou inconscientes) e os 

pensamentos “deliberantes” (como eu os nomeio, os da cabeça, ou 

conscientes). Os pensamentos da cabeça são transgredidos ou subvertidos 

pelos “descalços”, que agem sem permissão, à revelia dos deliberantes.  

Poderíamos, em alguns momentos, aproximar esses elementos 

com “vida própria” encontrados nos textos de Felisberto, ao desejo da 

escrita automática dos surrealistas. Refiro-me ao tema dos pensamentos 

com vida própria no que toca à escrita automática surrealista, sendo esta 

também o produto de uma imaginação não cerceada. Simplesmente deixá-

la fluir, sem reduzi-la à servidão imposta pela razão ou por qualquer coisa 

que nos fosse imposta. No Manifesto surrealista (1924), André Breton 

assim define o Surrealismo: 

 
SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico 

puro pelo qual se propõe exprimir, seja 

verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer 

maneira, o funcionamento real do pensamento. 

Ditado do pensamento, na ausência de todo 
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controle exercido pela razão, fora de toda 

preocupação estética ou moral. 

ENCICL. Filos. O surrealismo repousa sobre a 

crença na realidade superior de certas formas de 

associações desprezadas antes dele, na onipotência 

do sonho, no desempenho desinteressado do 

pensamento. Tende a demolir definitivamente 

todos os outros mecanismos psíquicos, e a se 

substituir a eles na resolução dos principais 

problemas da vida. (BRETON, 1985, p.58) 

  

A partir daí Felisberto elabora seus próprios procedimentos de 

escrever autonomamente, quando estes pensamentos são além de tudo 

“descalços” e sobem aos olhos enquanto outros pensamentos deliberam 

na cabeça a “portas fechadas”. O que para os surrealistas era trabalho da 

“imaginação”, para Felisberto o trabalho é delegado às próteses do corpo, 

que podem ser “pensamentos descalços” ou “dedos da consciência”. 

Inclusive, acredito que André Breton poderia ter grande simpatia por essa 

expressão criada por Felisberto. Esta divisão (seja o duplo do narrador, 

pedaços do corpo, pensamentos materializados) observada quanto aos 

pensamentos como as partes protéticas do corpo seria então uma 

característica que poderia ser apreciada pelos surrealistas. 

Em “Explicación falsa de mis cuentos” (1955), o narrador-escritor 

tenta, de alguma maneira, dizer como cria seus textos e assim define sua 

criação: 

 
No son completamente naturales, en el sentido de 

no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. 

No son dominados por una teoría de la conciencia. 

Esto me sería extremadamente antipático. 

Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. 

Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar 

de la vigilancia constante y rigurosa de la 

conciencia, ésta también me es desconocida. […] 

Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago 

mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida 

extraña y propia. Pero también sé que viven 

peleando con la conciencia para evitar los 

extranjeros que ella les recomienda. 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p.59) 

 

Recusa-se a uma explicação lógica. A consciência é uma 

desconhecida. E até a explicação é falsa. A vida própria dos corpos, assim 
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como a dos pensamentos, parece seguir um processo de deslocamento 

para adquirir autonomia e nesse processo há uma constante tensão. 

Corpos com vida própria? Pensamentos que se corporificam? 

Lembranças e objetos com vida própria? 

Olhos que se movem, que parecem ser telas móveis e recebem 

qualquer projeção do mundo, pensamentos descalços com vida própria, 

contos que se auto escrevem, tudo isso nos leva, de certo modo, a pensar 

em próteses do corpo, ou seja, partes dele que se desenvolvem 

autonomamente para além do corpo. Especificamente, no texto de Susan 

Buck-Morss, “A tela do cinema como prótese de percepção” (2009) a 

prótese do olhar poderia esclarecer os “pensamentos descalços” ao serem 

estes entendidos como alegorias de uma cabeça autônoma, cujos 

pensamentos se materializam e se transformam em próteses, pois tornam-

se independentes um do outro. Estes mesmos pensamentos descalços 

sobem aos olhos enquanto outros deliberam na cabeça a portas fechadas. 

Contos que se escrevem dando a impressão de serem automaticamente 

escritos, que não deixam a consciência intervir seriam como próteses 

sobre as quais, neste caso, o narrador-escritor não teria controle. Esse 

descontrole seria equivalente à autonomia da prótese, ou melhor, uma 

simulação de autonomia, pois evidentemente há uma atuação proposital 

entre esses pensamentos.  

É primordial, neste momento, não esquecermos que Felisberto 

ainda jovem tocava piano em salas de cinema mudo. Além de projetar-se 

esteticamente como uma prótese de seu corpo – o piano em que toca com 

os dedos conscientes da música – ele se posicionava logo abaixo da tela 

de projeção, e então tinha acesso a um grande número de filmes, e unia 

duas artes: música e cinema. Estas, acredito terem sido de grande 

importância em sua formação como escritor no sentido de ele ter 

adquirido, através desta experiência, uma prótese cinemática do olhar, ou 

seja, um olhar que introjetou a tela do cinema nele mesmo a ponto de ela 

tornar-se uma projeção inconsciente. Assim sendo, o texto de Buck-

Morss, nos ajuda a pensar em como essas próteses podem ser lidas nos 

textos de Felisberto.   

Buck-Morss citando Pagnol (2009, p.25) nos diz que através da 

tela do cinema existe apenas um único e exclusivo espectador, 

independente do local onde esteja sentado na sala de projeção; ou mesmo 

que haja milhões de espectadores no mesmo local. A exemplo se “[...] 

Carlitos olha a objetiva, sua imagem olhará de frente todos os que a 

observam, quer estejam à esquerda, à direita, em cima ou embaixo 

(PAGNOL in BUCK-MORSS, 2009, p.25). Por conseguinte, não há mais 

vários espectadores, mas somente um, porque todos estão vendo a mesma 
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imagem, pois o espectador vê somente o que a câmera quer que ele veja. 

Ao contrário, no teatro, dada a sua tridimensionalidade, dependendo do 

local onde o espectador estiver sentado, ele vê algo, enquanto o outro 

espectador que estiver sentado no lado oposto da sala vê outra coisa. 

Desta forma, no teatro temos “visões” diferentes, enquanto no cinema só 

se vê uma única imagem45. 

 

4. 2. 3. A luz como prótese do olhar 

 

Temos dentre as várias personagens de Felisberto, que possuem 

próteses, uma em especial que chama bastante atenção por incorporar um 

objeto utilizado na realização de sua profissão com relação ao seu corpo: 

el acomodador. Essa é a história de uma personagem que, se mudando 

para a cidade grande, vai trabalhar em um teatro como lanterninha. Para 

tanto, ele guia os espectadores até seus assentos com a ajuda de uma 

lanterna, que se torna uma prótese de si mesmo, ao imaginar que de seus 

olhos sai luz e assim ele se transforma, melhor, se metamorfoseia46 em 

                                                        
45“À obra de arte totalmente absorbida pela reprodução técnica e mesmo dela 

resultando – como no caso do cinema – nada se opõe de fato tão decisivamente 

como o teatro. Qualquer análise mais profunda o confirmará. Observadores 

especializados há muito reconheceram que na obra cinematográfica “os maiores 

efeitos são quase sempre atingidos quando se ‘representa’ o menos possível...”. 

Arnheim escreve em 1932 que “o mais recente progresso do cinema consiste em 

tratar o ator como um acessório que se escolhe pelas suas características e... se 

monta no sítio certo”. A este está intimamente ligado outro aspecto: o ator que 

representa no palco entra dentro da sua personagem. Ao ator de cinema isso é 

muitas vezes recusado. A sua criação não é de modo nenhum uniforme, mas sim 

composta a partir de muitas atuações distintas. Para além de circunstâncias 

adicionais, como a renda do estúdio, existência de atores disponíveis, cenários, 

etc., são elementares necessidades da maquinaria que decompõem o jogo do ator 

numa série de episódios montáveis. Trata-se sobre da iluminação, cuja instalação 

obriga a filmar um episódio, que surge na tela como uma sequência veloz e 

unitária, numa série de imagens distintas, processo que no estúdio por vezes pode 

se prolongar por várias horas. Isso para não falar de montagens mais evidentes. 

[...] Nada prova mais drasticamente que a arte escapou ao domínio da “bela 

aparência”, que durante muito tempo se julgou ser o único em que ela poderia 

prosperar. (BENJAMIN, 2017, p. 28-29, grifos do autor) 
46“La metamorfosis es otro avatar de la magia natural de las cosas del mundo de 

Felisberto. Ella evidencia que las formas a través de las cuales los seres se 

manifiestan, no son definitivas y rígidas, sino cambiantes, en perpetua evolución. 

Una forma, para la inquieta y todopoderosa mirada infantil y para la irónica visión 

del escritor, nos es más que la promesa de otra que ya, en la que está allí, comienza 
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homem-vaga-lume. Gustavo Lespada, em “Felisberto Hernández: una 

estética de lo inacabado” (1997), afirma que o acomodador utiliza essa 

luz que sai de seus olhos para salvar-se e resistir à opressão da cidade, “la 

metamorfosis de nuestro protagonista-narrador constituye la respuesta 

más radical a la agresividad y alienación del ambiente social. A mayor 

despojo, deben extremarse los recursos para preservar la integridad.” 

(LESPADA, 1997. p. 152). 

Essa luz própria que ilumina na escuridão nos remete aos poéticos 

e dançantes vaga-lumes de que fala George Didi-Huberman47, que em seu 

ritual de acasalamento realizam um perfeito e iluminado balé para atrair 

seus parceiros. Pasolini acredita que os vaga-lumes morreram ofuscados 

pela luz cegante dos projetores do fascismo. No entanto, Didi-Huberman 

é contrário a esse pensamento. Para ele, os vaga-lumes estão aí, talvez 

escondidos, e para vê-los basta acreditar na sua existência e, acima de 

tudo, desejar vê-los. Didi-Huberman acredita na luzinha do vaga-lume 

assim como o acomodador acredita que sua luz funciona como 

resistência. No caso do acomodador, quanto mais acredita e mais deseja, 

mais sente que sua luz aumenta. Essa foi a maneira que encontrou, sem 

perceber, a resistência à mediocridade, opressão e humilhação que lhe foi 

imposta. 

Ao metamorfosear-se em vaga-lume o acomodador consegue se 

camuflar, ele se esconde do mundo, como numa “homocromia de defesa” 

de um animal que se disfarça na cromática natural, de acordo com as 

definições de mimetismo de Roger Caillois.  

 
[...]mimetismo ofensivo, destinado a surpreender a 

presa, mimetismo defensivo, destinado quer a 

ocultar-se da visão do agresor  (mimetismo de 

dissimulação), quer a assustá-lo graças a aparência 

enganadora (mimetismo de terrificação); […] 

mimetismo direto, quando há interesse imediato 

para o animal mimético em disfarçar-se,  

mimetismo indireto, quando animais pertencentes a 

espécies diferentes, no seguimento de uma 

adaptação comum, de uma convergência, 

apresentam, de algum modo “analogias 

                                                        
a renacer. El incesante cambio es la ley de las cosas mágicas”. (GÓMEZ 

MANGO, 1998, p. 79, sublinhado do autor) 
47Refiro-me aqui ao livro Sobrevivência dos vaga-lumes, de George Didi-

Huberman.  
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profissionais”. (CAILLOIS, 1980, p. 66, grifos do 

autor) 

 

O mimetismo adotado pelo acomodador, sendo lido a partir das 

definições de Caillois seria a junção de, inicialmente, dois tipos de 

homocromia: “mimetismo indireto” e “mimetismo defensivo”. Falo 

destes dois porque, ao que tudo indica, a luz que se presentifica nos olhos 

desta personagem surgiu como magia, de modo indireto utilizando-a para 

se defender.  

Os animais querendo se defender, criam formas de se adaptarem 

ao espaço onde estão, e o mesmo acontece com o acomodador. Ninguém 

vê sua luz, mas ele cria uma espécie de “camuflagem” que lhe dá a falsa 

impressão de pertencimento ao espaço em que está inserido. Assim como 

o animal que tem as mesmas cores do espaço se metamorfoseia nele, o 

acomodador também não é o espaço no qual ele tenta se esconder, mas 

se camufla (virando espaço). A camuflagem pode ser lida como mistério 

ou magia ao aparentar o desaparecimento do animal (homocromia), um 

“engano” da visão, um trompe l’oeil da natureza (arte que faz crer numa 

perspectiva construída para iludir). Este desaparecimento coincide ao 

dom mágico da criança que pode fazer desaparecer as coisas com sua 

“capa mágica” de poesia. Do mesmo modo também Felisberto domina o 

espaço das brincadeiras infantis através do olhar poético possuidor desta 

magia que tanto mostra os caminhos (o guia dos cegos) como os faz 

desaparecer nas dobras do tempo ao pular do presente ao passado, como 

num jogo de amarelinha. 

Didi-Huberman realiza tais considerações sobre os vaga-lumes em 

seu livro Sobrevivência dos vaga-lumes, a partir da carta escrita por 

Pasolini ao seu amigo, Franco Farolfi.  Nela, Pasolini relata uma noite 

escura sem lua, em que ele e um grupo de amigos estavam em uma 

floresta onde tiveram a feliz visão de uma imensa quantidade de vaga-

lumes, e que mais tarde puderam ver ao longe a luz ofuscante dos 

projetores, “olhos mecânicos aos quais era impossível escapar” (Didi-

Huberman, 2011, p. 21), e que os aterrorizava.  

Didi-Huberman ainda lembra que toda a obra de Pasolini é 

atravessada por “momentos de exceção em que os seres humanos se 

tornam vaga-lumes – seres luminescentes, dançantes, erráticos, intocáveis 

e resistentes” (Didi-Huberman, 2011, p. 23, grifo do autor). Pelas 

características mencionadas dos vaga-lumes, principalmente pela sua 

resistência, é que os comparo ao acomodador. Ele acredita em sua luz 

como resistência, e a utiliza no meio em que habita, nessa sociedade 
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opressora, tal como o fascismo italiano, lembrado por Pasolini, que não o 

permite viver plenamente. 

Portador de uma luz que ninguém mais possui, o acomodador 

sente a ânsia, o desejo de ver. Tudo o que vê se ilumina, e com a luz que 

sai de seus olhos pode possuir as coisas: “Yo podia mirar una cosa y 

hacerla mía teniéndola en mi luz un buen rato” (HERNÁNDEZ, 2002b, 

p. 81).  Ele as agarra com sua luz, levando-as para dentro de seu mundo, 

criando o seu mundo mágico onde tem liberdade de fazer o que bem 

deseja. Reinando como uma criança em seu universo de fantasia. 

No início ele somente ilumina, possui os objetos de sua casa. Ata-

os na parede de seu quarto de maneira que possa vê-los quando está 

deitado em sua cama, organizando seu espetáculo particular (lembrando 

Horacio com suas vitrines). Porém, algo acontece quando, sem querer, se 

vê no espelho:  

 
Una noche me ataco un terror que casi me lleva a 

la locura. Me había levantado para ver se había algo 

más en el ropero; no había encendido la luz 

eléctrica y vi mi cara y mis ojos en el espejo, con 

mi propia luz. Me desvanecí. Y cuando me desperté 

tenía la cabeza debajo de la cama y veía los fierros 

como se estuviera debajo de un puente. 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 77) 

 

Ainda que em alguns momentos se sinta superior, volta a colocar-

se em lugar de inferioridade. Como um rato48, ou um animal rastejante, 

se esconde em lugares escuros e sempre debaixo de algo, em buracos. Ao 

sentir-se acuado, sente-se como de fora ou de dentro, uma personagem de 

Kafka que foge em ciclos viciosos. É suficiente dizer que a sensação de 

estar “acuado” do acomodador é, no mínimo angustiante tal como as 

personagens de Kafka49. Mas Benjamin mostra uma relação entre os 

                                                        
48“Yo era acomodador de un teatro; pero fuera de allí lo mismo corría de un lado 

para otro; parecía un ratón debajo de muebles viejos. Iba a mis lugares preferidos 

como si entrara en agujeros próximos y encontrara conexiones inesperadas.” 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 75) 
49Daniel Balderston fala, em “Felisberto, ¿lector de Kafka?”, sobre uma possível 

aproximação que alguns críticos fazem entre os dois escritores e de como a obra 

de Felisberto teria sido afetada por suas leituras de Kafka. Balderston fala de dois 

textos em particular: “Un artista del hambre”, de Kafka, e “El cocodrilo”, de 

Felisberto. Para ele não haveria nada além de “algo familiar”. “Entre el “burgués 

de la angustia” de Felisberto y el artista del hambre de Kafka hay, por cierto, un 
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ambientes kafkianos e uma sociedade capitalista decadente e burocrática 

que se desfaz em ruínas, e esse não é o caso de Felisberto50. No caso do 

acomodador, por exemplo, a personagem acomoda os espectadores do 

teatro, mas ela própria sempre foi uma (des) acomodada.  

Sua vida é andar às escondidas, como se fosse um estorvo, como 

se sua presença, repugnante e enferma, incomodasse e não fosse digna do 

meio onde vive. Após muito sofrimento e humilhações, ele deixa-se ir a 

um pântano escuro51 de onde não consegue sair. A luz que o torna singular 

e resistente também pode ser incômoda quando as pessoas percebem algo 

diferente em seus olhos. Por medo de ser descoberto, passa a fazer uso de 

sua luz somente quando está sozinho em seu apartamento porque seria 

mais “cômodo”.  

Quando um amigo o leva até um refeitório para pessoas carentes, 

descobre ali um lugar onde há vários objetos de cristal que refletiriam sua 

luz com intensidade e movido pelo desejo de “possuir” o que ali está, 

utiliza seu “mimetismo ofensivo52” para convencer o mordomo a lhe 

deixar entrar e deleitar-se. Cada incursão ao quarto ele chama de “sessão”, 

eu as denominei “sessões de olhar”, pois estão diretamente ligadas à luz 

que tem em seus olhos. 

                                                        
parecido familiar, o como dice Borges, podemos sentir la idiosincrasia de Kafka 

en el relato de Felisberto, pero esto no me parece suficiente para hablar de 

influencias, fuentes o intertextos. De haber una relación fuerte entre estos dos 

relatos, esperaríamos algún guiño al lector, algún paralelo verbal cercano, alguna 

situación o nombre propio o epígrafe que estableciera la relación, y esperaríamos 

del relato de Felisberto algo de la concentración o la intensidad que tiene sin duda 

el relato de Kafka. En su ausencia, podemos hablar apenas de una relación débil 

entre los dos relatos, un vago parecido familiar, una común parábola sobre el 

triste destino del artista en el mundo capitalista.” (BALDERSTON, 1997, p. 224, 

grifos do autor). De acordo com Balderston, tentar uma aproximação entre os dois 

através das transformações de homens em animais seria ainda mais problemático.  
50Ver: BENJAMIN, Walter. Franz Kafka: a propósito do seu décimo aniversário 

de sua morte. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura. 7 ed. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 
51“Me hundía en mí mismo como en un pantano. Mis compañeros de trabajo 

tropezaban conmigo, y yo empecé a ser un estorbo errante.” (HERNÁNDEZ, 

2002b, p. 77) 
52Pensar em “mimetismo ofensivo” conforme as considerações de Roger Caillois 

expostas acima. E por agora ele utilizar-se desse outro tipo de mimetismo, que 

anteriormente falei em “inicialmente, dois” tipos de mimetismo, porque nesse 

momento ele se vale de outro.  
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Depois que essas “sessões de olhar”53 são descobertas, ele não 

pode mais voltar a esse lugar e também não pode mais “possuir” tudo o 

que ali se encontra e que por tanto tempo satisfez seu desejo. Assim 

encerra o relato: 

 
En los días que se siguieron tuve mucha depresión 

y me volvieron a echar del empleo. Una noche 

intenté colgar mis objetos de vidrio en la pared; 

pero me parecieron ridículos. Además fui 

perdiendo la luz; apenas veía el dorso de mi mano 

cuando la pasaba por delante de los ojos. 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 86) 

 

“El acomodador” é tanto a história de um vaga-lume que perdeu a 

sua luz como a de um adulto que deixou de acreditar em seu guia e ficou 

cego. Assim como Pasolini um dia acreditou nos vaga-lumes, o 

acomodador acreditou que era um “homem-vaga-lume” (expressão 

utilizada por Didi-Huberman, 2011, p. 23) e iluminava tudo ao seu redor. 

Ele acreditou que sua luz funcionava como resistência, que com ela 

poderia ofuscar a luz da cidade grande, a luz dos outros que tentavam 

ofuscá-lo. Importante lembrar, no entanto, que enquanto acreditou em sua 

luz e em sua meninice, ela brilhava.   

