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RESUMO 
 

 

O estudo da cultura é um dos traços marcantes da História contemporânea. 
O diálogo com a Antropologia Cultural fez surgir nos últimos anos, no seio da 
historiografia, o que se chamou inicialmente de Antropologia histórica e mais 
recentemente de História Cultural. Dentro dessa tendência historiográfica se 
destaca a atenção dada à literatura. 

Neste trabalho, a obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez foi 
analisada a partir de um variado diálogo entre o texto e seu contexto. Para tanto, 
traçou-se um panorama histórico do Pós Segunda Guerra Mundial e suas 
implicações no ambiente social e cultural caribenho. Foi esse o cenário em que 
García Márquez se formou como escritor e no qual sua obra adquire sentido 
histórico. 

Esse ambiente colocava na ordem do dia a delimitação das especificidades 
e diferenças do homem caribenho e latino-americano em relação ao homem 
ocidental. Alejo Carpentier em 1948 colocou como símbolo dessa diferença o 
maravilhoso popular no que foi seguido por García Márquez. Contudo, esse último 
dá um passo adiante. Importa-lhe não apenas o maravilhoso, mas também o 
exagero, o hiperbólico que se liga ao carnaval e ao carnavalesco, que são traços 
marcantes da história do Caribe colombiano. 

A delimitação de uma retórica do encantamento e de uma retórica 
hiperbólica – a primeira relacionada à magia cotidiana e aos contos de 
assombração; a segunda ligada ao carnaval e ao carnavalesco – tornou possível 
corroborar a partir da análise do texto de Cien años de Soledad, a idéia de que há 
um profundo laço entre essa obra e a cultura popular caribenha, especialmente no 
que se refere à oralidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

The study of Culture is one of the main features of contemporary 
history. The dialogue with cultural anthropology has caused to rise in the last 
years, within  historiography, what was initially called  historical anthropology and 
more recently cultural history. What stands out within this historiographic tendency 
is the attention given to literature. 

In this study, Gabriel García Márquez’s work named Cien anõs de 
soledad  was analyzed  based on a varied dialogue between text and context. In 
order to do so to trace a historical panorama of the post WW II period and its 
implications in the socio-cultural Caribbean environment. This was the scenario in 
which Garía Márquez became a writer and in which his work acquires historical 
meaning.  

This environment put on the top the delimitation of the specific traces 
and differences of the Caribbean and Latin American man in relation to occidental 
man. In 1948, Alejo Carpentier established the maravilhoso popular as the symbol 
of this difference, in which he was followed  by García Márquz. The latter goes one 
step ahead, though. The main concern to him was not only the maravilhoso, but 
also the exaggeration, the hyperbolic that links to carnival and the carnivalesque, 
which are characteristic features of the Colombian Caribbean History.  
 The delimitation of a rhetoric of enchantment and of a rhetorical 
hyperbole – the first one related to the quotidian magic and to ghost tales; the 
second one link to carnival and the carnavalesque – made it possible to reinforce, 
based on the analysis of the text of Cien anõs de soledad, the idea that there is a 
profound tie between this work and the popular Caribbean culture, especially 
referring to orality . 
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1 – Introdução 

 

Este estudo é o resultado das pesquisas que foram desenvolvidas no 

Mestrado de História da UFG entre 2002 e 2004, e faz parte de um pesquisa mais 

antiga, de aproximadamente quatro anos, sobre a obra do escritor colombiano 

Gabriel García Márquez, em particular sobre, Cien años de soledad. O interesse que 

motivou o projeto inicial era compreender, a partir de uma aproximação histórica da 

obra de García Márquez, a presença em Cien años de soledad do que se chamou 

carnavalesco (BAKHTIN, 1981; 1999) e maravilhoso (CARPENTIER, s/d; LIMA, 

2003).  

A compreensão histórica exige o estudo do contexto histórico. Apesar de 

contexto ser entendido aqui numa perspectiva mais ampla, envolvendo não apenas 

os eventos históricos, mas o intricado jogo de atribuição de sentido a tais eventos, 

seja através dos discursos políticos ou das narrativas literárias ou orais.   

O que se quer dizer é que uma obra literária dialoga com seu contexto 

histórico não apenas quando ela representa eventos históricos ou questões sociais 

especificas da sociedade da qual ela emerge. Ela dialoga de maneira ampla; por 

exemplo, Cien años de soledad trata em sua trama de eventos históricos 

fundamentais do Caribe colombiano, como a Guerra Dos Mil Dias e a United Fruit 

Company, porém o faz a partir dos sentidos construídos pela cultura popular para 

tais eventos.  

A idéia do maravilhoso projetada para ler a literatura do chamado Realismo 

Maravilhoso vem desde 1949 quando Alejo Carpentier, ao fundar tal movimento, 

teorizou-o. Irlemar Chiampi (1980) a partir de Carpentier, teorizou a chamada retórica 

do encantamento. Nei Clara de Lima (2003), por sua vez, lançou mão da retórica do 

encantamento para estudar narrativas orais de assombração em Goiás e contribuiu 
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no sentido de testar empiricamente algumas das principais teses de Carpentier sobre 

o maravilhoso e a cultura popular latino-americana e caribenha.    

A retórica do encantamento é aquela que enlaça num mesmo plano o 

ordinário e o extra-ordinário, o cotidiano e o maravilhoso (LIMA, 2003). Durante esta 

pesquisa, no entanto, percebeu-se que nas narrativas e nas obras de García 

Márquez estava presente, e de forma privilegiada, o exagero, – que tem vazão 

retórica na hipérbole – e se liga ao carnaval e à cultura carnavalesca. Mikhail Bakhtin 

(1981; 1999) foi quem melhor teorizou sobre o que ele mesmo chama de 

carnavalização da literatura, ou seja, quando as estruturas simbólicas e retóricas 

advindas da cultura do carnaval penetram na literatura de uma dada sociedade.  

Contudo, o que de mais importante se percebe nos trabalhos de Mikhail 

Bakhtin, principalmente, no livro A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento (1999), é que o carnaval se desdobra numa concepção de mundo. Da 

mesma forma, o livro de Nei Clara de Lima, Narrativas orais: uma poética da vida 

social (2003) mostra claramente, apoiado não apenas em Alejo Carpentier, mas 

também na antropologia de Marshall Sahlins, que o maravilhoso também se constitui 

numa concepção de mundo, parte imprescindível de uma realidade cultural.  

A partir daí o principal problema foi perceber como García Márquez chegou 

até ao carnavalesco e ao maravilhoso. As pesquisas revelaram que a região do 

Caribe colombiano possui tradições carnavalescas e maravilhosas, na forma de 

rituais festivos, pregões de rua, bruxedos, encantamentos e narrativas orais, que 

descendem dos tempos coloniais. Articular esses dados culturalmente para que eles 

servissem de contexto no qual pode-se compreender grande parte da obra de García 

Márquez.  

O carnavalesco e o maravilhoso, nesse sentido, no decorrer da pesquisa 

começaram a serem percebidos como intimamente relacionados; e na verdade 

ambos fazem parte dos mesmos critérios de verdade e verossimilhança presentes na 

sociedade caribenha da Colômbia, pois são faces da mesma realidade cultural que 
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se expressão através de narrativas orais, jargões, ditados, bruxedos, encantamentos 

e etc. No segundo capítulo se deterá mais nesta questão.  

De qualquer modo, ainda faltava um problema a ser resolvido. Ao menos 

desde que a Colômbia se tornou um país independente se produz literatura na região 

do Caribe colombiano. E nenhum romancista ou poeta havia ainda atentado para 

estes elementos culturais e suas possibilidades literárias. García Márquez foi o 

primeiro. 

É que estas questões estão intimamente instaladas no histórico. A literatura 

produzida na América Latina e no Caribe sempre foi uma literatura engajada. Depois 

das independências americanas no século XIX, ela foi engajada com a nação. O que 

levou essas obras a se enredarem no principal projeto histórico destas nações 

naquele momento: inserirem-se na “civilização”. A história de tais nações era 

percebida como uma longa viagem até a civilização européia; e era para a Europa 

que os escritores latino-americanos e caribenhos viajavam em busca de 

aprendizado. Isto levou muito destes escritores a definirem o homem latino-

americano e caribenho a partir de sua semelhança com o homem moderno. O 

argentino Faustino Sarmiento é apenas o exemplo mais radical desta realidade.   

Entretanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, a literatura caribenha e latino-

americano se detém no retorno às origens culturais americanas. Este retorno à 

cultura americana é a base do livro de Alejo Carpentier, Los pasos perdidos (1953), 

que está exaustivamente comentado no primeiro capítulo.  

O livro de Carpentier é programático: ele descreve o exemplo de um 

intelectual que somente ao redescobrir sua identidade cultural americana consegue 

produzir sua obra artística. Por outro lado, não é apenas Carpentier que descreve o 

retorno às origens culturais, pôde-se encontrar tais traços na novela Buriti de 

Guimarães Rosa, lançada no Brasil em 1956; bem como, em García Márquez 

quando este fala de sua viagem até Aracataca em 1952.  
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Apesar da obra de Carpentier ter centralidade no primeiro capítulo deste 

trabalho, pois ele sempre foi uma referência para García Márquez, a presença de 

Guimarães Rosa revela que tais escritores estavam envolvidos num contexto 

histórico mais amplo, qual seja,  a contra o imperialismo e contra a colonização 

cultural que se desencadeou nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Foi 

esse contexto histórico que levou García Márquez a se aproximar da cultura popular 

caribenha. É que mais que a ação política os escritores aqui referidos usavam a 

representação como meio privilegiado de contestação aos pressupostos culturais e 

políticos que alimentavam o imperialismo europeu e norte-americano. E nesse 

contexto especificamente, a viagem de retorno às origens culturais americanas 

ganha uma relevância explicativa imprescindível. É o que se discutirá no primeiro 

capítulo.   

A idéia de retorno às origens culturais americanas é, neste sentido, o que 

levou Gabriel García Márquez a colocar a sua viagem até Aracataca em 1952 como 

fundadora para sua obra literária. Contudo, Carpentier, apesar de sua obra estar 

enraizada na cultura caribenha de diversas maneiras, não deixa explícita a 

separação entre o Caribe e a América Latina como lugares de identidade distintos. 

Assim, a viagem de García Márquez é uma viagem de retorno à cultura caribenha 

especificamente.   

García Márquez não podia deixar de fazer esta separação.  Ele escreve quase 

vinte anos depois de Carpentier; por outro lado, dentro da própria Colômbia, existe 

uma longa história de conflitos entre o Caribe e os Andes. Este conflito está baseado 

não apenas em interesses econômicos distintos, como também na percepção de 

uma clara diferença cultural entre estas duas partes do país. Além disso, estava 

ocorrendo no Caribe um movimento de idéias que colocava a região caribenha como 

centro irradiador da luta contra o imperialismo e a colonização cultural.  Destes 

problemas o segundo capítulo trata detalhadamente.  

A luta contra o imperialismo tinha por base a desconstrução de um dos seus 

pressupostos básicos: a absoluta centralidade do mundo ocidental moderno. A idéia 
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da centralidade absoluta do mundo ocidental moderno alimentou todas as tentativas 

das nações latino-americanas e caribenhas de se enquadrarem na civilização 

ocidental. Essa idéia também levou muitos intelectuais a definirem o homem latino-

americano e caribenho e as obras literárias produzidas por estes a partir de suas 

semelhanças com o europeu.  

Outro importante aspecto, que também descende da idéia da centralidade 

absoluta do mundo ocidental moderno, é a de que a experiência histórica e cultural 

válida é a do europeu. Todas as culturas do mundo não ocidental ou periférico, 

assim, não dispunham de espaço para expressarem suas maneiras de compreender 

e narrar a sua própria experiência no tempo.  

Neste sentido, as viagens de retorno ou viagens para dentro como diria 

Edward Said (1999) e a aproximação do carnavalesco e do maravilhoso realizada 

por García Márquez é, segundo uma das hipóteses levantadas neste estudo, uma 

tentativa de dar voz ao homem comum e à sua cultura. Essa é, pode-se dizer, a tese 

central da leitura aqui desenvolvida de Cien años de soledad. Esta obra está 

estruturada a partir de um modo de ver e narrar a experiência histórica que descende 

diretamente das narrativas orais que García Márquez ouvia sobre eventos como a 

Guerra dos Mil Dias e a United Fruit Company. A partir da cultura a qual tais 

narrativas orais estavam ligadas. Utilizando cultura como rede de significados social 

e historicamente construídos e desconstruídos (GEERTZ, 1996), olha-se a literatura 

de García Márquez aqui como fruto de um momento de circularidade cultural entre 

narrativas orais e narrativas literária eruditas. Contudo, esse diálogo se tornou 

possível graças a uma série de elementos presentes no contexto histórico no qual 

García Márquez se formou como escritor. Disto se fala mais profundamente no 

terceiro capítulo; também se descreve ali alguns dos passos que levaram García 

Márquez a se inserir no debate intelectual de seu tempo através de Cien años de 

soledad, renovando com tal livro este debate.  

Enfim, o método aqui utilizado é o método de leitura textual a partir da 

contextualização histórica. No que diz respeito a analise interna de Cien años de 
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soledad, recorreu-se muitas vezes a um procedimento que lembra o método 

indiciário (GINZBURG, 2001). Mas, este método é apenas subliminar, é um primeiro 

passo, um instrumento de auxílio à leitura histórico-cultural postulada aqui.  

Os historiadores vêm, nos últimos anos, se aproximando cada vez mais da 

cultura popular ou da cultura do homem comum. Aqueles que se enveredam nesta 

corrente historiográfica têm como referências centrais nomes como Carlo Ginzburg, 

Natalie Zemon-Davis, Edward Thompson e outros. Tais autores dão ênfase no modo 

como os grupos subalternos de determinadas sociedades em determinados 

momentos históricos percebiam o mundo, a história e a si mesmos em relação a 

estes.   

Os autores acima relacionados não trabalham com a cultura popular de uma 

maneira maniqueísta, e talvez a importância de suas obras resida na idéia de que 

sempre houve influxos recíprocos entre os grupos dominantes e os grupos 

subalternos nas sociedades ocidentais. Ginzburg (2000), seguindo Mikhail Bakhtin, 

usa para se referir a tais influxos a categoria circularidade cultural.  Contudo, ele dá 

pouca ênfase no modo como essas relações se estabelecem. Quem pode ajudar a 

perceber como se dá os influxos culturais entre os grupos subalternos e as elites é 

Homi K. Bhabha (2001). Bhabha usa para tanto, conceitos como resignificação e 

tradução. Ou seja, no momento de influxos culturais ocorre tradução e resignificação 

dos conteúdos que advém dos grupos subalternos e das elites. Outro que pode 

ajudar e muito neste sentido é Marshall Sahlins com categorias como mitopraxis e 

com o que ele chamou de metáforas históricas de realidades míticas (SAHLINS, 

1999). 

Neste sentido, as narrativas orais que García Márquez ouviu e recolheu 

durante suas viagens ao interior do Caribe, sua concepção de mundo e sua retórica 

lingüística foram traduzidas – circularam – às estruturas do romance. 

Enfim, este trabalho recorre ao exemplo de toda a produção teórica e 

metodológica que a histórica vem realizando nos últimos anos sobre as relações 
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entre a cultura popular e a cultura erudita. É nos quadros desta produção que ele 

tenta se enquadrar. 

No primeiro capítulo, aproxima-se do contexto histórico-cultural e literário no 

qual se deu a formação literária de Gabriel García Márquez. Tecendo um diálogo 

entre as viagens de Alejo Carpentier ao interior da Venezuela, em 1947, e seu 

romance Los pasos perdidos (1953), as viagens de João Guimarães Rosa, 1945, 

1947 e 1952, e a novela Buriti que está na série Corpo de Baile, de 1956, tenta-se 

contextualizar as viagens – e o sentido atribuído a elas – de Gabriel García Márquez 

até o interior do Caribe colombiano em 1952 e 1953. Esse contexto envolve um 

diálogo com a luta contra o imperialismo e a colonização cultural desencadeada no 

pós Segunda Guerra Mundial.  

No segundo capítulo, descreve-se o Caribe colombiano, um pouco de sua 

história, e da história de Gabriel García Márquez, tentando assim nos aproximar do 

mundo histórico, maravilhoso e carnavalesco que esse autor viveu na infância e 

encontrou em suas viagens de 1952 e 1953.  