Anos após Pasolini escrever a carta ao seu amigo de infância 

falando sobre a beleza da noite em que viram os vaga-lumes, ele escreve 

“O artigo dos vaga-lumes” (1975):  

 
Trata-se [...] do artigo da morte dos vaga-lumes. 

Trata-se de um lamento fúnebre sobre o momento 

em que, na Itália, os vaga-lumes desapareceram, 

                                                        
53Há em vários textos de Felisberto a recorrência de espetáculos, principalmente 

os particulares, onde os sentidos são despertados pelo desejo de algo. A exemplo 

disso poderíamos citar “el teatro de recuerdos” (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 41) e 

“el cine de recuerdos” ” (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 42), em El caballo perdido; 

as sessões de adivinhação com as manequins em “Las Hortensias” (que pode não 

ser explícito, mas instigam vários sentidos e despertam o desejo sexual de 

Horacio, personagem do conto); as sessões de “tato” realizados num túnel pelo 

amigo do narrador de “Menos Júlia; os espetáculos particulares realizados pelo 

narrador-pianista para a Sra. Muñeca, de “El comedor oscuro”. Também não 

podemos esquecer dos espetáculos de piano e recitação realizados pelos meninos 

e meninas no encontro de escoteiros em Mendoza, de Tierras de la memoria. Se 

percebermos, todos são realizados no âmbito do privado, e todos instigam os 

sentidos. Claro, não esquecendo das “sessões de olhar” de “El acomodador”. 
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esses sinais humanos da inocência aniquilados pela 

noite- ou pela luz ‘feroz’ dos projetores- do 

fascismo triunfante (Didi-Huberman, 2011, p. 25-

6) 

 

Pasolini acredita que os vaga-lumes e os “homens-vaga-lumes” 

desapareceram, aqueles mesmos que tentaram resistir à opressão do 

fascismo. Também na narrativa de Felisberto o acomodador deixa de 

acreditar em si como homem-vaga-lume, apagando-se, e assim seu olhar 

vai se escurecendo até transformar-se no velho cego sem o seu guia 

infantil.  

 

4. 2. 4. Outra prótese do corpo: a tela do cinema 

 
No entanto, a luz que se projeta dos olhos do acomodador como 

uma prótese parece ter se tornado uma temática recorrente nos textos de 

Felisberto. Esta prótese pode ser lida como um tipo de anulação do corpo 

para que se possa ver enquanto “tela”. A característica que se apresenta 

como prótese, mas agora enquanto tela de cinema exige a ausência de 

corpo dos atores que encenam as personagens, o que também difere do 

teatro, visto que os atores estão no palco no instante da encenação. 

Segundo Buck-Morss, em seu artigo sobre isso, diz: 

  
O corpo de massa simultaneamente 

hipersensibilizado e anestesiado que é sujeito da 

experiência cinemática é mantido nesta situação 

paradoxal [intensificação extrema dos sentidos 

contra a neutralização das sensações] pela mesma 

imanência simulada que descreve o objeto reduzido 

do cinema. Precisamente porque os corpos dos 

seres que habitam a tela estão ausentes, os 

espectadores do cinema podem realizar certas 

operações cognitivas que de outra forma seriam 

humanamente intoleráveis - intoleráveis para os 

corpos do cinema assim como para seus 

espectadores. O órgão protético do cinema 

assegura que ambos estejam anestesiados, porque 

ambos se ausentam da cena. 

A ausência do corpo prepara o palco para o outro 

pólo, uma intensificação alterada dos sentidos. As 

técnicas de emolduramento, ampliação e 

montagem são (close-up) poderosos instrumentos 

para a intensificação dos sentidos. Elas expõem as 
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terminações nervosas ao estímulo extremo das 

mais chocantes sensações físicas: violência e 

tortura, o aterrador e catastrófico, o atormentador e 

erótico. (BUCK-MORSS, 2009, p. 30) 

 

Pensando nessa ausência de corpo, e nas sensações que ela desperta 

nos espectadores, aqui me remeto a Felisberto, especificamente a uma 

passagem de Tierras de la memoria, onde a ausência do corpo da 

recitadora desperta no menino sensações físicas, talvez ainda 

desconhecidas. É precisamente neste momento de intimidade consigo 

mesmo, quando se encontra só com seu corpo, no banheiro de uma casa 

que não é sua, que ele começa a dividir-se, a ver-se como um outro, como 

se seus próprios órgãos se deslocassem do seu corpo. Pode-se pensar que 

nesse momento ele tem sua primeira ereção; no entanto, como ainda não 

tem intimidade com seu corpo não sabe exatamente o que está 

acontecendo. Por outro lado, tem-se a impressão de certa culpa por estar 

violando algo íntimo que não lhe pertence.  

 
Fue un poco antes de entrar en el baño cuando 

descubrí que mis ojos se habían quedado fijos 

frente a una canasta de ropa usada y que me 

empezaron a subir del cuerpo pensamientos 

descalzos. Era verano y el cuerpo no tenía prisa por 

meterse en el agua tibia. Entonces dio unos pasos y 

me llevó junto a la canasta donde había ropa que yo 

no conocía: el cuerpo hizo sus pasos de carne sobre 

baldosas frescas, donde había pintadas flores 

verdes. Antes que las manos levantaran la tapa de 

la canasta, di vuelta la cabeza para mirar hacia la 

puerta que estaba cerrada, muda y los vidrios eran 

opacos y blancuzcos como las cataratas de los 

ciegos. En el viaje de ida y vuelta que la cabeza 

hizo hasta la puerta, los ojos vieron brillar distintas 

caras de las baldosas blancas de la pared. Apenas 

las manos empezaron a levantar la tapa de la 

canasta sentí carraspear —como si se tratara de una 

advertencia — las bisagras de paja; pero los ojos ya 

habían empezado a ver un pedazo de tela celeste 

entre otras blancas, con puntillas arrugadas en las 

axilas, y donde estaban desvanecidos otros colores 

que la transpiración había tomado a otras ropas que 

habían estado en el mismo cuerpo. Las pinzas que 

hacían los índices y pulgares tomaron la tela celeste 
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y la iban extrayendo a pequeños tirones, como un 

prestidigitador saca de una chistera objetos unidos 

que antes habían estado separados. La pieza de 

ropa era íntima y bastante grande. Mi primer 

pensamiento fue para la recitadora; pero en seguida 

recordé que ella no era de la casa y pensé en la 

gorda del otro cetrino. Solté la ropa y cerré la 

canasta. (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 29) 

 

Como se não fossem suas, as mãos e a cabeça parecem agir por si 

mesmas e contraditoriamente, pois as mãos levantam a tampa do cesto 

enquanto a cabeça se assegura de que não há ninguém por perto. Assim 

como os olhos são os olhos de uma tela móvel (pantalla movible), os 

dedos são “pinças”, próteses usadas para extrair a roupa que também pode 

ser vista como um invólucro do corpo (outra prótese) – o piano é uma 

extensão do corpo e a luz do acomodador, prótese utilizada como forma 

de resistência e autoafirmação. A propósito, em “El balcón”, durante um 

diálogo entre o narrador e a menina do balcão, fica evidente como a roupa 

pode ser lida como uma extensão do corpo, ou ainda, como a 

representação do próprio corpo. 

 
– ¿Usted no siente cariño por las ropas viejas? 

– ¡Cómo no! Y de acuerdo a lo que usted dijo de 

los objetos, los trajes son los que han estado en más 

estrecha relación con nosotros – aquí yo me reí y 

ella se quedó seria –; y no me parecería imposible 

que guardaran de nosotros algo más que la forma 

obligada del cuerpo y alguna emanación de la piel. 

(HERNÁNDEZ, 2002b, 66) 

 

O dito pela menina sobre os objetos (ao qual faz referência o 

narrador) é que, no seu entender, eles adquirem alma ao entrar em relação 

com as pessoas, como o faria um colecionador que preza a história de 

cada um dos seus objetos54. Estes também podem mudar dentro de uma 

                                                        
54O dito pela personagem sobre os objetos adquirirem alma e se modificarem ao 

entrarem em contatos com outras pessoas ou ambientes, me faz lembrar o que 

Benjamin coloca sobre a importância do passado de casa objeto do colecionador: 

“Que se tenha em mente a importância que possui para todo colecionar não 

apenas o seu objeto, mas também todo o passado deste, assim como o passado 

que pertence à sua origem e qualificação objetiva, e ainda os detalhes de sua 

história aparentemente exterior: proprietários anteriores, preço de compra, valor 

etc. Para o verdadeiro colecionador, tudo isso, tanto os fatos científicos como 
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“enciclopédia mágica” imaginária de uma criança: sua alma tem o poder 

de transformação a cada nova relação com outra.  

Em Tierras de la memoria os olhos (coincidentes à tela móvel que 

o menino vê no banheiro) são instintivamente direcionados para um cesto 

de roupa suja. A partir daí são os “pensamentos descalços” que iniciam 

sua caminhada pelo corpo e levam o menino até o cesto de onde retira, 

sub-repticiamente, uma peça de roupa íntima feminina. A imagem que lhe 

salta ao ver a roupa, como para significar a peça, é a da recitadora: sua 

roupa adquire “alma”, portanto. Estas próteses do pensamento em 

Felisberto marcam as “presenças ausentes” que assombram os seus 

narradores como imagens fantasmáticas que podem ser vistas nas telas de 

cinema. 

Na citação anterior, há somente dois momentos em que o narrador 

faz algum tipo de movimento por conta própria: quando a cabeça dá volta 

para olhar a porta (no intuito de certificar-se que ninguém o está vendo) 

e quando solta a roupa no cesto por perceber que não é da recitadora 

(numa espécie de desilusão). Mesmo assim, foram os “pensamentos 

descalços” que o levaram a isso. Sempre faz menção a outros como 

responsáveis pela ação: os olhos se fixam no cesto; o corpo dá passos; a 

cabeça faz viagem de ida e volta; as mãos levantam a tampa do cesto; os 

dedos pinçam a roupa íntima. Ao que parece, um tipo de sentimento de 

culpa e desilusão são “conscientemente” detectados, e em menor 

intensidade que as sensações de desejo. A culpa pode ser entendida por 

ele pensar que está violando uma regra de proibição, que diria que “não 

se deve mexer nos pertences de outrem” porque seria algo parecido com 

estar violando o próprio corpo do dono, e ao mesmo tempo estaria 

violando a intimidade dessa pessoa, bem como traindo a confiança de 

quem emprestou o banheiro.  

 
Fue entonces que sentí depresión. El cuerpo y yo 

estábamos decepcionados. Él me había arrastrado a 

una aventura pobre; y además de estar tristes 

teníamos la conciencia de haber hecho traición. 

Nos habían arrastrado a una aventura pobre; y 

además de estar tristes teníamos la conciencia de 

                                                        
aqueles outros, aglutina-se, em cada uma de suas propriedades, em uma 

enciclopédia mágica, em uma ordem universal cujo esboço é o destino do seu 

objeto.” (BENJAMIN, 2009, p. 137). Poderíamos dizer que a personagem pensa 

como o verdadeiro colecionador do qual Benjamin nos fala, eles têm respeito pelo 

passado dos objetos e por isso mesmo respeitam o objeto. 
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haber hecho traición55 [sic]. Nos habían prestado el 

cuarto de baño, simplemente para que nos 

bañáramos – me lo habían prestado a mí para que 

lo bañara a él –. Pero él estaba predispuesto a 

olvidarse de todo y no a hacerse responsable de 

nada. Se entregaba al agua tibia como si se dejara 

consentir por una novia. Ella le mantenía las carnes 

flotantes y hasta se permitía moverle por su cuenta 

los brazos y las piernas. Es cierto que también, al 

rodearle el pecho, se lo había oprimido un poco; él 

había tenido que respirar apresuradamente y le 

había venido cierta alegría forzada. Por último ella 

le había llegado hasta el cuello y le hacía cosquillas 

con su borde. (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 30) 

 

O banheiro foi emprestado para que o dono (o narrador) banhasse 

o corpo. O narrador exerce aqui o papel da consciência e sente-se culpado 

por ter feito algo “errado”. Já o corpo, a parte inconsciente, ainda que 

possa sentir um pouco de culpa, deixa-se envolver pela sensação de prazer 

que a água lhe propicia. O corpo se abandona à boa sensação de prazer. 

A impressão que se tem é que ora o narrador assume a narração e ele se 

vê “por fora”, como se uma tela do cinema captasse seus movimentos, e 

ora na primeira pessoa, como se ele próprio assumisse o relato. Ora trata 

o corpo como se não lhe pertencesse e fizesse tudo só, ora como 

instrumento de prazer. 

                                                        
55“Él me había arrastrado...” e “Nos habían arrastrado…” repete a mesma frase, 

porém com sujeitos diferentes. Nos arquivos de originais de Felisberto 

Hernández, consultados na Biblioteca Nacional do Uruguai, essa diferença não 

aparece. Há dois arquivos onde a mesma frase aparece: C4 Conjunto D D.85.18 

e 19: “Fue entonces que sentí depresión: el cuerpo y yo estábamos decepcionados. 

El me había arrastrado a una aventura pobre y además de estar tristes teníamos la 

conciencia de haber hecho traición” (p. 225-266, numerado pelo escritor). Ver 

anexo A. 

C4 Conjunto A D86: “Fué [sic] entonces que sentí depresión. El cuerpo y yo 

estábamos decepcionados. Él me había arrastrado a una aventura pobre; y además 

de estar tristes teníamos la conciencia de haber hecho traición.” (p. 224, numerado 

pelo escritor). 

A diferença entre os dois arquivos está na pontuação da primeira frase no primeiro 

arquivo, que no segundo ele a divide em duas. Porém não há mudança de sujeito, 

seguindo com o sujeito “el”, que faz referência ao corpo, e não a outros que teriam 

arrastado o corpo e o narrador à uma aventura pobre e triste. Ver Anexo B. 
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Há também uma espécie de medo do corpo em razão do que está 

agora experimentando. No momento em que a água rodeia seu peito, o 

corpo sente uma espécie de “compressão”, fazendo-o respirar 

apressadamente, como se algo colocasse sua vida em perigo. Acredito que 

ele esteja experimentando o que Georges Bataille, em O erotismo, chama 

petite mort (1987, p. 155), ou, como comumente é conhecido: orgasmo.  

 
Não é preciso ir mais longe procurar a causa do 

medo que tem como objeto o jogo sexual. A morte, 

excepcional, é somente um caso extremo; cada 

perda de energia normal, realmente, não deixa de 

ser uma pequena morte, comparada à morte do 

zangão, mas, lúcida ou vagamente, essa ‘pequena 

morte’ é ela própria motivo de apreensão. Em 

contrapartida, ela é por sua vez o objeto de um 

desejo (nos limites humanos, pelo menos). 

Ninguém poderia negar que um elemento essencial 

da excitação é o sentimento da perda do controle de 

si, da desordem. O amor não é ou é em nós, como 

a morte, um movimento de perda rápida, 

resvalando depressa para a tragédia, não se detendo 

senão na morte. Tanto é verdade que entre a morte 

e a ‘pequena morte’, ou o descontrole, 

embriagadores, a distância é pouca. (BATAILLE, 

1987, p. 155)  

 

Acredito também que haja aqui uma espécie de estranhamento no 

despertar sexual do menino. Algo que mescla a culpa (talvez cristã, na 

qual o sexo teria somente a função de procriação, e consequentemente, a 

sobrevivência da espécie56) por estar sentindo prazer (“le había venido 

                                                        
56“O que o ato de amor e o sacrifício revelam é a carne. O sacrifício substitui pela 

convulsão cega dos órgãos a vida ordenada do animal. O mesmo acontece com a 

convulsão erótica: ela libera órgãos pletóricos num jogo cego que suplanta a 

vontade ponderada dos amantes. A essa vontade ponderada sucedem os 

movimentos animais desses órgãos cheios de sangue. Uma violência que escapa 

ao controle da razão anima esses órgãos, distende-os até o limite máximo e, de 

repente, é a felicidade que se atinge ao ultrapassar essa desordem. O movimento 

da carne excede um limite na ausência da vontade. A carne é em nós esse excesso 

que se opõe à lei da decência. A carne é o inimigo que nasce dos que são 

possuídos pelo interdito cristão. Mas se, como eu creio, existe um interdito vago 

e global que se opõe à liberdade sexual sob formas dependentes, dos tempos e 

lugares, a carneé a expressão de uma volta dessa liberdade ameaçadora”. 

(BATAILLE, 1987, p. 61, grifos do autor) 
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cierta alegría forzada”). A consciência entrega-se a essa autopunição 

enquanto o corpo simplesmente se entrega ao prazer que ele se permite 

sentir. Uma espécie de “a-bando-no”57 como no caso do acomodador.  Há 

também aqui um “esquecimento de si” que equivale à “preguiça” de que 

fala Edmundo Gómez Mango. Esse estranhamento pode dar-se por não 

ter conhecimento do seu corpo, bem como pela questão da perda das 

experiências limiares na cultura moderna, e a puberdade é uma delas.  

 
Ritos de passagem – assim se denominam no 

folclore as cerimônias ligadas à morte, ao 

nascimento, ao casamento, à puberdade etc. Na 

vida moderna essas transições tornaram-se cada 

vez mais irreconhecíveis e difíceis de vivenciar. 

Tornamo-nos muito pobres em experiências 

limiares. O adormecer talvez seja a única delas que 

nos restou. (E, com isso, também o despertar.) E, 

finalmente, tal qual as variações das figuras do 

sonho, oscilam também em torno de limiares os 

altos e baixos da conservação e as mudanças 

sexuais do amor. ‘Como agrada ao homem’, diz 

Aragon, ‘manter-se na soleira da imaginação!’ 

(Paysan de Paris, 1926, p. 74). Não é apenas nos 

limiares destas portas fantásticas, mas nos limiares 

em geral que os amantes, os amigos, adoram sugar 

as forças. As prostitutas, porém, amam os limiares 

das portas do sonho. – O limiar [Schwelle] deve ser 

rigorosamente diferenciado do da fronteira 

[Grenze]. O limiar é uma zona. Mudança, 

transição, fluxo estão contidos na palavra 

schwellen (inchar, entumescer), e a etimologia não 

deve negligenciar estes significados. Por outro 

lado, é necessário determinar o contexto tectônico 

e cerimonial imediato que deu à palavra o seu 

significado. ■ Morada de sonho ■ [O 2a, 1] 

(BENJAMIN, 2018b, p. 816) 

 

                                                        
57“A relação de abandono é, de fato, tão ambígua, que nada é mais difícil do que 

desligar-se dela. O bando é essencialmente o poder de remeter algo a si mesmo, 

ou seja, o poder de manter-se em relação com o irrelato pressuposto. O que foi 

posto em bando é remetido à própria separação e, juntamente, entregue à mercê 

de quem o abandona, ao mesmo tempo excluso e incluso, dispensado e, 

simultaneamente, capturado.” (AGAMBEN, 2002, p. 116) 
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Benjamin, nesse fragmento do seu projeto Passagens, fala da perda 

dessas experiências limiares, pela qual em grande parte a modernidade 

fica responsável. Diria que, se pensarmos figurativamente, a modernidade 

está aqui representada pela família do narrador, que ao fazer-se 

responsável pelo seu corpo, acaba privando o menino de tornar-se íntimo 

dele e conhecedor de suas transformações.  

Valho-me agora de um verbo da citação de Benjamin: 

“entumescer”. Esse verbo em geral utilizado no sentido que diz respeito 

ao órgão genital masculino no momento em que ocorre a ereção, 

protuberância natural do corpo que organicamente “entumesce” como se 

fosse um “outro” corpo, mas cujas linhas divisórias não existem, mostra 

a experiência limiar da puberdade do narrador menino. Assim também 

Jeanne Marie Gagnebin faz referência a este verbo, Schwellen, no sentido 

de limiar (“soleira, umbral, Seuil, pertence igualmente ao domínio das 

metáforas espaciais que designam operações intelectuais e 

espirituais”(GAGNEBIN, 2014, p. 35) A experiência de transição do 

menino para o adolescente começa com a experimentação de uma 

sexualidade que ainda não conhece, e por isso não sabe como lidar com 

esse fato, pois não teve nenhum tipo de “conselho”, já que a família é 

responsável pelo seu corpo e por causa de todos os tabus que envolvem a 

sociedade no que se refere ao sexo. Toda essa cena é um ver-se vendo, 

como se uma tela a projetasse, mas como produto da projeção do menino 

em sua prótese de olhar. Por isso, pode-se também ler o órgão genital do 

menino como uma outra prótese, pois ele ainda não tem controle sobre 

ela.  

Em História da sexualidade: o cuidado de si, Michel Foucault 

desenvolve a ideia dos “cuidados de si”, de como cada indivíduo deve 

tomar consciência de si mesmo, do que é necessário para si e de 

autocontrole. Pensando com Foucault, parece que o narrador de Tierras 
de la memoria ainda não tem essa consciência de si, fato que atribuiria a 

responsabilidade aos seus familiares, pois ao invés de ensiná-lo, tomam 

para si a tarefa de cuidar do seu corpo, impossibilitando-o de ter essa 

consciência de si mesmo. Segundo Foucault, o indivíduo não precisa, 

necessariamente, aprender sozinho, ele pode e deve receber ajuda, ele 

deve ser “dirigido por outros que estariam mais avançados” 

(FOUCAULT, 2005, p. 57). No entanto, cabe ao outro ensinar, e não 

tomar para si uma responsabilidade que é do indivíduo. Foucault dá-nos 

mais explicações sobre como os outros podem auxiliar na: 

 
[...] atividade consagrada a si mesmo: ela não 

constitui um exercício de solidão, mas sim uma 
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verdadeira prática social. E isso, em vários 

sentidos. Na verdade, ela frequentemente tomou 

forma em estruturas mais ou menos 

institucionalizadas; assim as comunidades 

neopitagóricas ou ainda esses grupos epicuristas 

sobre as práticas dos quais tem-se algumas 

informações através de Filodemo: uma hierarquia 

reconhecida atribuía, àqueles que estavam mais 

avançados, a tarefa de dirigir os outros (quer 

individualmente, quer de modo mais coletivo) 

[...] Mas toda essa aplicação a si não possuía como 

único suporte social a existência das escolas, do 

ensino e dos profissionais da direção da alma; ela 

encontrava, facilmente, seu apoio em todo feixe de 

relações habituais de parentesco, de amizade ou de 

obrigação. (FOUCAULT, 2005, p. 57-58) 

 

De acordo com Foucault, nas sociedades antigas, haviam escolas 

ou homens, principalmente filósofos, que se destinavam a ensinar os 

cuidados de si ao outro. No entanto, essa tarefa não seria somente 

responsabilidade desses “professores”, mas também de quem fosse 

próximo do indivíduo. E aqui relaciono a família do narrador, que ao 

tomar para si a responsabilidade dos cuidados do seu corpo, e não ensiná-

lo, priva-o dessa experiência de autoconhecimento e, por consequência, o 

impede de aprender o autocontrole. 

 
Mas através dessa forma, antes de mais nada 

política e jurídica, a relação consigo é também 

definida como uma relação concreta que permite 

gozar de si como que de uma coisa que ao mesmo 

tempo se mantém em posse e sob vistas. Se 

converter-se a si é afastar-se das preocupações  

com o exterior, dos cuidados com a ambição, o 

temor diante do futuro, pode-se, então, voltar-se 

para o próprio passado, compilá-lo, passá-lo em 

revista e estabelecer com ele uma relação que nada 

perturbará: ‘Trata-se da única parte de nossa vida 

que é sagrada e inviolável, que escapa a todos os 

acasos humanos, que está livre do império da 

fortuna, que a pobreza não desordena, nem o temor, 

nem a incursão das doenças; ela não pode ser 

perturbada nem arrebatada; perpétua e serena é a 

sua posse’. E a experiência de si que se forma nessa 

posse não é simplesmente a de uma força 
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dominada, ou de uma soberania exercida sobre uma 

força prestes a se revoltar; é a de um prazer que se 

tem consigo mesmo. Alguém que conseguiu, 

finalmente, ter acesso a si próprio é, para si, um 

objeto de prazer. Não somente contenta-se com o 

que se é e aceita-se limitar-se a isso, como também 

‘apraz-se’ consigo mesmo. (FOUCAULT, 2005, p. 

70-71) 

 

Daí entender-se essa relação como uma tomada de posse do seu 

corpo enquanto “despossuído” e um ver-se como outro, o que na tela pode 

mostrar. Quando o narrador viaja sozinho, obrigado a cuidar de si próprio, 

sem ensinamentos prévios, passa a aprender instintivamente os cuidados 

de si. De certa forma, aprecia estar consigo mesmo, porém, não antes de 

ter passado pelo estranhamento das novas descobertas. Também acredito 

que essa falta de conhecimento de si mesmo, e por não ter experienciado 

como deveria esse cuidado de si na adolescência, transformou-se em um 

adulto que não se conhece, e, consequentemente, inseguro. Insegurança 

que se vê desde a adolescência no trato com as meninas, de quem ele, por 

estar nos limiares de si, tem medo de se aproximar. 

Cabe aqui fazermos uma distinção importante entre “limiar” e 

“fronteira”, como bem assinala Benjamin na citação acima. Jeanne Marie 

Gagnebin, em seu livro Limiar, aura e rememoração (2014), 

especificamente no capítulo “Limiar: entre a vida e a morte”, fala que essa 

passagem de Benjamin é particularmente difícil de traduzir ao português, 

justamente pela particularidade que envolve os dois conceitos “limiar” 

(Schwelle) e fronteira (Grenze). Segundo a autora: 

 
No vocabulário filosófico clássico, o conceito de 

fronteira, de limite (Grenze), constitui uma 

metáfora essencial para tentar designar uma dupla 

operação de espírito e de linguagem: desenhar um 

traço ao redor de algo para lhe dar uma forma bem 

definida e, portanto, evitar que esse algo, por assim 

dizer, se derrame sobre suas bordas em direção a 

um infinito onipotente (o apeiron de 

Anaximandro) ou, mais frequentemente desde 

Platão, em direção a um infinito informe, vago – 

um ‘mau infinito’, diria Hegel. A fronteira contém 

e mantém algo, evitando seu transbordar, isto é, 

define limites não só como contornos de um 

território, mas também como as limitações do seu 
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domínio. (GAGNEBIN, 2014, p. 35, grifos da 

autora) 

 

Assim sendo, a fronteira que delimita algo, fecha, sem abrir 

espaços para que se possa transbordar e buscar novas experiências, 

enquanto no limiar não há uma limitação de espaço, sendo como um entre 

lugar. Ainda, segundo a autora (2014, p35) a fronteira está ligada, em 

contextos jurídicos, a território, espaço, assim sendo, não se pode 

ultrapassar nenhuma fronteira sem consentimento prévio, já que se 

qualifica como uma transgressão, e dessa forma pode incorrer em 

punição.  

Se pensarmos a partir da definição de fronteira, trazida por 

Gagnebin, e a relacionarmos a determinado trecho muito sugestivo, pois 

há uma reação transgressiva do menino que vem a propósito de limiares 

em Tierras de la Memoria, o narrador, ao apropriar-se, sem 

consentimento, da peça íntima do cesto de roupa suja, está transgredindo 

as regras que interditam o uso do que não lhe foi permitido. Assim, 

despertando a sensação de culpa e tristeza por ter traído quem lhe 

possibilitou fazer uso do banheiro, ele ultrapassa uma fronteira (aqui 

imaginária) nos termos do que lhe foi confiado, ou ainda mais importante, 

do que lhe foi permitido.  

Seguindo com as considerações de Gagnebin, vejamos os 

desdobramentos do conceito de “limiar” por ela apresentado. 

 
O conceito de Schwelle, limiar, soleira, umbral, 

Seuil, pertence igualmente ao domínio das 

metáforas espaciais que designam operações 

intelectuais e espirituais; mas ele se escreve de 

antemão num registro mais amplo: registro de 

movimento, registro de ultrapassagem, de 

‘passagens’, justamente, de transições; em alemão, 

registro de Übergang. [...] o limiar não faz só 

separar dois territórios (como a fronteira), mas 

permite a transição, de duração variável, entre 

esses dois territórios. Ele pertence à ordem do 

espaço, mas também, essencialmente, à do tempo. 

Assim como uma extensão espacial, sua duração 

temporal é flexível, e depende tanto do tamanho do 

limiar quanto da rapidez ou lentidão, da agilidade, 

da indiferença ou do respeito do transeunte. Em 

uma palestra num colóquio de estética realizado em 

Belo Horizonte, a filósofa Fionna Hugues 

comparou o limiar a uma ponte de importância e 
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intensidade variáveis. Benjamin aproxima a 

palavra Schwelle (na qual também ecoa a palavra 

Welle, onda) do verbo schwellen, inchar, dilatar-se, 

inflar, intumescer, crescer. Trata-se certamente de 

uma etimologia fantasiosa, mas seu caráter de 

invenção a torna ainda mais interessante, uma vez 

que possibilita, nesse caderno consagrado à 

prostituição e ao jogo, uma associação entre a 

palavra Schwelle e o processo de excitação sexual: 

o limiar é uma zona (com ou sem conotações da 

palavra em português do Brasil), às vezes não 

estritamente definida – como deve ser definida a 

fronteira. Ele lembra fluxos e contrafluxos, viagens 

e desejos. (GAGNEBIN, 2014, p. 35, grifos da 

autora) 

 

Baseado no dito por Gagnebin, à diferença de fronteira, o limiar é 

o que está “entre” isso e aquilo, um espaço que se pode percorrer sem a 

delimitação rígida e quase inacessível da fronteira. Ainda pensando com 

Benjamin, e os esclarecimentos de Gagnebin sobre os dois conceitos, 

podemos retomar a experiência limiar do menino narrador de Tierras de 

la memoria. Aliás, acredito que, justamente por se tratar de um espaço de 

entrelugar criança/adulto seria mais justo tratarmos desde aqui de um 

personagem “adolescente” já não mais como um menino, mas ainda não 

um rapaz, precisamente nesse limiar entre uma infância e uma 

adolescência que começa a despontar.  

Vale ainda lembrar, nesse sentido de limiar, a associação de 

Schwelle com a excitação sexual, como mencionado por Gagnebin, que 

nos leva diretamente à passagem do banheiro, onde o adolescente, após 

ser seduzido pela peça de roupa íntima, sente uma mescla de sensações: 

a consciência sente culpa; o corpo entrega-se à excitante sensação que a 

água lhe proporciona. Também não se pode esquecer das palavras do 

narrador: “Se entregaba al agua tibia como si se dejara consentir por una 

novia. (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 30). O narrador faz referência à sedução 

da água comparando-a à de uma mulher e como esta nos remete ao desejo 

sexual que nasce no adolescente, ele se refere a ela como uma novia, ou 

noiva, ou seja, refere-se àquela a quem não poderia negar-se como 

homem. Assim sendo, não se refere a uma relação qualquer, ou com 

qualquer mulher, mas uma relação íntima, sexual. Vale lembrar que a 

água aparece em muitos textos de Felisberto Hernández, e na maioria 

deles significa sensualidade, como é o caso de “A Casa Inundada”, para 

dar só um exemplo. 
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5. LIMIARES DA MELANCOLIA 

 
Os olhos postos no chão caracterizam aí o 

saturnino,  

que perfura a terra com os olhos. 

Walter Benjamin (2011, p.159) 

 

Em seu estudo Origem do drama trágico alemão, Walter Benjamin 

traça o perfil do melancólico, regido pelo planeta Saturno, com tendências 

ao isolamento, regido também pela bílis negra que lhe confere uma pele 

enegrecida (ou, como fala o narrador de Tierras de la memoria “el 

cetrino”), que mantem os olhos voltados à terra em estado contemplativo. 

A partir dessas considerações levantadas por Walter Benjamin, bem como 

as de Giorgio Agamben em Estâncias, buscarei traçar aqui o perfil do 

melancólico no narrador de Tierras de la memoria, o qual, como já 

encontramos no próprio título do texto, se caracteriza também por manter 

os olhos voltados à terra (como expressado por Benjamin, citado em 

epígrafe logo acima) 

Valendo-se das investigações sobre Ficino, Benjamin levanta 

considerações sobre o modo como o melancólico tece suas reflexões 

sobre o mundo, ou, no caso dos narradores de Felisberto, reflexões que 

coincidem ao ato criativo de ficção, o qual deve orientar-se do exterior ao 

interior:  

 
‘[...]a mente deve orientar-se das coisas externas 

para as internas, por assim dizer da circunferência 

para o centro, e que, enquanto prossegue as suas 

especulações, ela deve permanecer solidamente 

fixada, permita-se a expressão, no próprio centro 

do indivíduo. Ora, a atividade mental que caminha 

da circunferência para o centro para nele se fixar é 

a característica principal daquela região da mente 

com a qual a bílis negra tem afinidades. Por isso a 

bílis negra desafia permanentemente o espírito a 

dirigir-se para um ponto e a concentrar-se nele, 

para aí se entregar à contemplação. E como a bílis 

negra é em si mesma semelhante ao centro do 

mundo, ela obriga a investigar o centro de todas as 

coisas singulares e leva à compreensão das mais 

profundas verdades.’ (FICINO apud BENJAMIN, 

2011, p. 160) 

  



134 

 

Ainda seguindo as considerações de Benjamin sobre o 

melancólico, ao qual ele associa à figura do príncipe, este seria também 

um grande e fiel admirador das coisas, entregando-se mais a 

contemplação das coisas, dando-lhes maior importância, do que que aos 

que o rodeiam: 

 
A coroa, a púrpura, o cetro são, em última análise, 

adereços no sentido do drama de destino, e trazem 

consigo um fatum (destino) ao qual o cortesão se 

entrega em primeiro lugar, na medida em que é o 

seu áugure. À sua infidelidade aos seres humanos 

corresponde uma fidelidade às coisas, que 

verdadeiramente o mergulha numa entrega 

contemplativa. O lugar da concretização adequada 

do conceito que espelha este comportamento só 

pode ser o dessa fidelidade desesperançada ao 

mundo criatural e à lei da culpa que governa a sua 

vida. Todas as decisões essenciais na relação com 

os homens podem ofender os princípios da 

fidelidade, elas regem-se por leis superiores. Essa 

fidelidade só está perfeitamente adequada à relação 

dos homens com o mundo das coisas. Este não 

conhece lei mais alta, e a fidelidade não conhece 

objeto a que mais exclusivamente pertença do que 

o mundo das coisas. Este apela constantemente 

para ela, e toda a promessa e toda a memória em 

nome da fidelidade rodeia-se de fragmentos do 

mundo das coisas como se fossem os seus próprios, 

como objetos cujas exigências nunca são 

excessivas. De forma desajeitada, e mesmo 

injustificada, ela proclama a seu modo uma 

verdade por amor da qual, de fato, trai o mundo. A 

melancolia trai o mundo para servir o saber. Mas o 

seu persistente alheamento meditativo absorve na 

contemplação as coisas mortas, para as poder 

salvar. O poeta a quem se atribui a seguinte 

passagem fala sob o signo da tristeza melancólica: 

Péguy parlait de cette inaptitude des choses à être 

sauvées, de cette résistance, de cette pesanteur des 

choses, des êtres mêmes, qui ne laisse subsister 

enfin qu’un peu de cendre de l’effort des héros et 

des saints. [Péguy falava daquela inaptidão das 

coisas para serem salvas, daquela resistência, 

daquela pesadez das coisas, dos próprios seres, que 
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por fim não deixa que subsista mais que um pouco 

de cinza do esforço dos heróis e dos santos. ] A 

obstinação que se manifesta na intenção do luto 

nasceu da sua fidelidade ao mundo das coisas. 

(Benjamin, 2011, p. 164-165, grifos do autor) 

 

Através dessas novas considerações temos mais um atributo do 

melancólico que podemos encontrar nitidamente neste narrador de 

Tierras de la memoria. Neste texto, bem como em tantos outros do 

escritor, qualquer objeto, por mais insignificante que possa parecer – aos 

nossos olhos, verdade seja dita – serve ao narrador como contemplação e 

também como responsável por desencadear memórias e reflexões sobre 

os mais variados temas. Como exemplo de objetos em que se fixa o 

narrador podemos citar o lápis vermelho (em El caballo perdido), o 

balcão (em “El balcón), as bonceas (em “Las Hortensias”) e, em Tierras 

de la memoria , a casca de banana, a roupa suja, e outras coisas do gênero. 

Poderíamos citar a passagem em que o menino está no banheiro 

preparando-se para o banho, quando vê a ponta de uma roupa íntima 

feminina saindo pelo cesto de roupas sujas, e a partir desse objeto (dessa 

coisa) começa a tecer relações com a suposta dona do objeto, que 

inicialmente imagina que poderia ser a sua musa, a recitadora, e toda a 

atmosfera romântica e sexual (ainda que velada) que envolve tal pessoa. 

Essa roupa suja parece ter a função da madeleine para Proust, ou seja, 

leva a muitas divagações.  

Em seu livro Sob o signo de Saturno, Susan Sontag fala sobre essa 

melancolia descrita por Walter Benjamin, principalmente em seu livro 

Origem do drama trágico alemão, traçando o que seria não só o perfil do 

melancólico, segundo o estudioso, mas que o próprio Benjamin é o 

melancólico que ele mesmo estuda. 

 
Benjamim se projetou em todos os seus principais 

temas, e neles projetava seu temperamento, que 

determinava sua escolha. Era o que ele via nos 

temas, como os dramas barrocos do século XVII 

(que dramatizam diferentes facetas da ‘apatia 

saturnina’) e nos escritores a respeito de cujas obras 

escreveu de forma tão brilhante — Baudelaire, 

Proust, Kafka, Karl Kraus. Descobriu o elemento 

saturnino no próprio Goethe. Pois, apesar da 

posição polêmica de seu grande ensaio sobre as 

Afinidades Eletivas de Goethe contra a tendência a 

interpretar a obra de um escritor através de sua 
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vida, utilizou de forma seletiva a biografia em suas 

mais profundas meditações sobre os textos: 

revelando o ser melancólico, o solitário. (Assim, 

ele descreve, falando de Proust, a ‘solidão que 

arrasta o mundo em seu vórtice’; explica que 

Kafka, como Klee, era ‘essencialmente solitário’; 

cita, em Robert Walser, o ‘horror ao sucesso em 

vida’.) Não se pode interpretar a obra a partir da 

vida. Mas pode-se, a partir da obra, interpretar a 

vida. (SONTAG, 1986, p. 85-86) 

 

Para Susan Sontag, através da obra do escritor se pode interpretar 

sua vida, e aqui utilizo-me de suas considerações sobre Benjamin para 

dizer que também a obra de Felisberto, e seus narradores, reflete sua 

melancolia.  

Susan Sontag inicia seu texto sobre Benjamin falando sobre quatro 

fotos do estudioso, o qual era retratado sempre com o olhar voltado para 

o chão, “fixo, suave, sonhador, de míope” (SONTAG, 1986, p. 84), mão 

apoiada no queixo, outras características físicas e sobre sua vestimenta. 

Duas das quatro fotos são as seguintes: 

 

 

Figura 4: Walter Benjamin, 1927, primeira foto descrita por Susan 

Sontag 
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Figura 5: Walter Benjamin, 1937, última foto descrita por Susan Sontag 

 

Susan Sontag aponta que o olhar de Walter Benjamin nas 

fotografias está sempre fixado no solo, um olhar que, ele mesmo teria 

observado, é típico do saturnino, ou melancólico. Agora, vejamos 

algumas fotos de Felisberto para que possamos observar se há ou não 

alguma semelhança entre o melancólico Benjamin, descrito por Susan 

Sontag, e o melancólico escritor uruguaio. 

 

 

Figura 6: Felisberto Hernández e Amalia Nieto 
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Figura 7: Felisberto Hernández retratado em aquarela por Amalia Nieto 

 

 

Figura 8: Felisberto Hernández 

 

Através das fotos, de Benjamin e Felisberto, podemos ver 

claramente que há características em comum entre os dois, a que julgo ser 

a principal: os olhos voltados para o chão, ou o olhar “escondido” atrás 

de um lápis que faz anotações, ou escreve, não se sabe exatamente o quê. 

Outro fato curioso é a representação de Felisberto, feita por Amalia Nieto, 
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ali o escritor não estava sendo fotografado, mas pintado, então não 

teríamos o olho instantâneo da câmera capturando seu olhar melancólico, 

mas, mesmo assim, a sua imagem representa características melancólicas. 

Porém, não é somente em expressões faciais ou maneirismos que 

os dois se parecem em sua melancolia. Segundo Susan Sontag outra das 

características do melancólico se refere ao modo como ele se relaciona 

com o passado: 

 
Da perspectiva da infância, ele pode examinar sua 

vida como um espaço a ser mapeado. A franqueza 

e a vaga de sentimentos dolorosos em Infância 

Berlinense e Crônica Berlinense se tomam 

possíveis justamente porque Benjamin adotou uma 

maneira totalmente digerida, analítica, de relatar o 

passado. Ela evoca os eventos para as reações aos 

eventos, os lugares para as emoções que 

depositamos nos lugares, outras pessoas para o 

encontro conosco mesmos, sentimentos e 

comportamentos por seu poder de sugerir paixões 

e fracassos futuros [...] 