No terceiro capítulo, entra-se em contato com Cien años de soledad, tentando 

mostrar como esta obra se liga à cultura popular caribenha, à narrativa oral 

maravilhosa e aos rituais, festas e linguagem carnavalesca. Tenta-se fazer um 

diálogo final entre a obra de García Márquez e a cultura popular caribenha.  Esse 

diálogo final é ainda precedido de um rastreamento mais minucioso dos caminhos 

que levaram García Márquez até Cien años de soledad. 
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2 – Capítulo I: Literatura, Identidade Cultural e Viagens para Dentro: 
um contexto para Gabriel García Márquez 

 

A gente está sempre voltando. 
José Mauro de Vasconcelos 

Estamos todos escrevendo o mesmo romance. 
Carlos Fuentes 

 

Quando, num determinado momento histórico e numa sociedade específica, 

os homens fazem as mesmas coisas e dão significados semelhantes a seus atos, o 

historiador deve ver aí mais que coincidência. Em história as coincidências sugerem 

contexto. Em um pequeno espaço de tempo, de 1945 a 1956, três dos mais 

importantes escritores caribenhos e latino-americanos, Alejo Carpentier, João 

Guimarães Rosa e Gabriel García Márquez, viajaram ao interior de países 

caribenhos e latino-americanos e, além disso, atribuíram a mesma importância a 

estas viagens para a sua criação literária. Alejo Carpentier e Guimarães Rosa 

através do romance Los pasos perdidos, o primeiro, e da novela Buriti que fecha ao 

Corpo de Baile; García Márquez em entrevistas como a editada no volume Cheiro de 

Goiaba (s/d).  

As experiências coincidentes são as seguintes: em 16 de junho de 1952, João 

Guimarães Rosa faz uma viagem de um mês pelo sertão dos Gerais. Nesta viagem 

ele recolherá material para os seus livros Corpo de Baile e Grande Sertão: Veredas, 

lançados em 1956. A esta viagem de 1952 se juntam outras duas feitas em 1945 e 

que são a base da reformulação dos contos apresentados em 1937 ao concurso da 

Academia Brasileira de Letras e que foram publicados logo após tais viagens, em 

1946, com o nome de Sagarana. Além de Grande sertão: Veredas tratar da 

travessia, a novela Buriti, última peça do Corpo de Baile é uma transfiguração 
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simbólica, ou seja, uma simbolização das viagens que Rosa empreendeu ao sertão 

em 1945 e 1952.  

No início de março de 1952, Gabriel García Márquez realiza com sua mãe 

Luisa Santiaga uma viagem até Aracataca, povoado da antiga zona bananeira do 

Caribe colombiano onde ele havia nascido e vivido até 8 anos de idade. Daí a um 

ano, em 1953, García Márquez largou o jornalismo em Barranquilla e se dedicou a 

uma viagem até as proximidades de La guarija,  região a leste do Caribe colombiano. 

Esta é a região de origem de sua família e que fora abandonada pelo seu avô no 

início do século vinte pouco depois da Guerra dos Mil Dias, numa migração de dois 

meses até Aracataca.  

No dia seis de janeiro de 1953, Alejo Carpentier termina de escrever na 

Venezuela o seu romance Los pasos perdidos. Este livro é fruto de duas viagens 

feitas por Carpentier às nascentes do rio Orinoco, na Gran-savana Venezuelana em 

1947. E assim como Buriti, esta obra é a transfiguração narrativa da sua experiência 

nas referidas viagens.  

Estas coincidências levam a pensar, como se disse acima, numa articulação 

contextual. Todas essas viagens, tanto as reais quanto as ficcionais, aquelas que 

estão desenhadas nas obras de Carpentier e Rosa, se deram após a Segunda 

Guerra Mundial. Esta marcou definitivamente o colapso da moderna civilização 

ocidental e deu início ao que se chamou de processo de descolonização cultural 

(SAID, 1999). O que significou o fim da crença no progresso, na razão iluminista e na 

centralidade e unicidade do mundo que a modernidade européia havia engendrado 

após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ou seja, num modelo de 

mundo que foi imposto pelo Imperialismo do século XIX e início do século XX ao 

resto do planeta como o lugar para o qual toda a humanidade deveria rumar, 

“evoluindo”.  

As nações caribenhas e latino-americanas, que nasceram sob a égide do 

pensamento iluminista adaptado aos trópicos, tinham como projeto histórico, naquele 

momento, a inserção do mundo caribenho e latino-americano na chamada 
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civilização. Deste projeto histórico não se ausentavam os seus escritores. Era para a 

Europa que viajavam nossos escritores em busca de aprendizado estético. Daí a 

literatura produzida na América Latina e no Caribe ser um tentativa de atualização 

estética frente à modernidade – essa foi a cara do modernismo caribenho e latino-

americano. Assim, o colapso do mundo ocidental depois da Segunda Guerra Mundial 

foi importantíssimo para nossa literatura. E as viagens ao interior do Brasil, Colômbia 

e Venezuela são indícios desse processo. Não apenas indícios, sobretudo, 

confirmação histórica.   

Ora, é patente o compromisso político da literatura produzida no Caribe e na 

América Latina. Não se pode esquecer que as nações latino-americanas e 

caribenhas, século XIX, têm como seus principais ideólogos escritores como o 

argentino Sarmiento, o brasileiro José de Alencar e muitos outros. A literatura 

produzida por eles funda historicamente suas nações, pois ela traduz os imaginários 

socialmente estabelecidos em textos literários, interpretando e suprindo as 

demandas de sentido socialmente dadas. Esse engajamento político de nossa 

literatura é uma das marcas do compromisso histórico que assume o intelectual 

caribenho e latino-americano frente à sociedade onde ele vive. E ele é detectável em 

toda nossa história – apesar de variar conforme o momento histórico em questão. 

No caso dos escritores aqui estudados também há engajamento político. A 

literatura serve ainda como uma tentativa de suprir as demandas de sentido dadas 

socialmente, sejam elas de projeto histórico, identitário ou de prazer estético. De 

qualquer modo, a tentativa de suprir tais demandas sociais de sentido está posta nas 

obras, ou seja, em Los pasos perdidos e em Buriti. Neste sentido, elas são 

exemplares para a compreensão do significado dado por Gabriel García Márquez a 

sua viagem até Aracataca em 1952. Em primeiro lugar porque Carpentier funda o 

Realismo Maravilhoso, e foi, constantemente, uma referência para García Márquez; 

por outro lado, apesar deste provavelmente não haver lido Rosa, Buriti mostra, em 

diálogo com Los pasos perdidos, que havia uma articulação contextual entre as 

obras e as viagens reais de Rosa, Carpentier e García Márquez.  
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 Todo escritor elege seus interlocutores. Para descrever a viagem de seu 

personagem até às nascentes do rio Orinoco, Carpentier lança mão de toda uma 

tradição de relatos de viagens, se aproximando de uns afastando-se de outros. 

Aproxima-se dos viajantes medievais e das viagens e crônicas do descobrimento, 

que buscavam, os primeiros na Ásia, os segundos na América, o Paraíso Terrestre e 

o Eldorado, e se distancia criticamente dos viajantes europeus do século dezenove. 

Se aproxima de narrativas orais sobre o Eldorado que ele mesmo recolheu durante 

suas viagens de 1947 e de outros escritores como Aimé Césarie e de seu Cahier 

d’un retour au pays natal. A esses interlocutores se somam outros: os leitores. Todos 

estão sendo agrupados, rearranjados, debatidos, constituindo assim a matéria prima 

do autor para construir o seu projeto identitário e histórico: retorno às origens 

culturais caribenhas e latino-americanas.  

 É depois de haver participado da Segunda Guerra Mundial que o músico, 

personagem e narrador de Los pasos perdidos, se vê enredado numa viagem de 

busca de instrumentos musicais indígenas na América do Sul. Quando chega à 

América, a viagem ganha outra dimensão. Ele começa a tecer um contraponto entre 

o que encontrava pela frente e o mundo de Paris do pós-guerra, fazendo deste modo 

uma reavaliação da relação entre o Caribe e América Latina e a moderna civilização 

européia. Isto o leva a redefinir sua própria identidade cultural, seu sentimento de 

pertencimento cultural – e por contínuo de todos os caribenhos e latino-americanos. 