A memória, encenação do passado, transforma o 

fluxo dos eventos em quadros. Benjamin não 

pretende recuperar seu passado, mas compreendê-

lo: condensá-lo em suas formas espaciais, suas 

estruturas premonitórias. (SONTAG, 1986, p. 88-

89) 

  

Da melancolia, tanto Walter Benjamin como Felisberto, evocam 

seu passado, através de um olhar retroativo, não por uma rememoração 

puramente saudosista, mas através dos desvios criados para buscar as 

próprias memórias e os pensamentos que têm vida própria, em vários 

momentos cruciais eles não dominam as suas memórias ou os 

pensamentos. Esta é uma melancolia singular, que culpa as próprias 

memórias por serem autossuficientes e obrigam-nos a seguir o que elas 

determinam para eles.  

Analisando a obra “Melancolia I”, de Dürer, Benjamin (Benjamin, 

2011b, p. 155) levanta outra característica do melancólico: a tendência às 

grandes viagens, traço igualmente identificado no narrador de Tierras de 

la memoria. Em Tierras de la memoria temos o viajante adulto que 

durante uma viagem, relembra outra realizada na infância. Durante a 

narrativa o narrador vai nos falando sobre as diferenças que percebe entre 

seu país e o país que agora visita: “Recuerdo la forma de los panes, - más 
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parecidos a tortas - que algunas mujeres vendían en las estaciones; cuando 

empezaban a conversar, la voz hacía un pequeño canto que subía y bajaba 

graciosas montañas.” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 22). Efeito de som para 

o menino: mais alto, mais baixo, sobe e desce montanhas. Esses efeitos, 

ao invés de melancólicos no sentido passivo da melancolia, já se sentem 

como “ativos” quando se percebe essa visão do menino que, inclusive, 

parodia a dos viajantes mais realistas quando diz que a voz do canto sobe 

e desce as montanhas, quando se refere ao som mais alto e mais baixo da 

voz. 

Por todo texto de Tierras de la memoria encontramos referência 

aos deslocamentos, sejam eles físicos ou da memória, e esbarramos (para 

falar com Felisberto que tem gosto por corporificar o incorpóreo) em dois 

deles em uma só frase: “Cuando el ferrocarril cruzó la calle Capurro, 

levantó un recuerdo de mi infancia.” (HERNÁNDEZ, 2002c, p.15). 

Assim como a voz das mulheres, que vendem pães nas estações sobem e 

descem montanhas, os olhos também empreendem verdadeiras viagens, 

percorrendo um corpo ou uma paisagem: “A mis ojos se les ocurrió ir 

hasta el otro extremo de ella y ver sus brazos, que eran muy blancos y se 

elevaban más allá de mi cabeza; mis ojos hicieron esse recorrido, como 

se hubieran ido desde el mar hasta las nubes. ” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 

43). A recorrência do alto e do baixo, a partir da visão dos braços das 

mulheres, é também uma visão do menino, cujos olhos acompanham esse 

movimento de alto abaixo: do mar às montanhas! Esses braços despertam 

o olhar do menino provocando um êxtase desde a janela do trem.   

Porém, não é somente neste texto que podemos averiguar o gosto 

pelas viagens. Felisberto também documentou em diário sua viagem feita 

com os escoteiros, como confirma o diário encontrado no “Arquivo 

Felisberto Hernández”, da Biblioteca Nacional do Uruguai. Vale dizer 

que a imagem a seguir pode ser a daquele diário que o narrador se refere 

em Tierras de la memoria, o escrito de forma linear que posteriormente 

foi encadernado com cor “séria”.  

 
Del viaje a Chile tenía dos cuadernos: uno era chico 

y contenía el relato escueto y en forma de diario; – 

así lo había ordenado nuestro jefe –; después del 

viaje alguien, en nuestra institución lo había 

encuadernado con tapas de “un color serio”, creo 

que sepia. El otro cuaderno era grande, íntimo, 

escrito en días salteados, y llenos de inexplicables 

tonterías. Tenía tapas color tabaco muy grasientas. 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 54) 
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O diário com capa de cor séria é o que foi entregue pelo chefe dos 

escoteiros, devendo ser escrito conforme normas pré-estabelecidas, de 

forma institucionalizada. Ele serve para que os escoteiros façam o 

relatório da viagem para a instituição. O diário íntimo é escrito conforme 

o narrador deseja e por isso não segue uma cronologia. Ali se encontram 

suas tonterías, talvez, seus desejos mais íntimos, suas frustrações com as 

meninas, sua autocrítica e tristeza por pensar que não executa de forma 

aceitável as peças ao piano, seus falsos êxitos.  

Nesse diário íntimo, o menininho em Felisberto escreve 

tipicamente aos saltos da mesma forma que subia as escadas do teatro, 

que agora se dispõe para o alto na escalada do tempo como o jogo de 

amarelinha de sua vida. Daí tratar-se de um diário paródico dos diários 

convencionais, escritos dia a dia, de forma linear. Porém, o menino 

corrompe e recria esse modelo de escrita. Assim também os relatos de 

viagens se tornam meios fugazes de saída dos caminhos da instituição. 

No diário íntimo, acredito, ele não fala sobre os lugares que conheceu de 

maneira “séria”, talvez com dados sobre as cidades, como sua história, 

seus habitantes, mas sim as suas impressões pessoais, também dos 

lugares, mas de forma mais subjetiva e não objetiva, como a sua 

instituição exige que seja. Através da subjetividade criativa do menino 

que começa a descobrir o mundo ele ultrapassa os relatos ensimesmados 

de viagens melancólicas. 
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Figura 9: Primeira página do diário de viagem de Felisberto Hernández. Fonte: 

Arquivo Felisberto Hernández, Biblioteca Nacional do Uruguai.58 

                                                        
58Transcrição: 

Relato de mi viaje a Chile 

El dia 21 de Enero – 1917 nos aprestamos para el viaje que habia de dejarnos tan 

gratas impresiones; a las 10 de la noche partimos de Montevideo con rumbo a 

Buenos-Aires, pensando en las cosas buenas que ivamos a ver, llegamos a esta y 

me aloje en la casa de un pariente del compañero Mogmoni partiendo ese mismo 

dia lunes a las 3 de la tarde para Mendoza donde llegamos al otro dia Martes a las 

4 de la tarde después de haber cruzado en ferrocarril inmensas llanuras que 

separan B.A de Mendoza  
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Figura 10: Última página do diário de viagem de Felisberto Hernández. Fonte: 

Arquivo Felisberto Hernández, Biblioteca Nacional do Uruguai.59 

                                                        
Mendoza 

Al llegar a esta fuimos recibidos por los scouts Mendocinos alojandonos en casa 

del jefe Sr Guerrero que era este Sr el que debía dirigir la columna. 

El pueblo acá nos agasajaba mucho, nos reclamaban a los Uruguayos para fiestas, 

paseos, lunch y comidas. Un poco mas tarde llegaron los scouts Chilenos que 

venían de Chile para hacer juntos la travesia de los Andes. 
59Transcrição: 

[pue]blo ignoraba que 2 niñas acompañadas de un jefe patriota por excelencia 

habían ido a llevar desinteresadamente haciendo el sacrificio  de una penosa 
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Na primeira página de seu diário, Felisberto já demonstra o gosto 

pela viagem, pois inicia falando de gratas impressões e das coisas novas 

que iria conhecer. Esta parece ser a primeira viagem empreendida para 

outro país, mas que não será a última, visto que o escritor viajou por vários 

países latinos dando concertos quando era pianista, e que também 

aparecerão em muitos outros de seus textos. Também não podemos 

esquecer da viagem realizada a Paris, onde ficou por dois anos com uma 

bolsa de estudos.  

Claro, esses são somente alguns dos exemplos encontrados em 

Tierras de la memoria, mas como dito anteriormente o gosto pelos relatos 

de viagem perpassam toda a obra do escritor uruguaio, nos levando 

novamente ao seu perfil de aventureiro melancólico e também de 

paródico.  

Na primeira viagem o narrador de Tierras de la memoria parte com 

uma atitude aventureira (“[...]el viaje que habia de dejarnos tan gratas 

impresiones”, primera frase do diário de viagem de Felisberto), como 

acontecia com os heróis do gênero épico, eles empreendiam viagens em 

busca de aventuras, pois viajar é sempre descobrimento e tem sempre a 

atitude de desbravar, e nunca de ensimesmar-se. Na segunda viagem, o 

narrador, já adulto, parte por obrigação, porque precisa trabalhar para 

sustentar sua família e pagar suas dívidas60. Aqui, ele torna-se uma 

                                                        
jornada el pabellón y el nombre de su patria a lejanas tierras donde permanecerá 

por muchos años grabado el recuerdo de nuestro pasaje por ellas. 

Talvez el centenarco venidoro cuando ya no existamos para josar con la 

recompensa nuestra haraña será recordada, pero no importa, lo que se hace en 

bien de la patria esta bien recompensado con la inmensa satisfacción de haber 

cumplido un sagrado deber.  

Termino este relato dando un viva al Sor Lamas y a la Institución que nos inculca 

con caracteres imborrables de la idea de la Patria.  

Febrero 07 de 1917 

Felisberto Hernández 

14 años 

Vanguardia de la Patria  

 
60“El dueño [del café] estaba muy contento con nosotros y nos había prometido 

trabajo para tres años; pero a los tres meses – ya adelantada la estación – había 

contratado una orquesta de señoritas y nosotros nos quedamos en la calle. Se 

produjo el desbande de nuestra orquesta y yo acepté este nuevo trabajo. Con él 

seguiría pagando deudas a los Bancos; y si conseguía las clases que había dejado 

un maestro recién venido a Montevideo, podría llevar a mi señora.” 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 21) 
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espécie de anti-herói, como os de Dostoiévski, que empreendem viagens 

por lugares “baixos”, como comentado por Bakhtin (2015, p. 131):  

 
As aventuras da verdade na terra ocorrem nas 

grandes estradas, nos bordeis, nos covis de ladrões, 

nas tabernas, nas feiras, prisões, orgias eróticas dos 

cultos secretos, etc. Aqui a ideia não teme o 

ambiente do submundo nem a lama da vida. O 

homem de ideia – um sábio – se choca com a 

expressão máxima do mal universal, da perversão, 

baixeza e vulgaridade.  

 

Bakhtin coloca essas viagens por lugares “baixos” como 

características das “sátiras menipéias”, lugares por onde passam as 

personagens de Dostoiévski, que são também os lugares por onde viaja o 

narrador de Tierras de la memoria, e tantas outras personagens viajantes 

de Felisberto. Geralmente, viajam em segunda classe, hospedam-se em 

hotéis baratos, dão concertos em pequenos cafés, algumas vezes precisam 

realizar mais de um trabalho para sobreviver. Porém, essas viagens, por 

mais que sejam realizadas em condições precárias, de pobreza, deixam 

“gratas” impressões nos viajantes e serão reelaboradas durante sua vida.  
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Figura 11: Melancolia I, Albrecht Dürer       

Como já dito anteriormente, não é somente em Tierras de la 
memoria que as viagens são temas recorrentes nas narrativas do escritor 

uruguaio. Outro importante conto do escritor onde a viagem se faz 

presente, e com grande relevância, é “La casa inundada”. Aí, em vez das 

“terras” temos as “águas” da memória. Não à toa trago a imagem de 

“Melancolia I”, de Dürer, não só porque é minuciosamente tratada por 

Benjamin, mas por haver nela a referência de viagens representada pelo 

mar, águas que me levam diretamente ao conto “La casa inundada”. Neste 

conto, a personagem principal, e também narrador, é um escritor pobre, 

que a convite da Sra. Margarita, dona da casa inundada, passará um tempo 

com ela em sua casa, com intuito de ouvir sua história e posteriormente 

escrever suas memórias, se assim o escritor achar que deve ser. No 

entanto, o narrador passa um bom tempo sem conhecer sua história, a Sra. 

Margarita sempre desvia o assunto, fala sobre coisas banais, ou mantém 

silêncio absoluto. O escritor só saberá de detalhes com o passar de vários 

dias, e à medida em que sua anfitriã desejar.  

A Sra. Margarita é uma viúva com alguns costumes bastante 

excêntricos, o principal deles: tem uma casa que inundou propositalmente 
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porque queria conviver com a água. A ideia lhe surgiu após ficar viúva – 

ou talvez nem fosse, já que o corpo de seu marido, que caiu em um 

precipício na Suiça, nunca foi encontrado – quando de lá viajou para uma 

pequena cidade da Itália, e da janela do seu quarto de hotel podia ver uma 

fonte com a qual desenvolveu um tipo de relação. Depois da primeira 

noite em que viu a fonte, levanta-se em todas as outras para apreciá-la, 

até que começou a visitá-la, no meio da noite, aprecia ainda mais o que a 

água da fonte queria lhe “comunicar”. Segundo ela, depois de vários 

pensamentos confusos e com pouco sentido, essa água lhe ensinou que:  

 
Un pensamiento confuso y como deshecho de tanto 

estrujarlo. Se empezó a hundir, lentamente y lo dejé 

reposar. De él nacieron reflexiones que mis 

miradas extrajeron del agua y me llenaron los ojos 

y el alma. Entonces supe, por primera vez, que hay 

que cultivar los recuerdos en el agua, que el agua 

elabora lo que en ella se refleja y que recibe el 

pensamiento. En caso de desesperación no hay que 

entregar el cuerpo al agua; hay que entregar a ella 

el pensamiento; ella lo penetra y él nos cambia el 

sentido de la vida. (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 69-

70) 

 

Ainda que a Sra. Margarita não esteja falando do mar, 

especificamente – como Benjamin em relação à obra de Dürer –, a água 

nos traz aqui o sentido de viagem, não somente de longas viagens, mas 

também das pequenas viagens, e não só as físicas, mas as viagens no 

tempo. Explico. O narrador de “La casa inundada” é convidado para ouvir 

as histórias da Sra. Margarita, essas que se referem ao seu passado, 

histórias de seu esposo falecido, de como desenvolveu essa relação com 

a água e ademais de como inundou a casa. Porém, acontecem várias 

pequenas viagens enquanto o narrador está na casa inundada: a Sra. 

Margarita e o narrador saem, quase todos os dias, em um pequeno bote61, 

ela senta-se a frente, de costas para ele, e ele rema. São nesses momentos, 

e só neles, que a personagem conta suas histórias. Diria que aqui também 

(como em Tierras de la memoria) são duas viagens realizadas no mesmo 

momento: a pequena viagem física, pela água, e a viagem pelas memórias 

da Sra. Margarita.  

                                                        
61Além da casa ser inundada, com 40 cm de água e os móveis serem suspensos 

em boias, todo entorno da casa também é inundado. Então tem-se algo parecido 

com uma ilha, ao redor da qual as personagens realizam essa viagem no bote.  
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É importante ressaltar que o narrador escritor antes de conhecer a 

história da Sra. Margarita, ou de tornar-se algo parecido a um confidente 

e, inclusive, de ser o escritor que tem a responsabilidade de eternizar suas 

memórias – principalmente as que se referem ao falecido marido – 

desempenha o papel de remador do bote, no qual os dois juntos realizam 

suas viagens. Então, retomo a ideia do remar para pensar como essa ação 

sugere deslocamentos. Se pensarmos que o ato de remar acontece dentro 

da água e, consequentemente, gera deslocamentos, podemos, dessa 

forma, ler toda a experiência vivida por ele, em companhia da Sra. 

Margarita, como mais uma experiência limiar, porém, vista aqui sob a 

ótica dos deslocamentos das suas viagens. 

No entanto, não só o remar que lembra deslocamentos, mas o fato 

de todas as ações descritas na narrativa estarem ligadas à água. Matéria 

em estado líquido, ela é difícil de conter, geradora de muita força, fluindo 

constantemente, bem como responsável pela criação e sobrevivência dos 

mais variados tipos de vida. Também, através da água se pode atravessar 

fronteiras, sejam elas materiais ou imateriais. Se pensarmos em rituais 

religiosos, a água está intimamente ligada a um dos mais importantes 

rituais: o batismo. Através do ritual de purificação do batismo, em que a 

cabeça é lavada com água, simbolizando o indivíduo liberto do pecado 

original ao ser admitido no reino de Deus. Dessa forma opera-se a 

transposição de uma fronteira62, muito bem delimitada pelo cristianismo: 

atravessa-se o limite entre céu e inferno. 

Porém, acredito que nesse caso específico, a água está mais ligada 

a experiências limiares, as quais se desenvolvem pelo correr das águas, 

pelos deslocamentos. Lembrando que, segundo Jeanne Marie Gangebin 

(2014) a experiência limiar está ligada ao espaço, mas sobretudo ao 

tempo. Remetendo-nos, assim, às viagens pelas lembranças da Sra. 

Margarita, que depois serão contadas através das memórias do narrador 

do tempo em que estiveram juntos na casa inundada. 

Voltemo-nos agora ao texto de Gagnebin sobre experiências 

limiares. 

 
Prenhe de um futuro desconhecido, a infância 

também é atravessada por uma temporalidade da 

espera e da paciência, que tem no limiar seu espaço 

privilegiado. A infância ainda sabe fruir de um 

tempo sem determinação, de um tempo que não 

                                                        
62Lembrar das diferenças entre os conceitos de “limiar” e “fronteira” já esboçados 

e esclarecidos anteriormente no presente estudo. 
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possui um fim prefixado, um tempo de espera de 

um desconhecido que não pode ser antecipado por 

uma decisão precipitada, mesmo quando os adultos 

tentam encaixar a criança numa estratégia de 

previsibilidade da vida. Assim, o presente é pleno 

da intensidade da descoberta e, simultaneamente, 

pleno de angústia e de esperança com relação ao 

futuro, como se o tempo de espera (Warten) 

redobrasse, por sua necessária paciência, o fervor 

vivido, que não voltará com essa abertura. Peter 

Szondi falou com acuidade desse tempo de futuro 

anterior, próprio à obra “memorialística” de Walter 

Benjamin e, também, à sua filosofia da história: 

tempo do ainda não definido e definitivo, tempo 

dessa estada privilegiada ‘au seuil des temps et des 

formes’, como escreve Proust no início da 

Recherche. 

[...] Há domínios privilegiados como a literatura e 

a infância, e também regiões precisas, como a Paris 

do fim do século XIX e início do XX, que ainda 

tornam possível a experiência do limiar, seja ela 

uma transição paciente e respeitosa, ou uma 

transformação abrupta. (GAGNEBIN, 2014, p. 42-

43, grifos do autor) 

 

Acredito que esta citação de Gagnebin nos dá vários elementos 

para pensarmos as características de experiências limiares vividas por 

estas duas personagens. Portanto, tentarei aqui explicar como isso se 

desenrola na narrativa de “La casa inundada” em alguns sentidos 

assumidos pelo tempo. Interessante pensar também que esses sentidos 

coincidem a um pensamento teórico sobre o próprio ato de ler: 

O “tempo prenhe”, ou, como mais comumente dizemos, o tempo 

com sentido de gravidez. Pensando na criação literária, podemos dizer há 

uma gestação (não esquecendo que toda a casa é inundada, também 

fazendo referência ao líquido amniótico) do texto que segue. O narrador 

gesta (enquanto escreve) essa nova vida, que são as lembranças da Sra. 

Margarita, as quais ganharão a “luz” ao serem paridas. Aqui o parto é lido 

como a finalização da escrita do texto literário, e o filho gerado pode ser 

o próprio texto. 

O “tempo de espera” pode ser lido com a essa espera, que pode ser 

entendida ainda como a gravidez, mas também – e penso que aqui cabe 

melhor a ideia – a espera angustiada do narrador pela boa vontade da Sra. 

Margarita em lhe contar o que tanto deseja saber: a história da suposta 
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viúva. Porém, diferentemente do colocado por Gagnebin, o narrador 

parece não ter a paciência que pede essa temporalidade da espera. Já no 

primeiro parágrafo de “La casa inundada” fala sobre a espera e as 

sensações e sentimentos que despertam nele. 