Filho de pai europeu e de mãe cubana, o personagem de Carpentier havia passado a 

infância, sua primeira formação, em Havana. Contudo, na juventude, após a morte 

dos pais, ele se rende ao fascínio da Europa relembrada pelo pai, que insistia que as 

suas origens, as dele e as do filho, estavam na civilização européia, e parte para 

Paris.  

 E ao retornar, depois de tantos anos, quando chega na Costa, no Caribe, 

ainda do avião, de imediato percebe que “Havia algo parecido a um pólen maligno no 

ar – pólen de duende, carcoma implacável, mofo volante – que começava agir, de 

repente, com desígnios misteriosos, para abrir o fechado e fechar o aberto, 
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embrulhar os cálculos, alterar o peso dos objetos, perverter o garantido”. 

(CARPENTIER, 1985, p. 39) 

O contato com a diferença americana, com um mundo que pode desarticular 

os cálculos e medidas tão caras ao racionalismo ocidental primeiro o estremece, 

depois o fascina. Já em 1949 no prefácio de El reino de este mundo, Carpentier 

havia marcado tais diferenças entre o mundo ocidental e a América Latina que para 

ele incluía o Caribe. Nesta perspectiva, em Los pasos perdidos, através do símbolo 

da viagem, ele transfigura narrativamente a sua aprendizagem desta diferença,  bem 

como a necessidade histórica de retorno às suas origens culturais americanas.   

A viagem é um símbolo cultural importantíssimo dentro de várias culturas, 

inclusive da Ocidental. Ela está intimamente ligada à passagem, à iniciação, à 

fundação e à aprendizagem. Os rituais de passagem e iniciação têm por base 

viagens reais ou simbólicas. Do mesmo modo, a viagem está ligada à aprendizagem 

e à fundação. Nas histórias, é depois de uma longa viagem de aprendizado que o 

Herói retorna e funda, refunda ou redime uma ordem das coisas: um tempo, uma 

cidade, uma filosofia e/ou uma religião.  

A este simbolismo da viagem, ligado à passagem e à iniciação, se soma 

outras tantas viagens e relatos de viagens. A América foi descoberta pelo maior e 

último dos grandes viajantes medievais. Colombo estava ligado a toda uma tradição 

de viajantes medievais que vão de Jonh Mandeville a Marco Pólo (SOUZA, 1993; 

GIUCCI, 1992; GREENBLATT, 1996). Homens que viajavam efetivamente ou 

ficticiamente e descreviam suas viagens em livros de grande sucesso em seu tempo.  

Além destes textos eruditos escritos em latim e traduzidos em muitas línguas 

como o Inglês, Francês e etc, havia uma série de outras narrativas que davam 

informações maravilhosas sobre viagens a lugares como o Paraíso Terrestre, o 

Eldorado, o Éden, a Cocanha. São o conjunto destas viagens e relatos de viagens 

que fazem com que a América seja inventada antes de ser descoberta. Eles criavam 

a expectativa da existência de um mundo diferente, ideal, paradisíaco, que visitado 

por uns poderia se abrir para todos, a qualquer momento. O que Colombo e os 
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outros cronistas fizeram – entre eles aqueles que não escreveram mais que 

relataram oralmente sua experiência com o mundo americano à outras pessoas tanto 

na Europa quanto na América – foi simbolizar o mundo encontrado a partir do 

imaginário edênico, transferindo, assim, para a América muitas maravilhas do 

Oriente. (HOLANDA, 2000) 

Seguindo, assim, a tendência de transferir para as terras recém descobertas 

as maravilhas do Oriente, é que se colocou o Paraíso Terrestre na América. O 

primeiro a fazê-lo foi o próprio Colombo. E até por volta de 1560 muitos cronistas 

acreditavam na possibilidade de encontrá-lo nas terras americanas. Porém, após o 

Concílio de Trento, as partes dos livros e crônicas que descreviam ou falavam do 

Paraíso Terrestre começaram a ser censuradas pela Inquisição, o que fez com que o 

tema do Paraíso Terrestre deixasse as crônicas e relatos de viagens à América 

(SOUZA, 1993).  Entretanto, a censura se dá com mais eficácia nos meios letrados 

eruditos. No plano da oralidade, continuava-se a mapear miticamente as terras 

americanas, ou edenizá-las. (ver LIMA, 2003; HOLANDA, 2000) 

A tese da permanência de tais sistemas culturais, como o maravilhoso 

medieval, na cultura caribenha e latino-americana é um dos elementos que justifica o 

Realismo Maravilhoso (CARPENTIER, s/d; LIMA, 2003). E a contenda estabelecida 

por Carpentier contra o surrealismo, em 1949, se baseia na idéia de que o 

maravilhoso americano é fruto da vivência cultural, ou seja, um sistema de signos 

que dão à realidade o seu peso e medida e não uma inversão do real, um limite do 

real como pressupunham os surrealistas.  

Aqui entra parte da contenda que Carpentier estabelece com Césaire e com o 

seu Cahier d’un retour au pays natal. Césarie escreve amparado no surrealismo, não 

é à toa que o prefácio da primeira edição do Cahier em 1947 seja de André Breton, o 

fundador do movimento surrealista.  Césarie foi um dos mais importantes líderes da 

Negritude no Caribe. E estabelecer com ele um diálogo tentando superá-lo também é 

dar continuidade a seu projeto de luta contra o imperialismo e colonização cultural. 

Mas, o Carpentier de logo após a Segunda Guerra Mundial, visto ele haver 
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participado do surrealismo e do negrismo em Cuba dos anos vinte e trinta do século 

XX, não podia mais concordar com Césarie e com a Negritude em dois aspectos: 

surrealismo e essencialismo identitário.   

A negritude pressupunha uma identidade essencialista africana, o que levava 

“à cultura negra” – à voyager em nous-mêmes. Isto contrapunha-se ao pensamento 

de mestiçagem cultural posto em destaque por Carpentier, e que é uma das bases 

do Realismo Maravilhoso, nos anos cinqüenta. O contato com a antropologia de Lidia 

Cabrera feita por Carpentier anos antes deve tê-lo ajudado muito no que diz respeito 

à critica ao essencialisimo difundido na Negritude. Lídia Cabrera faz avultar a 

reciprocidade cultural entre negros e brancos, o que abala também a essência 

africana proposta por Césaire e toda a Negritude e coloca o problema da 

historicidade da identidade cultural caribenha e latino-americana.  

Césarie, como já se disse, insiste no surrealismo (COMBE, 1993), enquanto 

Carpentier já havia rompido com o movimento de Breton e tentava, a partir da cultura 

popular, fundar uma literatura do maravilhoso que emergisse da realidade caribenha 

e latino-americana. Para Carpentier, o surrealismo estava destinado ao fracasso em 

suas tentativas de decifrar a realidade americana. 

Por outro lado, o título e algumas partes do poema de Césaire leva ainda à 

nação como referência, visto a ambivalência da palavra francesa pays. Esta pode ser 

nação, lugar, pátria, dependendo do contexto no qual for enunciada. Contudo, em 

Césaire, se reverte de significados nacionais, o lugar descrito no Cahier é a nação 

martiniquenha revestida de uma africanidade mítica, ancestral, original. O marco 

nacional permanece. (COMBE, 1993) 

Um dos marcos contra os quais Carpentier se levantou logo após a Segunda 

Guerra era o da nação como marco ordenador da identidade.  Como diz o próprio 

Carpentier, em 1962, nos anos de 1950, a nação havia entrado em crise 

(CARPENTIER, s/d). Nesta perspectiva, as origens americanas que o discurso de 

Carpentier quer nos levar, são claramente culturais.   



 25 

Quando Carpentier escreveu Ecue-yamba-ô em 1936, ele não conseguiu se 

livrar do surrealismo e da nação como marco organizador da identidade. As 

descrições do negro cubano em relação ao negro, por exemplo, dos haitianos, 

demonstram claramente isso. O preconceito frente ao negro haitiano se reverte de 

rancor nacionalista, enquanto o negro cubano pôde ser abarcado pelo paternalismo 

nacional. Contudo, a partir de El reino de este mundo, de 1949, a marca nacional 

deixa de ser o centro organizador das identidades dos personagens, e a esse lugar 

ascende a cultura. Em El reino de este mundo é a partir da visão de mundo de um 

escravo que se narra os acontecimentos da revolução haitiana de 1804. Além disso, 

o internacionalismo de suas obras posteriores – as narrativas se dão na Venezuela, 

no Caribe Francês e etc., - parece reforçar o argumento de que, nos anos cinqüenta, 

o marco nacional perde sua importância central dentro do universo discursivo de 

Carpentier. 

Desta forma, a filiação identitária se direciona para o cultural e não para o 

nacional. É cultural o encontro do protagonista de Los pasos perdidos quando põe os 

seus pés em solo americano. Neste momento, “Uma voluptuosidade estranha 

adormece meus escrúpulos. E uma força me penetra lentamente pelos ouvidos, 

pelos poros: a língua. Aí está, pois a língua que falei em minha infância...”. 

(CARPENTIER, 1985, p. 40) 

 Depois do primeiro (re)encontro com o mundo americano, a diferença o  levou 

a estranhar e a temer, contudo, o encontro com a língua, uma das estruturas  

organizadoras do mundo através da cultura, é descrito como um verdadeiro ritual de 

possessão: o prazer sentido, saboreado, pela penetração lenta do Espanhol pelos 

ouvidos, pelos poros, o leva diretamente para o mundo de sua infância e para a 

poesia de seus primeiros dias “Estos Fabio, Ay dolor! Que ves ahora! Estos Fabio ...” 

Ou seja, o encontro com o Espanhol faz aflorar em sua memória todo um mundo 

cheio de atualidade (BENJAMIN, 1991). A diferença vista do avião, temida, é 

percebida como significativa para a identidade do personagem. E se marcar 

identidade é marcar diferenças (WOODWARD, 2003), todos os passos do 

personagem de Carpentier o levam a delimitar, a partir de sua diferença com 



 26 

Mouche, francesa, surrealista e sua semelhança com Rosário, americana e 

‘maravilhosa’, sua própria identidade, ou seja, mundo cultural ao qual ele 

verdadeiramente quer pertencer. Esse (re)encontro com o mundo americano vai 

lentamente provocando o emergir de um outro homem, o que se completará com a 

chegada do personagem narrador a Santa Mónica de los Venados.  

À medida que a viagem se dá, vai se reforçando no texto de Carpentier a 

simbologia da passagem. A trajetória, à viagem a Santa Mónica de los Venados é 

descrita como um ritual de iniciação. O homem que lentamente vai emergindo 

percebe-se pertecente ao mundo americano, o que provoca grandes estragos na 

relação com sua companheira de viagem, Mouche.  

 A relação com Mouche, como já se indicou acima, é importantíssima. Ela 

representa a arte francesa e a própria Civilização Ocidental. Sua relação com o 

surrealismo, as discussões do seu círculo de amigos sobre a arte produzida a partir 

de fórmulas, que o personagem descreve como modismo totalmente alheios à vida.  

A existência desprovida de sentido de Mouche e seus amigos, homens e mulheres 

que por vazios e desesperados se entregam às mais bizarras práticas, tentando 

através das artes e mitologias do mais variadas povos suprir a carência de sentido 

de suas vidas. Carência que a arte que eles produzem não supre mais, pois a arte 

francesa teria, segundo Carpentier, se entregado às formulas e modelos alheios ao 

tempo, desvinculando-se da vida, da história e da sociedade, o que os leva a não 

encontrar na arte respostas para suas carências de sentido; somente encontram nela 

evasão e máscara.  

Para Carpentier, a arte francesa contemporânea é uma arte que não 

consegue mais enfrentar seu tempo, compreendê-lo e dá-lo a compreender à 

sociedade. Para o seu personagem esta arte se reveste de um caráter frívolo, 

incapaz de se movimentar dentro de realidades que escapem às fórmulas tidas como 

verdades absolutas. Isso se reflete na incapacidade de Mouche para lidar com tudo 

que esteja fora das fórmulas e clichês que adquirira nos livros que lera. Incapaz de 

compreender o mundo americano senão pelas formulas do exotismo, o que logo 
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deixa de funcionar, ela se vê incapaz de dizer qualquer coisa sobre a realidade 

diferente que encontra pela frente. Isto faz com que o personagem-narrador se sinta 

orgulhoso por ainda saber lidar com o mundo americano e também o leva a olhar 

para Mouche “com orgulho de quem, a partir deste instante, será seu guia e 

intérprete (...). Esta repentina sensação de superioridade sobre ela vence meus 

escrúpulos. Não me pesa ter vindo”. (CARPENTIER, 1985, p. 41)  

A partir desse momento, o personagem-narrador, ao se sentir mais e mais 

distante de Mouche, se sente também mais e mais distante do mundo europeu que 

ela representava. Pode então se aventurar sozinho pelas ruas da capital sul-

americana. Ao deixá-la no hotel e sair numa tentativa prematura de encontrar os 

instrumentos musicais que buscava, mais um surpresa se delineia: “minha mão 

roçou uma alfavaca plantada num vaso de barro. Parei, profundamente, comovido, 

ao descobrir o perfume que encontrava na pele de uma menina – Maria del Carmen, 

filha daquele jardineiro... – quando brincávamos de casados.” (CARPENTIER, 1985, 

p. 42) 

 Nas três citações do texto de Carpentier aparecem imagens de origem. Pólen 

(p.39); infância (p.40) e agora a imagem de primeira mulher. Pólen está 

contextualizado na descrição do mundo americano visto do avião quando da 

chegada. A diferença do mundo americano é comandada por um princípio diverso do 

mundo europeu. O pólen americano que fecunda um mundo capaz de corromper a 

ordem européia das coisas. Infância está relacionada à primeira formação do 

personagem-narrador junto ao mundo americano. Já a figura de Maria del Carmen, a 

primeira mulher, introduz, dentro da narrativa, a importância simbólica da relação 

entre a mulher e a natureza. E a importância desta relação dentro da simbolização 

da viagem como passagem, como retorno e renascimento.  

O primeiro elemento que se pode ressaltar é a associação entre a primeira 

mulher e a alfavaca, planta aromática de cura. E como parece indicar Lévi-Strauss 

(1996), a cura xamânica se organiza como uma simbolização da passagem, da 

passagem do estado de doença ao estado de saúde. A simbolização alegórica da 
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luta entre doença e saúde feita nos cantos leva de um estado a outro, morre o ser 

doente e renasce-se sadio.  

No entanto, a cura com alfavaca possui um elemento a mais. Esta planta é 

usada na medicina popular em casos de bloqueio respiratório. E a respiração para o 

cristianismo – ou o fôlego – é a vida soprada nas narinas de um boneco de barro, 

transformando-o em ser vivente. Desta maneira, a associação entre a primeira 

mulher e uma planta de cura, marca dentro do enredo do romance o início da busca 

do homem original, que somente será encontrado quando o personagem-narrador 

alcançar Santa Mónica de los Venados. 

O personagem de Carpentier, contudo, não se conforma com sua própria cura, 

quer levá-la para toda a sociedade caribenha e latino-americana – e mesmo para 

todo o gênero humano. É por isso que ele, ao organizar seu diário de viagem na 

forma de livro não deixa de se recordar da Europa, onde “diante das imagens 

conhecidas eu perguntava se, em épocas passadas, os homens sentiriam saudades 

das épocas passadas, como eu (...) sentia – como se os tivesse conhecido – de 

certos modos de viver que o homem tinha perdido para sempre”. (CARPENTIER, 

1985, p. 36) 

O problema é que o mundo passado que ele buscava não era o mundo 

europeu, eram modos de vida que ele conhecera na infância, na sua experiência de 

vida em Cuba. É por isso que nos museus europeus, o passado ali reconstruído não 

diz nada a ele; e ao contrário, o mundo americano, ao menor contato, se mostrou 

cheio de significado ou cheio de atualidade. E o que o personagem-narrador 

encontra na cidade americana onde pousa é uma semelhança com a Havana que 

vivera na infância, com o tempo reencontrado como diria Proust (2001). 

Mas ele quer mais, deseja ir até à origem da origem. O tema do retorno à 

semente também foi trabalhado por Carpentier num conto publicado em 1958 

intitulado Viaje a la semilla. Neste conto, o homem retorna ao barro de que é feito 

com a morte. Entretanto, a viagem à semente feita pelo narrador de Los pasos 

perdidos é uma viagem que pressupõe retorno, renovação e renascimento. E esse é 
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um dos motivos que o leva à selva, o que o coloca em contato direto com os tempos 

primeiros da existência humana.   