 
De esos días siempre recuerdo las vueltas en un 

bote alrededor de una pequeña isla de plantas. Cada 

poco tiempo las cambiaban; pero allí las plantas no 

se llevaban bien. Yo remaba colocado detrás del 

cuerpo inmenso de la señora Margarita. Si ella 

miraba la isla un rato largo, era posible que me 

dijera algo; pero no lo que me había prometido; 

sólo hablaba de las plantas y parecía que quisiera 

esconder entre ellas otros pensamientos. Yo me 

cansaba de tener esperanzas y levantaba los remos 

como si fueran manos aburridas de contar siempre 

las mismas gotas. Pero ya sabía que, en otras 

vueltas del bote, volvería a descubrir, una vez más, 

que ese cansancio era una pequeña mentira 

confundida entre un poco de felicidad. Entonces 

me resignaba a esperar las palabras que me 

vendrían de aquel mundo, casi mudo, de espaldas a 

mí y deslizándose con el esfuerzo de mis manos 

doloridas. (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 60) 

 

O “tempo sem determinação” está relacionado direta e 

indiscutivelmente com a Sra. Margarita, pois é ela a responsável pelo 

transcurso do tempo da narração de suas lembranças. Por mais ansioso 

que o narrador possa estar, nada pode fazer para, ao menos, tentar 

modificar a situação. Somente o que lhe resta é esperar pelo tempo 

subjetivo da personagem. 

Saberemos somente no final do relato o motivo pelo qual a Sra. 

Margarita não contou de uma só vez a sua história, marcando essa 

“ausência de tempo prefixado” de que fala Gagnebin. Segundo ela, no 

momento em que viu o narrador em sua casa, parado na escada, sentiu 

simpatia por ele, passou a apreciar sua companhia, também pelo fato de 

ele ser a única pessoa da casa com quem ela conseguia manter um diálogo 

(que se parecia mais a um monólogo) e também o considerava um bom 

ouvinte. Todos esses fatores são responsáveis por fazer com que a 

personagem não imponha um tempo específico para o fim de sua relação 

com o narrador. Cito as palavras escritas pela Sra. Margarita em sua carta 

de despedida ao narrador: 
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Querido amigo: él día que lo vi por primera vez en 

la escalera, usted traía los párpados bajos y 

aparentemente estaba muy preocupado con los 

escalones. Todo eso parecía timidez; pero era 

atrevido en sus passos, en la manera de mostrar la 

suela de sus zapatos. Lo tomé simpatía y por eso 

quise que me acompañara todo este tiempo. De lo 

contrario, lo hubiera contado toda mi historia 

enseguida y usted tendría que haberse ido a Buenos 

Aires al día siguiente. Eso es lo que hará mañana. 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 78) 

 

O “tempo de espera de um desconhecido que não pode ser 

antecipado por uma decisão precipitada” está ligado a ideia de o narrador 

não ter controle sobre esse tempo desconhecido, que é regulado pela Sra. 

Margarita, nem pode tomar nenhuma decisão precipitada se quiser 

conhecer sua história, bem como receber o pagamento pelo seu trabalho. 

Fato bastante relevante, pois essa é mais uma das personagens escritoras 

de Felisberto, que não consegue se manter unicamente com o trabalho de 

escritor, ou de pianista, em outros casos.  

O “presente pleno da intensidade da descoberta” faz referência aos 

dias que o narrador vive na companhia da Sra. Margarita e dos criados, 

na casa inundada, e a cada dia ele descobre algo novo sobre a personagem. 

Seja pelos criados (que mais especulam sobre sua patroa, do que 

propriamente falam “verdades”, porque ela não lhes dá abertura para 

entrar em sua intimidade, como fez com o narrador), seja por cada novo 

fragmento de história contado por ela. 

O “presente pleno de angústia e de esperança em relação ao futuro” 

está diretamente relacionado ao narrador. Como a Sra. Margarita cria todo 

um ar de mistério ao redor de sua história, o narrador se sente angustiado 

por não saber como ou quando tudo o que está vivenciando vai terminar, 

e se vai terminar. Em alguns momentos ele tem esperança, ou a ilusão, de 

que esta relação possa tomar outros rumos, pensa, inclusive, que todo esse 

mistério é motivo para que se apaixone por ela. 

 
Otra tarde quise imaginarme -ya lo había hecho con 

otras mujeres- cómo sería yo casado con ésta. Y por 

fin había decidido, cobardemente, que si su soledad 

me inspirara lástima y yo me casara con ella, mis 

amigos dirían que lo había hecho por dinero; y mis 

antiguas novias se reirían de mí al descubrirme 
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caminando por veredas estrechas detrás de una 

mujer gruesísima que resultaba ser mi mujer. 

[…] Esta señora Margarita me atraía con una fuerza 

que parecía ejercer a gran distancia, como si yo 

fuera un satélite, y al mismo tiempo que se me 

aparecía lejana y ajena, estaba llena de una 

sublimidad extraña. Pero mis fieles me reclamaban 

a la primera señora Margarita, aquella desconocida 

más sencilla, sin marido, y en la que mi 

imaginación podía intervenir más libremente. 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 72) 

 

 

Esse tempo poderia coincidir ao significado da memória em Walter 

Benjamin. Já falamos nesse trabalho sobre a obra memorialística de 

Benjamin possuir características do melancólico, assim como a do 

escritor uruguaio. “La casa inundada” é mais um dos textos do escritor 

onde a memória é de extrema importância, agora não pensando na 

memória do escritor63 Felisberto, mas na memória das suas personagens. 

O texto se desenvolve através da memória de duas personagens: as da 

senhora Margarita e as do narrador. Em sua carta de despedida ao 

narrador, Sra. Margarita lhe dá permissão para que escreva sua história: 

“P.D. Si por casualidad a usted se le ocurriera escribir todo lo que le he 

contado, cuente con mi permiso. Sólo le pido que al final ponga estas 

palabras: ‘Esta es la historia que Margarita le dedica a José. Esté vivo o 

esté muerto’.” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 78) 

Para tanto, o narrador precisa recorrer à sua memória para poder 

escrever a história da Sra. Margarita. Agora há a necessidade de 

empreender uma nova viagem através da memória para poder recuperar e 

transformar em texto o que lhe foi confiado, ser fiel à história da Sra. 

Margarita, e não à imagem que ele fez dela e a tudo aquilo que as suas 

memórias guardam.  

 
[…] si ahora dejo libre mi memoria se me va con 

esta primera señora Margarita; porque la segunda, 

la verdadera, la que conocí cuando ella me contó su 

                                                        
63Lembrando do fato, já comentado aqui, que alguns dos textos de Felisberto 

contém fatos que ocorreram com o próprio escritor, como é o caso das narrativas 

Por los tiempos de Clemente Colling, Caballo perdido e Tierras de la memoria, 

mas que não os nomeamos como textos autobiográficos, mas sim que suas 

memórias se servem ao ato da criação dos textos. 
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historia, al fin de la temporada, tuvo una manera 

extraña de ser inaccesible.  

Pero ahora yo debo esforzarme en empezar esta 

historia por su verdadero principio, y no detenerme 

demasiado en las preferencias de los recuerdos. 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 61) 

 

Não se deter nas “preferências das lembranças” é uma das grandes 

questões dos narradores de Felisberto desde os tempos de Por los tiempos 

de Clemente Colling64, ou ainda, não se deixar enganar pelas lembranças. 

Fato é que todos os textos de Felisberto onde esse tema aparece, há 

sempre uma “briga” entre o que a personagem quer lembrar e o que a 

memória quer trazer à tona65. Esta parece ser, inclusive, correspondente a 

um tipo de memória voluntária que lembra conscientemente dos fatos, e 

a memória involuntária, que se desencadeia inconscientemente por uma 

estética de sentidos, como lembra Jeanne Marie Gagnebin sobre Proust66.  

                                                        
64“No sé bien por qué quieren entrar en la historia de Colling, ciertos recuerdos. 

No parece que tuvieran mucho que ver con él. La relación que tuvo esa época de 

mi niñez y la familia por quien conocí a Colling, no son tan importantes para este 

asunto como para justificar su intervención. La lógica de la ilación sería muy 

débil. Por algo que yo no comprendo, esos recuerdos acuden a este relato. Y como 

insisten, he decidido atenderlos.” (HERNÁNDEZ, 2002a, p. 23) 
65“Y fue una noche en que me desperté angustiado cuando me di cuenta de que 

no estaba solo en mi pieza: el otro sería un amigo. Tal vez no fuera exactamente 

un amigo: bien podía ser un socio. Yo sentía la angustia del que descubre que sin 

saberlo ha estado trabajando a medias con otro y que ha sido el otro quien se ha 

encargado de todo. No tenía necesidad de ir a buscar las pruebas: éstas venían 

escondidas detrás de las sospechas como bultos detrás de un paño; invadían el 

presente, tomaban todas sus posiciones y yo pensaba que había sido él, mi socio, 

quien se había entendido por encima de mi hombro con mis propios recuerdos y 

pretendía especular con ellos: fue él quien escribió la narración. ¡Con razón yo 

desconfiaba de la precisión que había en el relato cuando aparecía Celina! A mí, 

realmente, a mí, me ocurría otra cosa. Entonces traté de estar solo, de ver yo solo, 

de saber cómo recordaba yo. Y así esperé que las cosas y los recuerdos volvieran 

a ocurrir de nuevo.” (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 41-42) 
66“ ‘Para o conhecimento da mémoire involontaire: suas imagens não só chegam 

sem serem chamadas; trata-se muito mais de imagens que nunca vimos antes de 

nos lembrar delas. Isso é o mais manifesto nessas imagens, nas quais – 

exatamente como em certos sonhos – nós mesmos nos oferecemos à vista’  

Essa observação aguda desmonta a interpretação recorrente da mémoire 

involontaire proustiana como o ressurgir de uma imagem antiga, muitas vezes 

oriunda da infância, o que, segundo comentadores bem-intencinados, explicaria 

seu frescor. A reflexão de Benjamin ressalta muito mais a novidade da imagem 
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O ato de remar também está presente em El caballo perdido, 

podendo ser lido no sentido de um deslocamento psíquico. Ao 

empreender várias viagens por suas memórias, o narrador percebe que 

algo não está conforme, sente que está difícil viver no presente, e que se 

quiser viver hacia adelante para manter sua sanidade mental, deve 

esforçar-se para se manter no presente: “Si me quedo mucho tiempo 

recordando esos instantes del pasado, nunca más podré salir de ellos y me 

volveré loco: seré como uno de esos desdichados que se quedaron con un 

secreto del pasado para toda la vida. Tengo que remar con todas mis 

fuerzas hacia el presente”. HERNÁNDEZ, 2002b, p. 40). Aqui, 

novamente, parece ser um conselho teórico sobre a leitura que vem desse 

passado que o atrai à contragosto, pois teria de ter sempre forças para 

impulsionar o relato para o futuro.  

Desta vez o narrador precisa, de fato, remar contra a corrente, 

remar em direção à sobrevivência. Como bem destaca Ana Luiza Andrade 

ao comparar essa mesma passagem do escritor uruguaio com o conto 

“Navio”, de Osman Lins: 

 
Como não lembrar, por associação com a palavra 

‘remar’ no sentido de retorno, o conto ‘Navio’ de 

Os gestos, quando este outro menino se atrai 

irresistivelmente para o fundo do mar, e a certo 

ponto não tem forças para nadar de volta? Estes 

dois movimentos são equivalentes no sentido em 

que levam a esta visão de um deslocamento ‘das 

circunstâncias ordinárias e lhe [dá] dão acesso a 

outra ordenação dos seres e das coisas’ como 

apontou Cortázar. [...] 

Evidentemente estes pensamentos [empanados] se 

assemelham aos “pensamentos amarrados” de 

Felisberto Hernández, e o remar para o presente do 

autor uruguaio parece ter o mesmo significado do 

nadar para a salvação, ou seja, nadar em sentido 

                                                        
que nasce da mémoire involontaire: a rigor, nunca havíamos percebido antes, ou 

melhor, sua visão passou despercebida quando vivíamos e só agora, graças a esse 

efeito de renovação do esquecimento no lembrar, e por meio da memória que não 

procurou por ela com vontade consciente, mas soube acolhê-la e reconhece-la 

como verdadeira sem a ter conhecido, somente assim essa nova e antiga imagem 

nos faz estremecer (tressaillir, diz Proust inúmeras vezes), transformando a 

apreensão do nosso passado e, ao mesmo tempo, do nosso presente. [...] É em 

razão de sua novidade que as imagens surgidas da memória involuntária são tão 

preciosas. ” (GAGNEBIN, 2014, p. 237-238, grifos do autor) 
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contrário daquele que o chamava a curiosidade do 

‘fundo do mar’, o que nele despertava como um 

‘fundo do mar povoado’, sentimento que seria 

correspondente a dar ‘atenção ao trabalho 

silencioso daqueles segredos’ de que fala 

Felisberto Hernández. Ambos saem desta 

experiência que os havia aproximado de um 

obscuro limiar como ‘sobreviventes’. 

(ANDRADE, 2014, p.386) 

 

Percebe-se, desta maneira, que os relatos de viagem, 

principalmente quando se referem a esse momento de passagem da 

infância à adolescência equivalente ao remar contra a morte ou contra o 

fracasso, aludem ao próprio ato de escrever. Esses relatos de viajantes 

sobreviventes não estão somente presentes em Tierras de la memoria, 

mas perpassam boa parte da obra do escritor uruguaio. Podemos ver essa 

temática igualmente em “Mur”, “[En gira con Yamandú Rodriguez]”, 

“Buenos días”, “El cocodrilo, bem como em “Buenos días [Viaje a 

Farmi]”, onde o narrador deixa explícito seu gosto por aventuras: “No 

sólo me gusta viajar por distintas ciudades, sino por artes e ciencias.” 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 17). Estes são meramente alguns exemplos, 

porém, não há forma de negar a importância das viagens, não só as 

viagens físicas, como citei acima, mas também as viagens pelo 

imaginário, pela memória e por diversas áreas do conhecimento, como as 

artes. Tampouco se pode esquecer que tratamos aqui de um escritor-

pianista67.  

 

5. 1. Da melancolia passiva à ativa: paródia 
 

No entanto, quando lido de modo mais abrangente há dois aspectos 

da melancolia em Felisberto: a melancolia pela perda do objeto (Freud68), 

                                                        
67Tomo a liberdade de utilizar “escritor” precedendo “pianista” (apesar de 

Felisberto ter começado a carreira artística como pianista), porque ao que me 

parece segundo o dito pelo narrador de “Buenos días [Viaje a Farmi]”, o escritor 

gostaria de ser reconhecido como escritor, antes de pianista: “Mi primer cartel lo 

tuve en música. Pero los juicios que más me enorgullecen los he tenido por lo que 

he escrito.” (HERÁNDEZ, 2002b, p. 17) 
68“Segundo Freud, a distinção entre ‘trabalho de luto’ e ‘melancolia’ remete a um 

sentimento anterior à perda concreta, o sentimento do eu (Ichgefühl). Na 

compleição melancólica, esse sentimento é o de desvalorização, de 

empobrecimento, de esvaziamento: enquanto, no luto, é o mundo que se torna 
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mas existe ao mesmo tempo a melancolia ativa que pode ser, inclusive, 

na passagem para uma melancolia paródica, ou seja, na própria 

transformação oriunda da semelhança com outros relatos, a superação da 

perda. Melhor dizendo, há uma passagem de um tipo de melancolia de 

perda, de luto (a perda da própria infância) à outra (que adolesce, que a 

supera) que a transforma em paródia, o que faz com que o leitor se divirta 

e acabe por rir muito de peripécias que podem ser tragicômicas. Mas estas 

podem se transformar precisamente no contrário de uma melancolia 

passiva ao cederem a uma investida reativa que se converte em paródia. 

Há entre a tristeza e o humor uma linha muito tênue, justamente por ser 

Felisberto tão criativo e inovador em termos de afetos ao serem 

despertados através da visão do menino, e isso ocorre de modo 

semelhante ao da criança que muda de humor de um momento para o 

outro: chora e em seguida dá risada. Esta visão infantil se combina ao seu 

próprio anedotário, como em um caso especial do funeral do próprio 

Felisberto, contado por Rama (1964, p. 30):  

 
Ajustaron la tapa sobre el ataúd. Alguien abrió una 

ventana que daba a un jardín. Varias personas 

calzaron el ataúd y con un impulso conjunto lo 

proyectaron hacia fuera donde otras que lo 

esperaban lo barajaron, y así Felisberto Hernández 

salió por la ventana rumbo al cementerio del Norte. 

Salió en su ley, haciendo trizas la solemnidad y el 

recogimiento del acto funeral, con un repentino 

desvío de humor. Y cuando en el cementerio lo 

fueron a meter en la fosa y no entraba, ¡qué página 

suya la descripción del centenar de personas que 

bajo el sol de las tres de la tarde contemplaba los 

denodados esfuerzos del sepulturero por ampliar la 

zanja, echando la única agua bendita que él hubiera 

aceptado, la de su sudor, sobre la madera pulida del 

cajón! Situación más verdadera y realista, en la 

                                                        
vazio devido à ausência da pessoa amada, na melancolia é o próprio eu que se 

esvazia, que não tem mais a força de se recompor, de viver novamente. Ainda, 

segundo Freud, as críticas que o sujeito melancólico endereça para si mesmo, sus 

incessantes queixas (Klagen) contra si são, no fundo, acusações (Anklagen) 

contra o objeto perdido: haveria, então, uma complacência narcísica na 

melancolia, que fornece ao sujeito a grande ‘vantagem’ de desistir do trabalho de 

luto, isto é, de novos investimentos libidinosos e vitais, para se instalar na tristeza 

e na queixa infinitas, reino onde o eu pode reinar incontestado.” (GAGNEBIN, 

2009, p. 105, grifos do autor) 
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acuñación peculiar de Hernández, que la página 

suya, evocadora de su futuro en el bosque de la 

muerte viendo pasar una mujer joven y siguiéndola, 

que allí se leyó.  

 

Esse é o primeiro parágrafo do texto que Rama escreve logo após 

o falecimento de Felisberto, descrevendo o funeral como se pudesse ter 

sido escrito pelo próprio escritor. Inclusive no instante de sua morte, 

Felisberto não deixa de fazer seus “leitores” (aqui os amigos que 

acompanhavam seu funeral) rirem com uma situação que se torna cômica, 

mesmo sendo um momento triste em que eles se despedem pela última 

vez do escritor. Porém, a história pessoal do escritor está repleta dessas 

anedotas que, como diz Rama “qué página suya”, bem poderia ser algum 

de seus textos descrevendo um cotidiano trágico. Outra dessas anedotas é 

lembrada pelo neto de Felisberto, Sergio Helena (pianista como o avô):  

 
Felisberto esperó más de cinco semanas que 

organizaran su concierto y con la cuenta del hotel 

aumentando al infinito. Como resultado, junto con 

don Venus González Olaza se escaparon por la 

ventana del hotel. Una vez aliviados en la estación 

del tren se encontraron nada menos que con el 

gerente del hotel. ¡Quedaron despavoridos al 

verlo!, pero el gerente los tranquilizó con una seña: 

–‘No se preocupen muchachos, que yo también me 

voy’–. Resulta que el hotel había quebrado y no 

había dinero para pagar al personal.69 

 

Ao que parece, Felisberto gostava de fugir pela janela, seja por não 

ter dinheiro para pagar as diárias do hotel, seja pelo fato de ao final de sua 

vida estar bastante gordo e seu caixão não sair pela porta devido seu 

tamanho. As duas “anedotas” – se assim podemos chamar devido ao grau 

de tragédia – refletem momentos que mais parecem paródicos que tristes. 

Mas são também momentos de perda, seja da sua vida, seja do dinheiro 

que não recebeu pelos concertos não realizados, e que acabam 

transformando um sentimento melancólico e que renderia boas páginas 

de um conto seu. No entanto, esse anedotário de Felisberto está também 

                                                        
69 ELENA HERNÁNDEZ, Sergio. Felisberto Hernández: del músico al 

escritor. Sem data de publicação. Pode ser consultado na página da Fundación 

Felisberto Hernández. Disponível em: 

http://www.felisberto.org.uy/?page_id=207. 
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ligado à paródia ao deslocar, igualmente a vários de seus textos, para 

profanar uma estética considerada “superior”, por mais convencional, e 

criar como uma reação à sua melancolia, ao superá-la. De fato, percebe-

se uma abordagem de humor e profanação que é levantada por Panesi 

sobre as casas e a domesticidade e coincidem ao conceito de paródia. 

 
El proyecto de profanar el arte ‘superior’ [...] será 

ejecutado por el narrador adulto mediante la forma 

literaria que canaliza mejor el destructivo deseo 

profanatorio, la parodia. Como el mundo 

imaginario de las quintas ya tiene su literatura y sus 

‘literatos’, el narrador no puede adscribirse a esa 

poética ajena, y mediante la parodia de un tipo de 

literatura profana también su referente (las quintas) 

y los sentimientos que provoca (nostalgia, 

cultivada tristeza). Ataca, ‘mordisquea’, como 

hacen los remates con las quintas, una totalidad 

perdida. (PANESI, 1993, p. 70, grifo do autor) 

 

A paródia pode ser lida também como uma imitação. Aqui a 

imitação do adulto, imitação da literatura “mais bem-acabada” dos 

modelos reconhecidos pela criança que, por autenticidade se diferencia 

desses modelos, analogias à literatura que acabam sendo transgressivas. 