A imagem da simultaneidade temporal americana foi também trabalhada por 

Carpentier em outros lugares, inclusive de modo teórico, mas ela se destaca em Los 

pasos perdidos. Como percebe o narrador, a cidade de Santa Mónica de los 

Venados não é separada da capital apenas por cento e cinqüenta quilômetros, são 

cento e cinqüenta mil anos. Os índios de Santa Mónica estariam no paleolítico 

enquanto o avião que chega para resgatá-lo é do tempo presente no Ocidente – por 

volta de 1950. É esse caminho temporal que percorre o personagem-narrador em 

sua viagem da capital até Santa Mónica.  

Além do mais, Carpentier sobrepõe a esta descrição do homem da floresta, a 

do homem original. A analogia entre Maria del Carmen e planta de cura, transforma a 

natureza no princípio feminino. Natureza se relaciona com a primeira mulher; a 

natureza igual a primeira mulher; Natureza, a primeira mulher, mãe-terra-natureza. 

Na selva então se encontraria o útero natural de onde saiu o homem, onde 

simbolicamente o homem poderia renascer. É esse um dos motivos que levam o 

personagem-narrador de Carpentier a viajar selva a dentro – e pelo caminho das 

águas, do líquido – assim como um esperma em busca do óvulo. 

Os outros motivos que comandam o sentido da viagem do personagem de 

Carpentier são mais históricos, mas não menos mitológicos, são os mitos do Paraíso 

Terrestre e do Eldorado. O primeiro a colocar o Paraíso Terrestre na América, como 

já se disse acima, foi o próprio Colombo, contudo, ele pensava haver chegado ao 

Oriente, onde Deus havia plantado um jardim e colocado os primeiros homens, Adão 

e Eva. 

Nas nascentes do Orinoco também estaria o Eldorado. Em 1539 se organizou 

em Cartagena de Índias, a primeira de uma série de expedições de busca do 

Eldorado (DELUMEAU, 1994). Este se localizaria entre os rios Magdalena e 

Amazonas, provavelmente no mesmo lugar onde estaria localizado o Paraíso 

Terreste e Santa Mónica de los Venados. Some-se a isso os relatos colhidos por 
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Carpentier em 1947. Ele teria ouvido da boca de garimpeiros venezuelanos a certeza 

da existência física do Eldorado nas nascentes do Orinoco – e mais, tinham certeza 

que se encontrariam com ele, um dia.  

Se a tese de que a América foi inventada antes de ser descoberta estiver 

correta (O`GORMAN, 1992), o que mais empolga a Colombo, junto com a 

possibilidade de se conseguir ouro para uma nova cruzada de reconquista de 

Jerusalém das mãos dos infiés, é a possibilidade de que o reencontro com o Paraíso 

Terrestre, onde tudo havia começado, poderia trazer um efetivo recomeço, remissão, 

para o gênero humano. Entretanto, não é apenas Colombo que pensa em redenção, 

o título do volume no qual se publicou os diários de viagens de Américo Vespúcio, 

era Mundus novus ou Novo mundo. Novo mundo que Menocchio, moleiro italiano, 

(GINZBURG, 2000) parece contrapor a seu Velho Mundo. América, terra da nova 

gênese; Europa, terra do apocalipse.  

De qualquer forma, a possibilidade de encontrar o Eldorado e o Paraíso 

Terrestre alimentou os sonhos de muitos durante a conquista e a colonização da 

América. O que é importante ressaltar aqui é que o Paraíso Terreal foi colocado por 

Colombo nas nascentes do Orinoco. E esse é o sentido da viagem do protagonista 

de Los pasos perdidos. Se o Paraíso se encontrava ali, é nas nascentes do Orinoco 

que se encontraria o mundo original, onde Deus havia criado o gênero humano. O 

Paraíso, reelaboração cristã do mito da Idade de Ouro, foi duplicado pelo 

cristianismo, houve o Éden, o Paraíso Terrestre, e haverá o Paraíso celestial. Este 

último se encontra nos fins dos tempos – o que alimenta a idéia cristã de redenção. 

(BRUNEL, 1998)  

A localização do Eldorado, que também era colocado nas nascentes do 

Orinoco, não advém de uma influência direta da leitura dos relatos de Colombo por 

parte dos exploradores coloniais. Está, ao contrário, mais diretamente influenciada 

pelo mito dos quatros rios que afluíam do Paraíso Terrestre, bem como da 

importância que possuia a oralidade na sociedade colonial. Assim como para 

Colombo e Marco Polo, o ouvir dizer se sobrepunha ao ver. (SOUZA, 1993) 
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Carpentier dialoga com todos estes mitos. E o faz de duas maneiras. Ele 

passara cinco anos, pelos menos, estudando profundamente as crônicas de 

conquista e colonização da América (CHIAMPI, 1980). Ele recolheu da boca de 

garimpeiros venezuelanos o mito do Eldorado. Desta maneira, tanto nas tradições 

eruditas que se debruçaram sobre a América quanto na oralidade Carpentier 

encontrou um mapeamento mítico da América que recorria às mesmas imagens, o 

Paraíso, o Eldorado e etc. Contudo, das crônicas de conquista até os garimpeiros 

que ele entrevistara em 1947 havia uma distância temporal de quatrocentos e 

cinqüenta anos.   

Pensando Santa Mônica de los Venados, pode-se encontrar algo mais. Ela é 

uma sociedade harmoniosamente organizada por seu fundador, o Adelantado, 

homem que encontrou nas nascentes do Orinoco o Eldorado mas que prefere 

construir um paraíso na terra. Ele é o único que sabe onde fica a inesgotável mina de 

diamantes, todavia, ele prefere criar uma sociedade perfeita seguindo os moldes da 

sociabilidade paradisíaca, pois o Paraíso é, acima de tudo, um modelo societário a 

ser seguido (DELUMEAU, 2003). Por esse motivo que Santa Mónica de los Venados 

é descrita por um vocabulário que recorre ao gênese, um dos lugares do Paraíso, 

isto é, onde o homem havia nascido, onde ele poderia renascer.  

Porém, Carpentier agrega a estes mitos, que são historicamente referenciados 

nas descrições da América, o arquétipo da mãe-terra ou da natureza-mãe. Assim, ele 

ligou Maria do Carmen, a primeira mulher, de maneira tão urgente à natureza. É que 

a busca do persongem-narrador de Carpentier não é apenas pelo Paraíso, é pelo 

próprio útero da mãe-terra.  

A relação entre mito e rito se impõe aqui. O rito encarna e atualiza o mito. 

Muito povos nos quais existe de forma essencialmente vivo o mito da mãe-terra, 

realizam seus rituais de passagem através, muitas vezes, da simbolização do 

renascimento após o retorno à mãe-terra. Assim é em muitos povos que enterram 

seus mortos em urnas – um útero simbólico – de terracota. Num primeiro olhar 

poderia se dizer que a morte é vista como retorno. Mas como diria um personagem 
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de um romance famoso, “para nascer de novo, é preciso morrer primeiro”. 

(RUSHIDIE, 2000) 

Essa frase é singular para mostrar que a morte é vista como um momento de 

passagem. Morre neste mundo e renasce-se no mundo dos espíritos (GINZBURG, 

2001). A morte é passagem, mas para passar, primeiro retorna-se ao mundo original, 

a terra, de onde vieram todos os homens e desta maneira pode-se renascer.  

Esses rituais fúnebres eram provavelmente conhecidos por Carpentier. 

Também certamente não escapavam a ele ditos populares como “a morte é a última 

viagem”; bem como, não lhe escapou o simbolismo profundo do útero natural, lugar 

de renovação. É por este motivo que Santa Mónica de los Venados é, para além de 

Paraíso e Eldorado, útero. O útero da mãe-natureza, a floresta amazônica que cerca 

a cidade do Adelantado, lugar onde medra um homem novo – mas que não é seu 

filho, é filho de Marcos, o filho do fundador. Ao deixar Rosário sozinha na floresta e 

voltar ao mundo ocidental, ela se entrega Marcos e fica grávida; criança que 

representa o novo homem americano, que não emergiu de doutrinação intelectual, 

não é filho do personagem-narrador, mas sim do seu do povo americano.   