Benjamin fala da relação da criança com o brinquedo, dizendo que mais 

importante que o brinquedo é a relação da imitação do jogo. Desta forma 

a paródia seria como um jogo infantil onde se joga (parodia) com a 

literatura “mais bem-acabada”, a paródia prefere o inacabamento e por 

isso é mais moderna. Através de sua insubordinação e do jogo de imitação 

a criança tem a capacidade de desorganizar e revolucionar o 

convencional70. 

 
Hoje talvez se possa esperar uma superação efetiva 

daquele equívoco básico que acredita ser a 

brincadeira da criança determinada pelo conteúdo 

imaginário do brinquedo, quando, na verdade, dá-

se o contrário. A criança quer puxar algo e torna-se 

cavalo, quer brincar com areia e torna-se padeiro, 

quer esconder-se e torna-se bandido ou guarda. 

Conhecemos muito bem alguns instrumentos de 

brincar arcaicos, que desprezam toda máscara 

                                                        
70Como afirmado por Pedro Duarte de Andrade no início do capítulo 04 deste 

trabalho 
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imaginária (possivelmente vinculados na época a 

rituais): bola, arco, roda de penas, pipa – autênticos 

brinquedos, ‘tanto mais autênticos quanto menos 

parecem ao adulto’. Pois quanto mais atraentes, no 

sentido corrente, são os brinquedos, mais se 

distanciam dos instrumentos de brincar; quanto 

mais ilimitadamente a imitação se manifesta neles, 

tanto mais de distanciam da brincadeira viva. 

Características nesse sentido são as várias casas de 

boneca que Gröber apresenta. A imitação – assim 

se poderia formular – é familiar ao jogo, e não ao 

brinquedo. (BENJAMIN, 2009, p.93) 

 

Pensa-se aqui a paródia, principalmente, no caso de três contos que 

podem servir de exemplo: com as lágrimas de crocodilo (“El cocodrilo”) 

em que dela se utiliza para iludir (uma meia ilusão) o comprador, e nesse 

processo disfarça-se numa mascarada para seduzir e vender; com as 

bonecas (“Las Hortensias”) nas quais se pode perceber uma primeira 

tentativa de “clonar”: ou seja, as bonecas, ao se mostrarem como gente 

são as versões cômicas que antecipam os clones de hoje, e que naquele 

então poderiam ser consideradas paródicas ou primeiros fetiches 

(mulheres como objetos sexuais). 

Mas em nenhum desses casos mencionados há tanta força paródica 

como na narrativa “El árbol de mamá”, pois aí existe um proposital 

intento de reescrever uma outra versão (cômica) do romântico idílio de 

Shakespeare: Romeu e Julieta. No entanto, antes de comentarmos a 

linhagem paródica dos textos de Felisberto, cabe trazer considerações 

sobre a paródia, inclusive como sendo carnavalesca e renascentista, 

realizada por Michail Bakhtin, em Problemas na Poética de Dostoiévski. 
 

Ainda em relação ao riso, examinemos mais uma 

questão: a natureza carnavalesca da paródia.  

Como já tivemos oportunidade de observar, a 

paródia é um elemento inseparável da ‘sátira 

menipeia’ e de todos os gêneros carnavalizados. A 

paródia é organicamente estranha aos gêneros 

puros (epopeia, tragédia), sendo, ao contrário, 

organicamente própria dos gêneros carnavalizados. 

Na Antiguidade, a paródia estava 

indissoluvelmente ligada à cosmovisão 

carnavalesca. O parodiar é a criação do duplo 

destronante, do mesmo ‘mundo às avessas’. Por 

isso a paródia é ambivalente. A Antiguidade, em 
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verdade, parodiava tudo: o drama satírico, por 

exemplo, foi, inicialmente, um aspecto cômico 

parodiado da trilogia trágica que o antecedeu. Aqui 

a paródia não era, evidentemente, uma negação 

pobre do parodiado. Tudo tem a sua paródia, vale 

dizer, um aspecto cômico, pois tudo renasce e se 

renova através da morte. Em Roma, a paródia era 

momento obrigatório tanto do riso fúnebre quanto 

do triunfal (ambos eram, claro, rituais de tipo 

carnavalesco). O parodiar carnavalesco era 

empregado de modo muito amplo e apresentava 

formas e graus variados: diferentes imagens (os 

pares carnavalescos de sexos diferentes, por 

exemplo) se parodiavam, umas às outras de 

diversas maneiras e sob diferentes pontos de vista, 

e isso parecia constituir um autêntico sistema de 

espelhos deformantes: espelhos que alongam, 

reduzem e distorcem em diferentes sentidos e em 

diferentes graus. 

Os duplos parodiadores tornaram-se um elemento 

bastante frequente, inclusive na literatura 

carnavalizada. Isto se manifesta com nitidez 

especial em Dostoiévski: quase todas as 

personagens principais dos romances 

dostoievskianos têm vários duplos, que as 

parodiam de diferentes maneiras. Raskólnikov tem 

com duplos Svidrigáilov, Lújin, Lebezyátnikov; 

Stavróguin, Piótr Vierkhoviévsnky, Chátov, 

Kiríllov; Ivan Karamazov, Smerdiakov, o diabo, 

Rakítin. Em cada um deles (ou seja, dos duplos) o 

herói morre (isto é, é negado) para renovar-se (ou 

melhor, purificar-se e superar a si mesmo). 

Na paródia literária formalmente limitada da Idade 

Moderna rompe-se quase totalmente a relação com 

a cosmovisão carnavalesca. Mas nas paródias do 

Renascimento (Erasmo, Rabelais e outros), a 

chama carnavalesca ainda arde: a paródia é 

ambivalente e sente sua relação com a morte, a 

renovação. Foi por isto que pode germinar no seio 

da paródia um dos romances maiores e 

simultaneamente mais carnavalesco da literatura 

universal - O Dom Quixote, de Cervantes. 

Doistoiévski assim avaliava esse romance: “Em 

todo o mundo não há obra mais profunda e 

pungente. É, por ora, a última e a mais grandiosa 
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palavra do pensamento humano, a mais amarga 

ironia que o homem já foi capaz de expressar, tanto 

que se a terra deixasse de existir e se em algum 

lugar perguntassem ao homem: ‘como é, você 

entendeu a sua vida na terra, que conclusões 

tirou?’, o homem poderia mostrar o Dom Quixote e 

responder sem palavras: ‘Eis a minha conclusão 

sobre a vida; será que por ela os senhores poderão 

me julgar?’ (BAKHTIN, 2015, p. 145-146, grifos 

do autor) 

 

Tomando como base a abordagem de Bakhtin ao analisar a obra de 

Dostoiévski, a paródia consiste, basicamente, em apropriar-se de um 

discurso e transformá-lo sem que se perca os traços mais marcantes do 

original. A paródia geralmente causa riso, ela cria esse “duplo 

destronante”, nas palavras de Bakhtin, que tira o discurso original de uma 

espécie de pedestal, já que o parodia, geralmente tomando como base 

textos ditos “elevados”. Então, através da morte do já dado nestes textos, 

a paródia tem o poder de renovação ou de criação. Fato que nos leva a 

pensar, mais uma vez, nas crianças que criam a partir de qualquer 

material, mesmo um material considerado sagrado, algo novo. Elas 

renovam, ou dão nova vida ao que antes era entendido como tendo um 

significado fechado. Não à toa, as considerações de Panesi sobre a paródia 

em Felisberto cabem perfeitamente para pensarmos que sua escrita rompe 

com os “literatos”71 das quintas, aqueles que preferiam manter-se alheios 

às novidades e escondidos em suas mansões carcomidas, relembrando 

nostalgicamente um tempo caduco.  

Acompanhando Bakhtin e sua menção a Dom Quijote – trazendo-

o como um dos maiores expoentes da paródia, pois ele é, sem dúvida, um 

dos maiores anti-heróis da literatura universal ao parodiar antigos textos 

de cavalaria sobre as aventuras e façanhas dos grandes cavaleiros 

                                                        
71“Un literato de aquel tiempo que las hubiera [a las palmeras de las quintas] visto 

ahora detrás de aquella casita, habría escrito! … Y la pareja de viejas palmeras, 

movían significativamente sus grandes y melenudas cabezas lacias, como si 

fueran dos viejos y fieles servidores que comentaran la desgracia de sus amos 

venidos a menos. Y esta reflexión me vino, recordando cómo significaban la vida 

las personas de aquel tiempo. Y cómo reflejaban en su arte, o cómo eran sus 

predilecciones artísticas.” (HERNÁNDEZ, 2002a, p. 24) 
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históricos – que penso na Julieta felisbertiana, a Evangelina, do conto “El 

árbol de mamá”72.   

Parodiando o famoso drama romântico Romeu e Julieta, de 

Shakespeare, Felisberto cria Eva (diminutivo de Evangelina), uma 

personagem que, analogamente a Julieta, tem um pretendente escolhido 

pela família. Assim como no drama shakespeariano, ela não concorda 

com essa escolha e mantém às escondidas um romance com um primo. 

No entanto, muito diferente da Julieta que conhecemos, essa não tem nada 

de romântica, somente quando deseja impor suas vontades utiliza algumas 

doces palavras, em carta diz:  

 
‘Amor del alma’ [...] ‘Después de pensar mucho en 

ti he encontrado la manera de reunirnos. Debes 

venir después del cine y subir por el árbol que da a 

mi ventana; pero, ¡por amor de Dios!, no vayas a 

trepar por el árbol de mamita …’ […] ‘Te espero el 

martes después de la una. Fíjate bien en mi árbol y 

espera a que no haya gente en la calle. Te besa 

muchas veces, Eva’ (HERNÁNDEZ, 2002b. p. 

200) 

 

Os furtivos encontros ocorrem na madrugada, e é Eva, com toda 

sua astúcia, que cria um plano para esses encontros, como se verifica 

através da carta. Também é interessante analisar como o primo, mesmo 

nutrindo sentimentos em relação a Eva, percebe que essas palavras tão 

doces escondem sua real personalidade, a de uma mulher que não aceita 

o que lhe é imposto, e que sabe jogar com o outro quando lhe interessa: 

“Y después volvia a ler ‘Amor de mi alma’ y volvia a pensar: no creo que 

deba ser muy del alma, esse amor” (HERNÁNDEZ, 2002b, p. 200). 

Depois que Eva percebe que seu primo já está apaixonado el amor de mi 

alma se transforma em imbécil, desgraciado, cretino.  

Para chegar até o quarto de Eva, ele sobe por uma árvore e entra 

pela janela. Porém, há duas árvores: a que dá acesso ao quarto de Eva e 

el árbol de mamá, a que o primo estaria proibido de tocar. Essa árbol de 
mamá nos remete a uma árvore genealógica feminina, o que vai no 

sentido contrário também à obra shakespeariana, onde impera o 

patriarcado. Aqui, inclusive, a proibição é que se toque a árvore feminina, 

mostrando que são as mulheres que têm o poder na família, são elas que 

                                                        
72Publicação póstuma em: HERNÁNDEZ, Felisberto. Obras completas VI. 

Diario del sinvergüenza y Últimas invenciones. Prólogo de José Pedro Díaz. 

Montevideo: Arca, 1974. 
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tomam decisões, são mulheres viris, transgressoras e imperativas que 

fazem valer a linhagem matriarcal familiar. 

Eva, que aqui é apenas o apelido da personagem felisbertiana 

(Evangelina vem diretamente de Evangelho, mas é a palavra ditada pelo 

Novo testamento, ou seja, da parte nova da Bíblia), nos remete à primeira 

mulher do mito judaico cristão da criação do mundo, colocada 

hierarquicamente abaixo do homem por ter sido criada a partir de um 

pedaço do seu corpo, da costela de Adão, ela nasce da força do homem, e 

por esse motivo é considerada inferior. No entanto, Eva está muito além 

de ser somente a primeira mulher a pisar na Terra e ser um “pedaço” do 

homem: Eva é a primeira pessoa, a primeira mulher a transgredir regras. 

No momento em que Eva colhe o fruto da árvore proibida e a oferece a 

Adão, ela não está só transgredindo a lei divina, mas demonstrando sua 

força e impondo sua vontade. O que Felisberto faz com suas Evas, essas 

mulheres transgressoras e fortes, é marcar a força de uma linhagem 

matriarcal, demonstrando que elas são a parte forte do mundo. Os 

narradores de Felisberto empoderam as mulheres presentes em seus 

textos. A linhagem feminina em “El árbol de mamá”, demonstrada através 

de Eva, simbolicamente a primeira mulher da árvore de sua mãe, é de 

suma importância no sentido em que ela está se afirmando desde este 

então como um desvio proposital e paródico da grande obra 

shakespeariana, Romeu e Julieta. 

Os dois finais são trágicos: o de Romeu e Julieta é trágico porque 

o amor é impossível, o de Felisberto é trágico porque Eva “seria” de 

convivência impossível. 

 
Eva, en una crisis nerviosa, apretaba los dientes y 

se lanzó encima de él para arañarlo, golpearle la 

cara, él le tomó los brazos, la tumbó en la cama y 

fue hacia el ropero para sacar el violín: se iría en 

seguida, por el árbol mismo aunque pasara alguien 

y lo viera. En el instante de salir, su prima, 

afectando tranquilidad, le dijo: 

– Anoche te dejé dormir a propósito. Otro día que 

vengas y toques el árbol de mamá, pasarás una 

semana debajo de la cama. 

Él se fue sin decirle nada. Después ella le escribió 

varias cartas; pero no supo más nada de él. 

(HERNÁNDEZ, 2002b, p. 203) 

 

Pensando em uma sociedade onde impera o patriarcado, Eva seria 

mesmo uma mulher impossível de conviver, impossível de amar. Mas 
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esse não seria o real motivo do primo ter ido embora e nunca mais 

aparecer ou responder suas cartas, e sim porque Eva não aceitava o que 

queriam lhe impor e, principalmente, não se dobrava à vontade dos 

homens. O que fica claro, acima de tudo, na citação acima, é a importância 

da linhagem feminina representada pela árvore da mãe erguida como um 

novo totem: aquele que maculasse essa árvore seria castigado, como foi 

o caso do primo. 

Entretanto, não é unicamente Eva a mulher transgressora, no 

sentido de não serem mulheres submissas nos textos de Felisberto.  Em 

El caballo perdido temos a professora Celina, que apesar de seu aparente 

recato demonstrado pelas suas vestimentas, é a responsável pelos castigos 

impostos ao menino estudante de piano. A sonâmbula de “El 

acomodador”, apesar do narrador imaginar que a possui com sua luz, 

caminha por cima dele, num gesto de superioridade, como quem diz: 

tenho você a meus pés. A Sra. Margarita, de “La casa inundada”, detém 

o controle do tempo do escritor, e somente conta sua história conforme 

sua vontade, mantendo-o preso ao seu tempo e seus desejos. A recitadora, 

de Tierras de la memoria, é uma espécie de musa do narrador, que nunca 

permitiu sua aproximação, e assim como essas fortes figuras femininas, 

impõe suas vontades. Como Eva, a recitadora também desdenha seu 

admirador. Na passagem do banho em Tierras de la memoria, o próprio 

narrador imagina como a recitadora se referiria a ele se o visse com a 

calcinha na mão: “Pedazo de idiota ¿qué importa que tuvieras esa ropa en 

tus manos si en esse momento yo no la tenía puesta?” (HERNÁNDEZ, 

2002c, p. 30). No cenário imaginado pelo narrador, a recitadora não chega 

a se referir a ele como idiota completo, mas um “pedaço” de idiota, ainda 

mais insignificante, denotando seu total desprezo.   

Outro diferencial das mulheres de Felisberto com relação às 

mulheres românticas de textos de outros escritores, são as suas formas 

arredondadas: trata-se de mulheres gordas. Não vemos mulheres esbeltas, 

com formas e atitudes delicadas, mas em sua maioria são mulheres 

grandes, gordas e como a tia Petrona, sem senso estético para a arte:  

 
Aunque Petrona no había cultivado su sentimiento 

estético en el arte, en cambio tenía desarrollado el 

sentido estético de la vida, en ciertos aspectos del 

comportamiento humano. (Claro que ella no le 

hubiera llamado sentido estético. Tal vez nunca 

haya pronunciado la palabra ‘estético’). Tenía el 

concepto de lo que era lindo y de lo que era feo, de 

lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Y todo 
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esto sintetizado en la palabra ‘papelón’: se trataba 

de hacerlo o de no hacerlos” (HERNÁNDEZ, 

2002a, p. 32-33) 

 

 

 
 

Figura 12: Nostalgia de Margarita I 
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Figura 13: Nostalgia de Margarita II   

A Sra. Margarita também é descrita como tendo um “cuerpo 

inmenso” (HERNÁNDEZ, 2002c, p. 60), sendo “muy gruesa y su cuerpo 

sobresalía de un pequeño bote como un pie gordo de un zapato escotado” 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 63), às vezes, faz “una carraspera rara” 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 61). As duas fotografias73 acima (Figura 12 e 

13), que tem como modelo Virginia Real de Azúa e produzidas por 

Marisol Gómez Schulz, fazem parte da exposição “La Máquina 

Felisberto: En conmemoración del 50º aniversario de la muerte de 

Felisberto Hernández” realizada em homenagem ao cinquentenário de 

falecimento de Felisberto no Museo Nacional de Artes Visuales, em 

Montevidéu, entre os meses de agosto e outubro de 2014. A curadoria da 

exposição ficou a cargo de Roberto Echavarren, Soledad Hernández 

Montañés e Rosina Piñeyro, e contou com obras de 22 artistas74. Essas 

                                                        
73Fotografias impressas sobre vinil em caixa retro iluminada, 150 X 100 cm a 

primeira, e a segunda 100 X 150 cm. Fonte: La Máquina Felisberto: En 

conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Felisberto Hernández. 

Montevideo: Museo Nacional de Artes Visuales, ago. out. 2014. (Catálogo da 

exposição)  
74Fernando Álvarez Cozzi, Álvaro Amengual, Enrique Badaró Nadal, Pablo 

Casacuberta, Gustavo Fernández, Agustín Ferrando, Domingo Ferreira, Rodolfo 
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duas fotos conseguem retratar com perfeição, em minha opinião, a 

personagem de Felisberto, não simplesmente porque a modelo tem 

características físicas como as descritas pelo narrador. Penso que o olhar 

contemplativo da modelo dá o exato tom da Sra. Margarita que admira 

uma espécie de “cerimônia da água” e que parece estar olhando com 

alegria para a sua história com seu falecido marido, história espelhada na 

água, que quer ver eternizada na narrativa a ser escrita. Na segunda foto, 

a Sra. Margarita parece esboçar a sombra de um sorriso. A tomada de 

cena tem um sentido que aproxima a visão do fotógrafo para a do narrador 

ao retratar Margarita de um ângulo mais baixo dando a impressão de sua 

imensidão como descrita pelo narrador. 

E não se pode esquecer da recordação que o menino narrador tem 

de sua professora mais jovem, a que ele se refere como La menor, de 

Tierras de la memoria:  

 
[…] tenía una manera muy querida de llevar para 

todos lados su cuerpo alto; y un descuido lleno de 

ternura en su manera de ser gorda. Cuando los pies 

le habían traído el cuerpo cerca de mi silla y ella 

me obligaba a mirarla levantándome la cabeza con 

un dedo que enganchaba suavemente en mi 

barbilla, mis ojos la miraban como a una catedral. 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 15) 

 

Essas mulheres, grandes e geralmente gordas, lembram a estética 

do grotesco, da qual fala Mickail Bakhtin, em A cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento:  o contexto de François Rabelais, na qual o 

corpo é visto como inacabado, onde a boca, o nariz, o ventre e o falo 

parecem ter vida própria e prolongam-se formando um novo corpo. É um 

corpo disforme, mal-acabado, diferente do corpo clássico e do corpo dos 

deuses, em suas formas perfeitas.   