De qualquer maneira, Carpentier dá significado à viagem de seu personagem 

até o interior da selva venezuelana, recorrendo tanto a mitos identificáveis 

historicamente nas descrições da América quanto à atualidade de tais mitos na vida 

de populações concretas da região do Caribe e da América Latina. E agregando a 

estes a simbologia universal da mãe-terra, coloca o seu personagem na direção do 

lugar do homem original, do paradisíaco e do útero natural. Mas Santa Mónica de los 

Venados, misto de aldeia indígena e cidade branca, também se assemelha às 

primeiras cidades americanas. Além disso, como diria Lévi-Strauss (citado por PAZ, 

1992), se existiu uma Idade de Ouro, devemos colocá-la na pré-história, nas aldeias 

do neolítico ou do paleolítico, ou seja, no lugar temporal onde Carpentier coloca 

Santa Mónica.  

Enfim, Santa Mónica é o Paraíso – e é onde está o Eldorado –, é Útero, é a 

primeira cidade de um mundo novo – ou do Novo Mundo? O lugar onde concentra 
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todas as imagens de origens. E é para lá que se dirige o personagem de Los pasos 

perdidos, este é o sentido de sua viagem. Contudo, se decifra o significado da 

viagem somente quando o narrador chega à Santa Mónica e inicia a composição de 

uma sinfonia a partir do texto da Odisséia de Homero, símbolo universal do retorno. 

A viagem do personagem-narrador de Los pasos perdidos é uma viagem de retorno. 

É assim que Carpentier simboliza suas próprias viagens de 1947, viagens de retorno 

às suas origens culturais.  

Entretanto, a passagem se dá por etapas: primeiro ele chega ao mundo 

americano, entrando em contato com o Espanhol; inicia seu distanciamento de 

Mouche, distanciamento que se intensifica quando encontra Rosário. Desta também, 

assim de Maria del Carmen, depreende um aroma de natureza. Ela funciona com 

uma atualização da mulher original, além disso, ela é tida como uma personagem 

tipicamente americana: vive no mundo da magia e do encantamento, sua realidade é 

a realidade maravilhosa. Quando se encontram nas montanhas, ela estava indo levar 

um conjuro a seu pai doente; sua crença, se que é pode-se usar este termo, no 

sobrenatural não é nem estruturada em modelos e fórmulas de outros; ela vive 

efetivamente o maravilhoso – e por isso se contrapõe à Mouche.  E a briga entre as 

duas, que resulta na vitória de Rosário, liberta finalmente o personagem de 

Carpentier do surrealismo e do ocidentalismo de Mouche, fechando assim um 

afastamento gradual de Mouche e uma aproximação de Rosário. Para fazer o que 

não conseguira sozinho, ou seja, se libertar totalmente do surrealismo (Mouche), foi 

necessário que o maravilhoso americano interviesse (Rosário).  

No enredo de Los pasos perdidos, esse é um momento importantíssimo. 

Quando Mouhe é deixada para trás, ocorre a revelação dos segredos da floresta. O 

canal que dá acesso à Santa Mónica de los Venados se abre. Os segredos da 

natureza americana estão vedados à surrealista Mouche – assim como se fecharam 

para os pintores surrealistas que tentaram se aproximar deles –, mas estão abertos à 

Rosário. Ela conhece os segredos da cura com ervas, sabe ativá-los magicamente – 

sabe o verdadeiro nome das plantas. Pois, assim como a história do duende do qual 

somente se conseguia favores mágicos quem lhe soubesse o nome, um dos 
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princípios fundamentais de uma verdadeira visão maravilhosa do mundo, é que as 

coisas tem um nome que as liga às forças do universo; quem souber este nome pode 

mover o poder de tal coisa a favor ou contra alguém ou algo.  

Com Rosário, enfim, ele é capaz de entrar em contato com os segredos do 

mundo americano. Torna-lhe possível acessar o paraíso, a primeira cidade, Santa 

Mónica de los Venados, onde a inspiração artística, o ímpeto criador, o monta a 

galope, e ele compõe sua sinfonia a partir do texto da Odisséia de Homero. A criação 

artística se pauta no retorno às origens culturais – a criação artística da América 

Latina e do Caribe deve-se estruturar no retorno efetivo às origens culturais 

americanas.  

Pensando-se que ao mesmo tempo em que Carpentier escreve Los pasos 

perdidos, Gabriel García Márquez e João Guimarães Rosa estão viajando em busca 

de suas próprias origens culturais, a cultura caribenha e sertaneja, se percebe 

efetivamente quanto é histórica a produção literária. Pode-se dizer, analogicamente, 

sobre García Márquez e Guimarães Rosa o que o personagem de Los pasos 

perdidos diz de si mesmo – isto é: o que Alejo Carpentier diz de si mesmo. Viagens 

de retorno e renascimentos dentro das origens culturais americanas.  Fazer nascer 

da cultura americana uma literatura americana. 

De qualquer modo, produção literária e busca da identidade estão mais uma 

vez ligadas intimamente. O engajamento político da literatura caribenha e latino-

americana é explicito. Se a literatura do século dezenove buscava a semelhança 

com o mundo Ocidental nos marcos da identidade nacional, depois da Segunda 

Guerra, a luta contra o imperialismo e contra a colonização cultural, associados à 

derrocada da nação como marco organizador da identidade na América Latina e no 

Caribe, levou a literatura produzida nestas regiões a se engajar na marcação das 

diferenças frente à Europa baseando-se em pressupostos culturais, se constituindo 

como busca da identidade cultural, o que levou não apenas a viagens de pesquisas, 

mas à simbolização destas como retornos às origens culturais americanas, o que foi 

feito por Carpentier, João Guimarães Rosa e Gabriel García Márquez.  
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A inversão dos princípios que norteavam a criação artística no Caribe e na 

América Latina é claramente percebida.  E tal inversão também está trabalhada por 

Carpentier em Los pasos perdidos, através da figura dos três artistas modernistas 

americanos que encontra. “o músico era tão branco, tão índio o poeta, tão negro o 

pintor, que pensei na figura dos três reis magos ao vê-los rodear a rede em que 

Mouche, preguiçosamente encontrada, respondia às perguntas que lhe faziam (...) o 

tema era um só: Paris.” (CARPENTIER, 1985, p. 68) 

 O encontro com os três modernistas se dá antes que o personagem-narrador 

se decida viajar até o lugar onde se encontravam os instrumentos que buscava. Ele 

já havia se encontrado com a língua e com o mundo americano que ele descreve tão 

prenhe se significados. O modo como está descrita a cena do encontro, os três reis 

magos ao redor da surrealista Mouche, faz crer que Paris, assim como Jerusalém 

para o cristão, é o centro do mundo. E justamente por perceber o mundo desta forma 

que também estes não puderam dizer-lhe nada quando perguntados pelo mundo 

americano além da resposta de que a cultura não estava na selva (p.69). E a cultura 

estaria onde? Em Paris.  

 O discurso Europeu que atribuía à Europa a centralidade do mundo e que fora 

difundido através do imperialismo foi o mesmo que levou à colonização cultural, no 

que o modernismo foi um exemplo. Ainda hoje, Paris, Londres, Berlim e etc. são 

percebidos como centros mundiais. Lugares de aprendizado da civilização e da alta 

cultura. No caso das vanguardas surrealistas e francesas no geral, isto é, do alto 

modernismo, fincado historicamente na chamada belle époque, Paris era 

considerada o verdadeiro centro do mundo. E não foi apenas a literatura e as artes 

plásticas que se copiava dos parisienses, a cidade se São Sebastião do Rio de 

Janeiro foi em 1904 modernizada urbanisticamente seguindo o modelo parisiense 

(CARVALHO, 2000). Efetivamente, até a Segunda Guerra Mundial, Paris era o 

centro das tentativas modernistas, isto é, atualização e afirmação frente à 

modernidade.  
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 Carpentier, ao usar um músico modernista que vivera em Paris e que a 

abandona, estabelecendo um novo centro para seu mundo no centro da América, 

está redefinindo o pressuposto modernista de atualização frente à Europa. 

Pressuposto do qual ele participara nos anos vinte e trinta.  