 
São imagens ambivalentes e contraditórias que 

parecem disformes, monstruosas e horrendas, se 

                                                        
Fuentes, Fernanda Montorro, Inés Olmedo, Mónica Packer, Nicolás Restelli, 

Sebastián Santana Camargo, Alejandra Santos, Fidel Sclavo, Alejandra Sequeira, 

María Inés Strasser, Luciano Supervielle, Gabriel Turielle, Mercedez Willat Real 

de Azúa, Yudi Yudoyoko e Roberto Echavarren. A exposição conta com obras 

das mais variadas linguagens artísticas onde se pode observar colagens, desenhos 

digitais, desenhos, instalações performáticas, instalações interativas, instalações, 

pinturas, vídeos, fotografias.  
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consideradas do ponto de vista da estética 

‘clássica’, isto é, de estética de vida cotidiana 

preestabelecida e completa. A nova percepção 

histórica que as trespassa, confere-lhes um sentido 

diferente, embora conservando seu conteúdo e 

matéria tradicional: o coito, a gravidez, o parto, o 

crescimento corporal, a velhice, a desagregação e o 

despedaçamento corporal, etc., com toda a sua 

materialidade imediata, continuam sendo os 

elementos fundamentais do sistema de imagens 

grotescas. São imagens que se opõem às imagens 

do corpo humano acabado, perfeito, em plena 

maturidade, depurado das escórias do nascimento e 

do desenvolvimento. (BAKHTIN, 1987, p. 22, 

grifos do autor) 

 

É relevante lembrar aqui a passagem em que o narrador de “La 

casa inundada”, ainda em sua confusão de sentimentos em relação à sua 

anfitriã, imagina como seria se os seus conhecidos e suas antigas 

namoradas o vissem ao lado de uma mulher imensa, o que pensariam dele 

por estar apaixonado por uma mulher com essa imagem grotesca e que 

pigarreia o tempo todo. Vale lembrar também as palavras de Emir 

Rodríguez   Monegal, citadas no capítulo “Contraste crítico da infância” 

neste trabalho, onde fala que os narradores de Felisberto se apaixonam 

por matronas enormes e grotescas. A Sra. Margarida, a partir das suas 

características físicas, é uma das representantes dessa estética.  

 
[...] quise imaginarme -ya lo había hecho con otras 

mujeres- cómo sería yo casado con ésta. Y por fin 

había decidido, cobardemente, que si su soledad 

me inspirara lástima y yo me casara con ella, mis 

amigos dirían que lo había hecho por dinero; y mis 

antiguas novias se reirían de mí al descubrirme 

caminando por veredas estrechas detrás de una 

mujer gruesísima que resultaba ser mi mujer. 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 72) 

 

No entanto, o grotesco não está somente nas características físicas, 

no corpo, ele está também na linguagem, em uma linguagem vulgar, com 

expressões grosseiras e injuriosas (lembrando Eva que se referia ao seu 

“amante” como imbecil, desgraçado, cretino). Lembra também das 

gargalhadas da tia Petrona, que parece engolir o mundo ao abrir sua boca, 

aproximando-a das características do grotesco levantadas por Bakhtin, 
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porque, segundo ele “[d]epois do ventre e do membro viril, é a boca que 

tem o papel mais importante no corpo grotesco, pois ela devora o mundo” 

(BAKHTIN, 1987, p. 277, grifo do autor). O grotesco, nesses textos de 

Felisberto, está na “boca” dessas mulheres que dizem o que querem e 

fazem o que bem entendem sem se preocuparem com convenções sociais 

que ditam regras de como uma mulher deve se comportar ou agir em 

sociedade.  

 

5. 2. Imagens paródicas em “Las Hortensias” 

 

“Las Hortensias” é um dos contos mais longos de Felisberto e o 

primeiro a receber ilustrações. A responsável pelas ilustrações é Olimpia 

Torres, filha do célebre artista plástico uruguaio Joaquín Torres García. 

Em 2013 o cartunista uruguaio, Renzo Vayra, publica uma versão em 

quadrinhos de “Las Hortensias” 

As ilustrações de Olimpia Torres e de Renzo Vayra são duas 

leituras estéticas diferentes, porém importantes, tanto uma quanto a outra 

na representação das particularidades do gênero a que pertencem. Os 

quadrinhos, pode-se dizer, que são algo mais fugaz, de uma leitura rápida 

pela quantidade de imagens que possui. Já as ilustrações na Revista 

Escritura, que também publica artigos científicos e literatura, voltam-se 

mais para a palavra que é multidirecional, assim, não havendo tantas 

imagens, a palavra faz com que o leitor a relacione com mais coisas, já a 

imagem não leva para essa mesma amplitude de significações, mas para 

uma estética expressiva.  

A publicação de 1949 possui quatro ilustrações muito simples, 

porém muito delicadas e que conseguem expressar as sutilezas do texto 

de Felisberto.  A primeira, uma boneca recostada no divã abana-se com 

um leque, encabeça a página inicial carregando consigo o título do conto. 

A terceira apresenta Hortensia sentada com uma faca cravada no peito, 

momento em que alguém da festa tentou “assassiná-la”. A quarta imagem, 

de tamanho mediano, retrata com grande perspicácia um dos temas do 

conto: essa figura que é meio boneca, meio humana, meio máquina, onde 

o inorgânico é mais aparente, justamente por trazer engrenagens junto ao 

corpo da boneca.  
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Figura 14: Ilustração de Olimpia Torres 

Em entrevista para o jornal El País, de 18 de outubro de 2002, 53 

anos depois da ilustração, Olimpia Torres fala sobre como criou as 

ilustrações: 

 
No sé, no puedo explicarlas, fue lo que me sugería 

el cuento, a mí me gustó mucho su manera de 

contar. Además, quería mucho a Felisberto. 

Entonces, las hice, espontáneamente, pero no 

podría decir porque las hice así. Y además, ahora, 

me parece como si no fueron mías. (TORRES, 

2002, p. 11)   

 

As imagens do cartunista Renzo Vayra, realizadas 54 anos depois 

da publicação, são mais comerciais por se tratar de quadrinhos, mas 

consegue também colocar com perfeição as peculiaridades do texto. Todo 
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em preto e branco os quadrinhos representam essa atmosfera misteriosa 

da “casa negra”, onde o casal burguês reside com as manequins. Esta 

paródia da casa antiga que é feita através da “casa negra paródica” não 

seria outra coisa senão uma forma de revelação das cenas narrativas 

enquanto imagens fotográficas, lembrando que a própria palavra 

“fotografia” não é senão uma escrita de luz. Portanto, as cenas narrativas 

poderiam ser vistas através de uma escrita de luz que ao sair da “matriz 

negra” (o negativo) ou o que coincidiria a uma casa negra paródica, dão 

luz75 aos quadrinhos que, inclusive, poderiam ser vistos como saídos das 

entrelinhas do texto para uma imaginação pornográfica.  

Num estilo que parodia o gótico, os quadrinhos trazem de maneira 

mais aberta a questão da sexualidade, que é velada no texto de Felisberto 

e nas ilustrações de Olimpia Torres. Vayra consegue representar essa 

cidade industrial (que retoma a primeira frase do texto de Felisberto em 

relação a fábrica em plena atividade: “Al lado de un jardín había una 

fábrica y los ruidos de las máquinas se metían entre las plantas y los 

árboles.” (HERNÁDEZ, 2002b. p. 151), o sexo anônimo masculino que 

objetifica o sexo e a mulher, e a boneca torna-se a intermediária entre a 

mulher e ele.  

                                                        
75Na carta que Felisberto envia, de Paris em 9 de outubro de 1947, para Lorenzo 

Destoc, ele fala sobre a loucura de ver que a cidade desperta nas pessoas. Por 

todos os lados que olhe tem a sensação de que as casas têm ventre e que estão 

prontas para dar à luz a todo tipo de coisas a qualquer momento. A “casa negra” 

parece, analogamente as casas parisienses, ter ventre e a partir do seu “negrume” 

dá à luz para as suas manequins. “[en París] a uno le ataca, de la mañana a la 

noche, la locura de ver. Hay calles angostas y silenciosas, que dan la sensación 

de que el ruido de los pasos producirá el derrumbe de las casas: tienen vientres 

enormes y ya parecen que van a dar a luz gente, máquinas de coser, de todo. 

Algunas están sujetas con palos, pero los palos se pudren, se caen y las casas 

siguen en pie. Todo lo novelesco, amontonado en siglos, aparece profuso, 

monstruoso, y uno no deja de asomarse nunca.” (HERNÁNDEZ apud SICARD, 

1977, pp. 461-462). Gostaria de assinalar que não tinha conhecimento desta carta, 

encontrei-a no texto de Laura Gandolfi, já citado neste trabalho, e reproduzo aqui 

o mesmo trecho por ela citado em seu trabalho.  
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Figura 15: Ilustração de Renzo Vayra 

 

Bataille, em O Erotismo, alude à proibição do sexo como um 

incentivo ao erotismo. E, para falar com Luis Javier Hernández Carmona, 

não há nenhuma alusão explícita sobre o sexo neste texto de Felisberto, 

mas sim algo implícito, quase imperceptível.  

 
En Las Hortensias no existe materialización o 

concreción del ‘acto sexual’, no es sexo bruto, sino 

la imaginación que metaforiza el deseo por medio 

de la representación; ‘Es una de las formas en que 

se manifiesta el deseo, la imaginación vuelve 

palpables los fantasmas del deseo’ [Paz, 1981: 

229]. El erotismo busca ‘el otro’, el doble 

producido por nuestro deseo, al cual jamás 

logramos poseer, siendo ajeno, estando más allá: 

‘El erotismo va en busca del otro y de nosotros 

mismos. El otro es nuestro doble, el otro es un 

fantasma inventado por nuestro deseo’ [Paz, 1981: 

230]. (HERNÁNDEZ CARMONA, 2004, p. 137)  

 

 E neste sentido estas cenas íntimas, montadas com as bonecas, 

anunciam, sem dúvida, um mercado de erotismo espetacularizado.  Assim 
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Felisberto já aponta então para um futuro próximo de objetos industriais 

erotizados pela espetacularização nos sex shops da atualidade e das casas 

de prazer. Se o erotismo de Bataille depende da proibição do prazer pelo 

sexo, suas prostitutas se oferecendo de forma velada aos homens, assim 

como em Felisberto as bonecas representam essa forma velada de sexo76. 

E Vayra em seus quadrinhos deixa essa conotação de objeto sexual muito 

explícita, seja pelas formas que dá aos corpos masculino e feminino, 

quanto pelas imagens de sexo propriamente ditas, apontando para um 

erotismo de publicidade, ao contrário de um erotismo doméstico que 

muitas vezes o conto de Felisberto dá a entender. Assim, na visão 

paródica que leva em conta o alto e o baixo na literatura (Bakhtin), o 

erotismo doméstico estaria para o livro como o de publicidade para os 

quadrinhos. Por outro lado, a boneca publicada nos quadrinhos invade 

uma intimidade doméstica outrora intacta, lembrando os movimentos de 

abrir e fechar do leque, um gesto de erotismo doméstico que se torna 

publicitário.77 

                                                        
76Ainda em O Erotismo Bataille (1987, p. 85-86) fala sobre a prostituição 

religiosa (que difere da prostituição moderna comentada por Walter Benjamin), 

que para que não vire uma chaga, deve haver um jogo onde se faz necessária, por 

parte da mulher, uma esquivez fingida de uma negação explícita, porém não 

verdadeira. E é dessa maneira que o narrador de “Las Hortensias” mostra o sexo 

no texto, é algo que ele alude, mas não deixa explícito, mas que há. Podemos citar 

como exemplo duas passagens: “Pero dentro de algún tiempo, cuando su mujer 

supiera que él no sólo tenía por Hortensia el cariño de un padre sino que quería 

hacer de ella una amante […]” (HERNÁNDEZ, 2001b, p. 168, grifo meu), e: “El 

día en que se descubrió todo, María había sorprendido las mellizas levantándole 

el camisón a Hortensia en momentos en que no debían ponerle agua caliente ni 

vestirla” (HERNÁNDEZ, 2001b, p. 171). Nesses dois momentos se pode 

perceber que há algo de sexual, pois é normal que se mantenha relações sexuais 

com uma amante, e que as criadas estariam curiosas para saber o que havia 

debaixo das roupas íntimas da boneca, um “órgão” sexual. 
77É interessante pensar nas “[...] analogias entre livros, folhetim, revista e leque 

por falarem eloquentemente destas passagens de um erotismo doméstico a um 

erotismo de publicidade, a partir de suas economias simbólicas, no transitar dos 

modos de produção manufaturados e orgânicos, de primeira natureza, aos modos 

de produtos industrializados e inorgânicos, ou de segunda natureza. [...] No 

sentido de leitura, no entanto, o leque tem suas folhas encurtadas e suas 

mensagens passam a ser codificadas nos gestos do sujeito que o manipula, 

perdendo em profundidade interior e ganhando em exterioridade superficial. [...] 

Como o folhetim e as revistas de quadrinhos, o leque trivializa a grande arte e 

inaugura a circunstância, além do folhetim, a crônica, o cartão postal, as revistas 

ilustradas. (ANDRADE, 2003, p. 54)  
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5. 3. As copiosas lágrimas de um vendedor 

 

O conto “El cocodrilo” publicado pela primeira vez no Semanário 

Marcha, n° 510, de 30 dez. 1949, reaparecerá em duas edições 

posteriores: em 1960 integrando o livro de contos La casa inundada y 

otros cuentos (Editorial Alfa), e em 1962 recebe uma edição especial, 

agora un livre object. O responsável por esta edição é o jovem pintor e 

gravurista uruguaio, Glauco Capozzoli, que acabava de fundar, 

juntamente com Graciela Saralegui, a Editorial del Este (Punta del Este)78. 

Com tiragem reduzidíssima, 75 exemplares, confeccionados 

manualmente, com xilogravuras de Capozzoli, cada um dos exemplares é 

numerado e assinado por Felisberto Hernández. Justamente pela forma 

tão peculiar e sensível que Norah Giraldi Dei Cas (2015, p. 341), ex aluna 

de piano de Felisberto, diz que esta edição é “un libro como pocos, de 

esos que se puede definir como livre object porque fue concebido como 

obra de arte.”   

Em 2014, prestando homenagem ao cinquentenário de falecimento 

de Felisberto Hernández, a Biblioteca Nacional do Uruguai edita em fac-

símile a edição de 1962, que ficou aos cuidados de Ignacio Bajter79.  

“El cocodrilo” conta a história de um vendedor de meias femininas, 

as Medias Ilusión (que assim como as manequins de Horacio são algo 

fabricado como uma novidade de consumo, também as meias carregam a 

ilusão de uma felicidade a ser comprada, ainda que seja a metade de uma 

ilusão, media ilusión80, o desejo da outra sempre permanece). A paródia 

                                                        
78Informações trazidas no artigo “Casi el mismo, pero  no es igual” de Norah 

Giraldi Dei Cas. (2015, p. 347) 
79Aproveito aqui para agradecer a atenção recebida por Ignacio Bajter em me 

fornecer o boneco desse fac-símile. 
80Freud, seguindo as considerações levantadas por Le Bon, afirma que o 

indivíduo ao se inserir na massa esquece suas características pessoais para 

assumir as da massa e vive de ilusões: “[...] as massas nunca tiveram a sede da 

verdade. Requerem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas o irreal tem 

primazia sobre o real, o que não é verdadeiro as influencia quase tão fortemente 

quanto o verdadeiro. Elas têm a visível tendência de não fazer distinção entre os 

dois” (LE BON apud FREUD, 2011, p. 29). Essa ilusão da qual se alimenta a 

massa é o que impulsiona o mercado onde as medias ilusión são comercializadas. 

Não importa aos indivíduos que essa ilusão seja pela metade ou completa, o que 

interessa à massa é viver alienada, através de ilusões, do mundo real. E inserida 

numa sociedade de consumo, quanto mais iludidos forem os indivíduos, maior é 

o lucro, pois, como diria o narrador em seu slogan para as meias Ilusão: “¿Quién 

no acaricia, hoy, una media Ilusión?” (HERNÁNDEZ, 202c, p. 79).  
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vem ecoando desde o nome das meias que se refere, em espanhol, a 

“media” (meia, o objeto feminino) e também a meia, a metade. Ele é 

também um pianista pobre que percorre o interior do país exercendo as 

duas profissões. Certo dia, ao brincar com um menino, percebe que 

consegue chorar sem nenhum motivo: lágrimas de crocodilo. Essas 

“lágrimas de crocodilo” são o que vai desencadear a sua habilidade 

paródica:  a de ser triste (por fora), mas alegre (por dentro) ao vender as 

suas meias. Após descobrir esta nova habilidade coloca-a em prática nas 

lojas por onde passa tentando vender as meias, o que gera alguma 

sensibilização nos futuros clientes e quase obriga-os a comprar o seu 

produto. Ora, lágrimas de crocodilo, expressão utilizada para aquelas 

pessoas que choram sem motivo, passam agora a ser utilizadas como 

ferramenta para vender o seu produto. 

As ilustrações de “Las Hortensias” por Olimpia e as xilogravuras 

de Capozzoli são delicadas e captam a forma singular de narrar de 

Felisberto Hernández, porque o escritor consegue levar o leitor para um 

“espaço imaginário (espaço das próprias imagens)”, como diria Blanchot 

(2013, p. 19). Felisberto parodia o modo romântico do momento triste (ao 

modo de Charles Chaplin) ao criar uma atmosfera que envolve o leitor no 

uso de imagens através de palavras. A exemplo se pode citar a passagem 

onde o narrador-pianista-vendedor de meias descreve a caricatura que 

recebeu ao final de um de seus concertos: “Entonces él sacó de la espalda 

y mostró una caricatura. Era un gran cocodrilo muy parecido a mí; tenía 

una pequeña mano en la boca, donde los dientes eran un teclado; y de la 

otra mano le colgaba una media; con ella se enjugaba las lágrimas” 

(HERNÁNDEZ, 2002c, p. 90). Aí a própria expressão “lágrimas de 

crocodilo” ganham força imagética: 
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Figura 16: El cocodrilo, xilogravura de Glauco Capozzoli 

 

E é com essa imagem de um homem vestido com fraque, com 

dentes de teclado (aludindo ao pianista) e com cabeça de crocodilo que 

Capozzoli abre e fecha a sua série de gravuras no livro. Assim sendo, não 

há a necessidade de requinte e sofisticação de linguagem, ele a utiliza 

como uma fantasia, tornando o trabalho do ilustrador uma consequência 

natural. Não à toa Norah Giraldi (2015, p. 343) percebe a conformação de 

um novo objeto através da relação entre imagens visuais e texto.  

 

5. 3. 1. Artesania/indústria 

 

Tanto em “Las Hortensias” como em “El cocodrilo”, há um tema 

recorrente: o mercado/a indústria. Em “Las Hortensias”, Horacio está 

sempre disposto a comprar o mais novo modelo de boneca; em “El 

cocodrilo” o vendedor tenta vender as meias femininas de nylon, produto 

do pós-guerra. Em um dos textos temos o burguês comprando supérfluos, 

e no outro temos um pobre vendedor tentando ganhar a vida vendendo 

seu peixe. Capozzoli e Vayra, cada um em seu gênero, conseguem ler de 

maneira muito singular os destaques de Hernández. Capozzoli com 

imagens de manequins moulage (molde da costura, maquete da 
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construção arquitetônica, aludindo ao boneco/maqueta do livro objeto), 

junto com carimbos de “Venda Más”, e Vayra com as imagens de muitas 

manequins já prontas em vitrines.  

No texto “Casi el mismo, pero no es igual”, Norah Giraldi nos 

remete ao tema da indústria, contido nos dois textos, tecendo 

comparações entre a edição fac-símile e a de livro objeto de 1962. Para 

ela, a edição de 62 tem particularidades que somente o trabalho manual 

consegue dar ao “livro objeto”, e que jamais será conseguido em edição 

fac-similar, justamente pelo fato de agora a impressão de livros ser 

industrializada, serializada. Mesmo que se tente fazer “igual” é 

impossível, pois esse livro de artista, esse livro objeto, confeccionado um 

a um, possui características singulares, diferenciando-os da produção em 

série, toda realizada pela máquina.  

Além disso, na edição de 1962 se pode tocar e sentir o contorno de 

cada letra, sendo impossível no fac-símile, pois as máquinas de impressão 

modernas não possuem a particularidade da tipografia, que é a de deixar 

sua marca em relevo juntamente com a tinta. E esse relevo jamais poderá 

ser sentido nas edições seriais. É como se cada livro objeto carregasse 

uma espécie de impressão digital nele deixada pela mão que o criou. 

A tipografia, por si só, dá originalidade ao livro, mais comum para 

a época em que foi publicado. Porém, os quadrinhos de Vayra possuem 

uma especificidade em se tratando da fonte, não se pode tocá-la, mas se 

pode vê-la, como imagens delicadamente trabalhadas, pois a fonte 

utilizada não é facilmente encontrada na maioria das publicações hoje 

disponíveis no mercado. A edição de Vayra traz essa “contradição” em si 

própria: de um lado, uma revista fugaz, mercadológica, podendo ser 

facilmente adquirida em bancas de jornal, mas, ao mesmo tempo, 

delicadamente construída, principalmente em se tratando da letra, por dar 

a impressão de ser algo entre a tipografia e a caligrafia, a máquina e a 

mão. Já na capa temos essa sensação: há uma mescla do que seria uma 

fonte tipográfica, ou datilografada, com uma fonte digital.  

Vayra foi muito cuidadoso e requintado com o processo criativo 

dos quadrinhos, pois colocou à disposição do leitor um objeto que está 

entre o industrial e o manual. Ao corrermos os olhos pela primeira vez 

pode-se pensar que se trata de mais uma estória em quadrinhos, mas, se 

nos detemos, conseguimos notar esse cuidado e perspicácia do cartunista. 

É como se tivéssemos em mãos um projeto de livro objeto, porém 

impresso digitalmente.   

Embora, com propostas diferentes, Capozzoli e Vayra acabam por 

ter leituras muito parecidas. Capozzoli trabalha de modo mais refinado 

com um object d’art, porém trazendo elementos de efemeridade, 
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demonstrados através das meias e das ilustrações de “venda mais”. Vayra, 

trabalha com o que seria uma proposta mais comercial, porém com uma 

sofisticada técnica dark, gótica, com indícios fantasmágoricos que tenta 

se aproximar de um quadrinho de arte. Ambas as versões parecem indicar 

esse meio termo entre artesania e indústria que se imprime em Felisberto: 

gesto intermediário entre o artista que se antecipa aos desenvolvimentos 

industriais da serialização do objeto numa sociedade de consumo, mas 

que, ao mesmo tempo, resiste contra esse rumo “progressista” na sua 

marca singular, quando esse tipo de tendência não seria mais que um 

“estranhamento”, e de certo modo bem negativo como é caso de “Las 

Hortensias”. 
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6. UMA LEITORA QUE SALTA (INCONFORME À IDEIA DE 

UMA CONCLUSÃO)  

 

Quando escreve “Carta en mano propia”, que figura como prólogo 

para a edição de Novelas y cuentos de Felisberto, publicada pela 

Biblioteca Ayacucho em 1985, Julio Cortázar serve-se de elementos que 

perpassam a obra do escritor uruguaio a quem agora ele se dirige. 

Cortázar inicia sua carta explicitando o gosto que os dois tinham por 

transgredir os tempos verbais e por não se aterem aos moldes acadêmicos 

para criar seus textos literários.  

Quando Cortázar se depara com uma carta que Felisberto escreveu 

ao amigo Lorenzo Destoc, com data de 26 de dezembro de 1939 na cidade 

de Chivilcoy, interior da Argentina, para a sua surpresa descobre que 

estiveram nessa mesma cidade no mesmo ano, com pouquíssimos dias de 

diferença. Aí, ao modo saltitante de Felisberto de passear pelas suas terras 

da memória e descrever os itinerários provincianos que percorreu, 

Cortázar inicia seus saltos no tempo e no espaço para reconstruir seus 

percursos paralelos na carta destinada ao escritor uruguaio, relembrando 

então os cinco anos que “vegetou” nesta cidade trabalhando como 

professor de uma escola normal. Através da leitura da carta de Felisberto 

a Destoc, Cortázar toma conhecimento de que o Terceto Felisberto 

Hernández, junto com o “Mandolión” e outro músico, realizou um 

concerto no Club Social de Chivilcoy, e pelo seu gosto pela música e por 

não ter nada para fazer na cidade, assistia a todos os concertos que ali se 

realizavam. Acredita que teria prestigiado o terceto e que alguma 

misteriosa força os teria atraído para uma conversa, compartilhariam uns 

goles de caña, ouviriam na velha vitrola de Cortázar alguns discos de 

Mozart, Bach, Gardel, Jelly Roll Morton e Big Crosby. Ele teria tido então 

a oportunidade de mostrar a Felisberto alguns livros e teriam lido alguns 

contos que o escritor argentino escreveu por aqueles tempos e nunca 

publicou. Entretanto, quis o destino que os dois não se encontrassem, 

pois, como diz em sua carta, Cortázar tinha saído havia poucos dias da 

cidade para aproveitar as férias de verão em Buenos Aires, deixando para 

trás, ao menos por um curto período de tempo, a fastidiosa vida 

provinciana. 

Através de mais um salto no tempo, Cortázar refaz o itinerário de 

concertos provincianos de Felisberto (tendo em vista as leituras desta 

correspondência de Felisberto) que chegava às terras de Pehuajó em junho 

de 1940, e em julho do mesmo ano em Bolívar, passava por Bragado, 

General Villegas, Las Flores e Tres Arroyos. O escritor argentino 

relembra que em 1939 deixou Bolívar, com destino a Chivilcoy, depois 
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de algum tempo como refém ensinando geografia no colégio nacional. E 

novamente Cortázar tem certeza que os dois estiveram no mesmo lugar, 

inclusive no mesmo hotel em Bolívar, La Vizcaína, no qual poderiam até 

ter dormido no mesmo frio e minúsculo quarto. O desencontro se repete, 

mas poderiam ter compartilhado algumas leituras de Rimbaud e Keats, 

que não deixavam Cortázar morrer de tristeza provinciana. Quiseram os 

buracos do tempo e do espaço que os dois nunca se encontrassem, o que 

se deu foram algumas momentâneas proximidades físicas. No entanto, 

para Cortázar o fato de não conhecer Felisberto pessoalmente não fez 

nenhuma diferença na admiração despertada pelo escritor quando o 

conheceu através dos seus contos do livro Nadie encendía las lámparas, 

em 1947, oito anos depois do primeiro desencontro em Chivilcoy. Porém, 

essas tristes e pesarosas viagens empreendidas pelos dois por aqueles 

interiores provincianos, os lugares onde se hospedaram, seus habitantes e 

seus hábitos, foram de extrema importância para que pudesse 

compreender a obra de Felisberto. Porque para Cortázar, só quem 

vivenciou essas experiências é realmente capaz de compreender como e 

porque Felisberto escrevia da forma como escrevia e o que escrevia: 

 
Pero me pregunto si muchos de los que en aquel 

entonces (y en éste, todavía) te ignoraron o te 

perdonaron la vida, no eran gentes incapaces de 

comprender por qué escribías lo que escribías y 

sobre todo por qué lo escribías así, con el sordo y 

persistente pedal de la primera persona, de la 

rememoración obstinada de tantas lúgubres 

andanzas por pueblos y caminos, de tantos hoteles 

fríos y descascarados, de salas con públicos 

ausentes, de billares y clubes sociales y deudas 

permanentes. Ya sé que para admirarte basta leer 

tus textos, pero si además se los ha vivido 

paralelamente, si además se ha conocido la vida de 

provincia, la miseria del fin de mes, el olor de las 

pensiones, el nivel de los diálogos, la tristeza de las 

vueltas a la plaza al atardecer, entonces se te 

conoce y se te admira de otra manera, se te vive y 

convive y de golpe es tan natural que hayas estado 

en mi hotel, que el gallego Cesteros te haya traído 

las papas fritas, que los socios del club te hayan 

discutido unas pocas monedas entre dos golpes de 

billar. Ya casi no me asombra lo que tanto me 

asombró al leer tus cartas de ese tiempo, ya me 

parece elemental que anduviéramos tan cerca. No 
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solamente en ese momento y esos lugares; cerca 

por dentro y por paralelismos de vida, de los cuales 

el momentáneo acercamiento físico no fue más que 

una sigilosa avanzada, una manera de que a tantos 

años de una mesa de billar, a tantos años de tu 

muerte, yo recibiera fuera del tiempo el signo final 

de la hermandad en esta helada medianoche de 

París. (CORTÁZAR, 1994, p.264) 

  

Último salto-desencontro-tempo-espacial entre Cortázar e 

Felisberto: o Quartier Latin, em Paris. Separados pela imensidão espaço 

temporal do Atlântico, os povoados provincianos ficaram no passado, 

mas não as lembranças e experiências ali vividas e algumas das situações 

enfrentadas se repetem em Paris: a privação da companhia dos familiares 

e dos amigos, as dificuldades financeiras (Felisberto precisou, mais uma 

vez, e acredito que muito à contragosto, tocar piano em alguns cafés 

medíocres de Paris a fim de conseguir alguns trocados e poder 

complementar a renda de sua bolsa de estudos), a escassez de alguns 

alimentos e as cartas enviadas e recebidas dos seus afetos, sempre 

remetidas por barco por ser mais barato. Mas, ao mesmo tempo, teriam 

ambos se maravilhado com o metrô e os casais apaixonados que se 

beijavam nas ruas, o que era impossível ver no interior provinciano que 

outrora compartilharam. Ali, os dois teriam esperado ansiosos as caixas 

enviadas pela família e amigos, vindas do além-mar, que continham em 

forma de café, erva-mate, latas de carne, leite condensado, a felicidade e 

os traços de afeto que os aproximava do que estava tão distante.  

Agora, quem salta aqui sou eu, leitora de ambos, e relembro os dois 

momentos em que Cortázar imagina a amizade que teria nascido se esses 

encontros tivessem se concretizado:  

 
Sé que nos hubiéramos hecho amigos, y andá a 

imaginar lo que habría salido de ese encuentro […]  

Ah, Felisberto, qué cerca anduvimos en esos años, 

qué poco faltó para que un zaguán de hotel, una 

esquina con palomas o un billar de club social nos 

vieran darnos la mano y emprender esa primera 

conversación de la que hubiera salido, te imaginás, 

una amistad para la vida.” (CORTÁZAR, 1994, p. 

266) 

 

No entanto, concluo agora que não foi em Chivilcoy, nem em 

Bolívar e tampouco em Paris que Felisberto e Cortázar se encontraram. 
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Mas em todos esses lugares e tempos, e seu derradeiro encontro aconteceu 

mesmo em Buenos Aires no instante que Cortázar lê Felisberto pela 

primeira vez. Porém, acredito que esses desencontros físicos não os 

impossibilitaram de condividir81 a amizade e os mesmos dissabores que 

há tantos anos, sem saber, teriam condividido. Ao modo rioplatense e 

infantil de jogar, Cortázar endereça a Felisberto uma carta que, para além 

de demonstrar admiração pelo seu trabalho, explicita, de forma muito 

sensível, afeto e, acima de tudo, gratidão por ter se transformado no 

escritor que foi por ter conhecido aquele de la banda oriental. Cortázar 

imagina o que teria “saído” desse encontro, e eu imagino que alguns 

daqueles contos que escreveu e não publicou, talvez tivessem sido 

debatidos entre eles e hoje pudéssemos lê-los. Também consigo ver agora 

um crocodilo e um axolotl caminhado lado a lado, lendo contos e mesmo 

sentados à mesa de um café parisiense observando os transeuntes que 

depois se tornariam personagens de seus textos.  

A carta de Julio Cortázar reaparece, assim, na (in) conclusão deste 

trabalho, não só por ser escrita de um modo conforme às estratégias de 

que Felisberto se utilizou, como o adulto que enverga a alma da criança 

saltitante e inquieta que se aventura por lugares inóspitos do próprio fazer 

literário, mas porque, por meio dela o escritor argentino manifesta a 

importância que a obra literária desse charrua teve na formação de vários 

escritores, e que eu percebo na sua, e até ousaria dizer que não seria a 

mesma se não o tivesse lido. Da mesma maneira que Felisberto “brincou” 

com o tempo, Cortázar tece alguns de seus seus textos também aos pulos, 

de um tempo a outro, e consegue assim o entramado temporal narrativo 

de Rayuela, com movimentos de idas e vindas de leitura. A partir dela 

arquiteta 62/Modelo para armar (1968) rompendo com o tempo e o 

espaço, obrigando um leitor cúmplice a rearmar o percurso narrativo. 

Outra referência importante de Felisberto na obra de Cortázar 

encontramos em “Axolotl”, conto em que de tanto observar um axolotl, o 

narrador acaba se transformado nele, como aconteceu com o cavalo de 

                                                        
81Tomo emprestada a expressão “condividir” utilizada por Giorgio Agamben em 

seu ensaio “Amigo” (2009, p. 89, grifos do autor): “A amizade é a instância desse 

com-sentimento da existência do amigo no sentimento da existência própria. Mas 

isso significa que a amizade tem um estatuto ontológico e, ao mesmo tempo, 

político. A sensação do ser é, de fato, já sempre dividida e com-dividida, e a 

amizade nomeia essa condivisão. Não há aqui nenhuma intersubjetividade – esta 

quimera dos modernos –, nenhuma relação entre sujeitos: em vez disso o ser 

mesmo é dividido, é não-autêntico a si, e o eu e o amigo são duas faces – ou os 

dois polos – dessa com-divisão.”  
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“La mujer parecida a mí” de Felisberto, este que de tanto se imaginar 

homem, confundiu-se entre a forma do cavalo e a humana. Assim também 

em Cortázar: “Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. 

Iba a verlos al acuario del Jardín des Plantes y me quedaba horas 

mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora 

soy un axolotl.” (CORTÁZAR, 2004, p. 351, grifos meus). Agamben 

utiliza o axolotl (bicho que mantém mesmo depois de adulto 

características infantis ou larvares não se desenvolvendo completamente 

como os demais anfíbios) como exemplo para pensar a evolução humana. 

Mais ainda, percebe como as características infantis possuem papel 

determinante para pensar essa evolução: 

 
A evolução do homem não se teria dado a partir de 

indivíduos adultos, mas sim das crias de um 

primata que, como o axolotl, teria adquirido 

prematuramente a capacidade de se reproduzir. 

Isso explicaria aquelas particularidades 

morfológicas do homem que, da posição do furo 

occipital à forma da concha da orelha, da pele 

glabra à estrutura das mãos e dos pés, não 

correspondem às dos antropoides adultos, mas às 

dos seus fetos. Particularidades que nos primatas 

são transitórias, mas que se tornaram definitivas no 

homem, realizando, de certo modo em carne e osso, 

o tipo do eterno rapazinho.  

[...] na sua infantil onipotência, ela [a criança] seria 

tomada de estupefação e ficaria fora de si, não, 

como os outros seres vivos, numa aventura e num 

ambiente específicos, mas, pela primeira vez, num 

mundo: ela estaria, verdadeiramente, à escuta do 

ser. E como a sua voz é ainda livre de toda 

prescrição genética, não tendo nada para dizer ou 

exprimir, ela seria o único animal da sua espécie 

que, como Adão, seria capaz de nomear as coisas 

na sua língua. No nome, o homem liga-se à 

infância, para sempre amarrado a uma abertura que 

transcende todo destino específico e toda vocação 

genética. (AGAMBEN, 2013, p. 90-91, grifos do 

autor)  

 

Descobre-se assim, através das muitas leituras que se ligam e se 

esclarecem em Tierras de la memoria, que quando Felisberto decide 

deixar a música e se dedicar exclusivamente à literatura deixa esta marca 
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como um importante momento de mudança no seu fazer literário, pois é 

a partir de então que irrompe no escritor, e nos seus narradores, o espírito 

chisporroteante da criança.  Com o descobrimento dessa criança que 

nomeia e brinca coincide o descobrimento do corpo (da sexualidade), da 

importância do olhar do menino como guia dos cegos, porque “a evolução 

do homem não se teria dado a partir de indivíduos adultos”, simplesmente 

porque o adulto não consegue ver o mundo com os mesmos olhos 

criativos da criança. O guia dos cegos é aquele que ilumina os percursos, 

que vê o que o adulto não tem a possibilidade de ver, só ele é capaz de 

dar sentido e nome às coisas, vendo-as de outro modo, transcendendo o 

estabelecido. 

Porque se deixou guiar por este menino, Felisberto ousou brincar 

com a linguagem e a arte, bem como com suas várias formas de expressão 

e conseguiu percorrer os mais recônditos caminhos literários. Fez isso 

com a descoberta de uma linguagem de animais, das pessoas menos cultas 

e das crianças (aquelas que ninguém compreende, ou que não querem 

compreender porque só fazem ou falam disparates), modo de ganhar 

potência e ter um espaço cativo em sua escrita. Voltando aos primórdios 

da humanidade ao se utilizar de uma ancestralidade infantil, buscou na 

fábula antiga os meios para que o mundo dos bichos e dos homens fosse 

um só. Imitando a criança que brinca de esconde-esconde e o bicho que 

se camufla na natureza (como nas homocromias de defesa), usa de sua 

imaginação mágica para, num átimo, transformar as coisas, como nas 

trocas súbitas de humor que só ocorrem na infância. Pois é no instante em 

que adulto se liberta de suas amarras e de seu olhar corrompido, quando 

consegue vestir a capa mágica do menino, ao tornar-se o guia do cego, 

nele próprio encarnado, que tudo se torna o que o escritor bem entender.   

Como num jogo de amarelinha ele saltará entre tempos para buscar 

ora em suas lembranças infantis, ora em suas leituras de adulto, o material 

necessário para o desenvolvimento das suas narrativas e da sua fuga de 

um cotidiano melancólico. É com o olhar daquele que guia os que ficaram 

cegos que Felisberto subverte os modos canônicos da literatura através da 

paródia, criando a partir do velho e do “sério”, o novo e o divertido. 

Lembrando das afirmações realizadas por Bakhtin de que a paródia é 

sempre a criação de algo novo a partir do já dado, destronando o antigo. 

Poder-se-ia ainda dizer que como numa brincadeira infantil na qual até os 

objetos mais sagrados são profanados, Felisberto destitui as formas 

canônicas de narrar e as transformou em enciclopédias mágicas por onde 

se pode entrar e sair por qualquer lugar já que seu livro não tem capas 

“porque es abierto y libre: se puede escribir antes y después de él” 

(lembrando a epígrafe do capítulo 2 desta pesquisa).  
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Aberta e livre é também a literatura de Felisberto e as personagens 

que ele criou, sejam elas crianças, adultos ou mulheres a quem ele deu 

voz. Assim como aquelas personagens que em alguns momentos 

pareciam frágeis e solitárias, algumas como o acomodador que vivia 

atolado em seu pântano de solidão e sofrimento, ou como a menina do 

balcão que pode ver a vida fluir através dele e criar suas coloridas 

narrativas, ou ainda como o cocodrilo que descobre através de uma 

brincadeira com uma criança que consegue chorar e enganar os 

proprietários das lojas para vender suas medias Ilusión. Não se pode 

esquecer que o narrador de Tierras de la memoria recorre à sua infância 

num dos momentos mais difíceis de sua vida e se vê obrigado a encarar 

que seus sonhos de adolescência precisam ser esquecidos porque as 

obrigações da vida adulta e a responsabilidade de ser pai são “maiores”, 

ou mais urgentes. No entanto, a “salvação” para todas essas personagens 

é aquele fugaz instante em que elas conseguem o encontro com os olhos 

da criança que um dia foram, ao se transportarem para a infância, período 

da vida em que desfrutam de alguns breves momentos de divertimento, 

análogos àqueles em que se pode atingir o paraíso, como no jogo de 

amarelinha, aos saltos. 
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ANEXOS 

Anexo A 

 

 
Anexo A: D 85.18 Fonte: Biblioteca Nacional do Uruguai 

 

Transcrição:  

D 85. 18 

En ese momento yo no la tenía puesta?” Porque ella, a pesar de 

recitar versos, tenía en su persona algo concreto, irremediable; no parecía 

venir de ninguna selva íntima; y si tenía pensa mientos descalzos los 

mostraría además mostraría sus pensamientos descalzos.  
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Anexo A:  D 85. 18 e D 85. 19 Fonte: Biblioteca Nacional do Uruguai 

Transcrição: 

D 85. 18 

de una manera imperturbable, y sin el menor concepto de la 

desnudez. 

Fue entonces que sentí depresión: el cuero y yo estábamos 

decepcionados. El me había arrastrado a una aventura pobre y además de 

estar tristes teníamos la conciencia de haber 

D 85. 19 

hecho traición. Nos habían prestado en cuarto de baño para, 

simplemente, para que nos bañáramos. – Me lo habían prestado a mí para 

que lo bañara a él. – Pero como él estaba predispuesto a olvidarse de todo 

y a no ser responsable de  
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Anexo B 
 

 
Anexo B: D 86. Fonte: Biblioteca Nacional do Uruguai  

Transcrição: 

D 86 

Fué entonces que sentí depresión. El cuerpo y yo estábamos 

decepcionados. El me había arrastrad a una aventura pobre; y además de 

estar tristes teníamos na conciencia de haber hecho traición. Nos habían 

prestado el cuarto, simplemente, para nos bañáramos. Me lo habían 

prestado a mí para lo bañara a él. – Pero como él estaba predispuesto a 

olvidarse de todo y a no ser responsable de nada. Se entre-  

 

 

 

 