 Carpentier havia participado dos movimentos de vanguardas em Cuba. Dessa 

participação resulta Ecue-yamba-ô. Nesta obra coloca-se também uma tentativa de 

aplicação do surrealismo ao mundo americano. Desta maneira, o encontro com os 

artistas modernistas americanos é um momento de redefinição de vários 

posicionamentos do próprio Carpentier, o que reforça ainda mais sua identidade com 

seu personagem. Seu personagem abandonara o mundo americano na juventude, 

Carpentier também; no entanto, o reencontro deste com o Caribe produziu no 

personagem do livro um efeito imediato de pertencimento, de reconhecimento; o que 

não acontecera de imediato com Carpentier. Somente depois da Segunda Guerra, 

quando se muda para Caracas na Venezuela, é que ele percebe, usando a voz de 

seu personagem, “quanto dano me causara um desarraigamento precoce deste meio 

que fora o meu até a adolescência; quando contribuíra para me desorientar o fácil 

deslumbramento dos homens de minha geração, levados por teorias aos mesmos 

labirintos intelectuais”. (CARPENTIER, 1985, p. 70) 

A percepção destes problemas o faz procurar na cultura de populações 

concretas do Caribe e da América Latina, um contraponto às vanguardas européias e 

ao modernismo americano. É sintomático disso a atitude de seu protagonista. Depois 

de tentar, em vão, se comunicar com os modernistas americanos e percebendo que 

a eles só interessava Paris, e o surrealismo de Mouche, o persongem-narrador 

desce até uma taverna onde encontra arrieiros que falavam de “árvore que 

sangravam quando eram feridos com o machado na Sexta-feira da Paixão, e de 

cardos que nasciam no ventre de vespas mortas pela fumaça de certas lenhas dos 

montes”. (CARPENTIER, 1985, p. 71) 

 



 37 

Neste momento do enredo surge um harpista andarilho. Este desenvolve 

temas musicais que o personagem-narrador identifica descenderem de uma longa 

tradição musical que perpassava a Antiguidade e a Idade Média, e que estava sendo 

atualizada no prelúdio que desenvolvia para seu público de taverna. Público que se 

integra à dança, completando assim o sentido ritual da música. Também para a 

música, Carpentier, que foi também um grande músico, norteia sua crítica.  

A música - do mesmo modo que a literatura e a pintura européias – se perdeu 

em artificialismos, em música composta escolhendo melodia e notação num jogo de 

dados. Assim como quando falavam de literatura, o círculo de amigos de Mouche, 

mentia ao falar de seu princípios musicais, pois segundo Carpentier, eles invocavam 

“textos cujo sentido profundo estava esquecido”. Não é muito dizer que o 

personagem-narrador é um músico que se diz cansado de produzir boa música para 

fins detestáveis bem como de produzir péssima música para fins nobres.  

 Ao criticar a produção comercial de música, Carpentier parece direcionar sua 

crítica para os artistas que produzem a partir do gosto da elites nacionais caribenhas 

e latino-americanas. O problema dos modernistas não é apenas a mimese artística, 

é, em adrede, que eles se entregaram ao mesmo jogo da arte francesa, a arte do 

signo desencarnado, do signo não vivido – vazio, portanto. E a alternativa artística 

encontrada aos modernistas nas narrativas e na música da taverna reforça tal idéia. 

Ali o signo estava encarnado em pressupostos culturais vivos – ele era a medida e o 

peso do real. Ou seja, assim como a literatura do maravilhoso tem, para Carpentier, 

sua filiação na cultura de populações concretas da América, a música americana 

também deveria seguir este pressuposto. É por isso que o personagem-narrador tem 

ganas de voltar até a casa onde estava o músico modernista e puxá-lo “pela orelha 

para que ele se informe com proveito do que soava aqui”. 

Enfim, esses elementos já são suficientes para se perceber a crítica ao 

modernismo latino-americano e caribenho, que juntamente com a crítica ao 

surrrealismo, levam a pensar numa redefinição, numa tentativa de buscar um novo 

sentido para a arte produzida na América Latina e no Caribe. Essa redefinição é, 
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como já se disse, uma redefinição de identidade cultural.  Deixar Paris, como faz o 

personagem de Los pasos perdidos, pelo interior da América é fixar um novo centro 

para o mundo; isto é, desconstruir o modernismo caribenho e latino-americano no 

que ele tinha de mais sagrado, a viagem de aprendizado até Paris – Meca espiritual 

dos modernistas (ver PAZ, 1979). E redefinir o centro do mundo é redefinir um outro 

caminho de aprendizado para o escritor – e o artista no geral – que produz na 

América Latina e no Caribe, as viagens agora devem se direcionar para o centro do 

continente.  

Esse pressuposto discursivo poderia passar despercebido se não fossem as 

coincidências históricas de que se falou no início. É que João Guimarães Rosa e 

Gabriel García Márquez viajaram, ao mesmo tempo que Carpentier, ao interior, o 

primeiro do Brasil, o segundo, do Caribe colombiano, e simbolizam de modo parecido 

a Alejo Carpentier suas viagens. Como viagens de retorno às origens culturais 

americanas. Por isso que a contextualização histórica feita por Carpentier em Los 

pasos perdidos pode ser aplicada tanto a Guimarães Rosa quanto a García Márquez.  

 No capítulo nove de Los pasos perdidos, o personagem-narrador inicia uma 

longa reflexão crítica sobre o seu momento histórico. Ele avalia a Segunda Guerra 

Mundial e as atrocidades humanas cometidas durante os conflitos. Estas atrocidades 

são vistas como uma traição dos ideais modernos representados, na cena, pela 

Nona sinfonia de Beethoven. Deixado sozinho por seus companheiros de viagem, 

depois de ter a primeira conversa com Rosário, ele observa o fogo, quando de 

repente ouve uma Quinta de trompas que começava a soar. A música da qual havia 

fugido dias antes numa sala de concertos em Paris, ali nos cumes dos Andes, lhe 

chamava à memória todo um passado, uma série de experiências que se entrelaçara 

intimamente, para ele, como o conteúdo da Nona sinfonia.  

 A Nona sinfonia era a música preferida de seu pai, músico europeu que fora 

empurrado para Havana com o início da Primeira Guerra Mundial. Impossibilitado de 

voltar à Europa, ele passa o resto da vida lendo a Europa com os olhos da saudade 

e a América com os olhos Europeus. Neste sentido, a Nona sinfonia encarnava para 
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ele, a civilização européia em seu mais alto grau de desenvolvimento artístico, 

humanístico e filosófico, isto é, tudo que faltaria à América, continente sem história, 

onde os países foram povoados pelos refugos das grandes nações Européias (p.84). 

Carpentier faz coincidir o discurso hegeliano sobre América com a descrição feita 

pelo pai de seu personagem da América.  

Foi a influência paterna que o levou a abandonar a América e ir para Paris.  

“Atravessei o Oceano, um belo dia, convecido de não voltar. Mas o fim de uma 

aprendizagem do assombro que eu qualificaria, mais tarde, gozando, como adoração 

de fachadas, houve o encontro com realidades que contrariavam singularmente os 

ensinamentos de meu pai”. (CARPENTIER, 1985, p. 85) 

O discurso que centralizava as raízes européias do Caribe e América Latina 

foi uma das justificativas dos Estados-nacionais que se formaram no século XIX. Ele 

foi responsável no pensamento nacional pela utilização de conceitos como o de 

sincretismo. Esse conceito se pauta na idéia de que as culturas negras e indígenas 

se dissolveram no contato com a cultura do colonizador. Contra tal idéia, no Caribe, 

se levantou nomes como Edouard Glissant e Wilson Harris, criadores de conceitos 

como ‘poética da relação’ e ‘entrecruzamentos culturais’, dos quais Carpentier pode 

em certo sentido ser considerado um percursor (CABRERA, 2003).  

De qualquer modo, o discurso que colocava as raízes da América na Europa, 

alimentara e fora alimentado por todas as nossas tentativas de modernização, o que 

significa historicamente, inserção na civilização ocidental. Este fato levou nossos 

modernistas a terem como sagrada a viagem de atualização estética na Europa. 

Viagem que fizera o personagem-narrador de Los pasos perdidos, e que o levou a 

encontrar um mundo muito diferente do esperado.  

eu me assombrava – indignado, profundamente ferido – com a diferença que 
existia entre o mundo lembrado saudosamente por meu pai e o que me 
coubera conhecer. Onde procurava o sorriso de Erasmo, o discurso do 
método, o espírito humanístico, o faústico anelo e alma apolínea, topava 
com auto-de-fé, o tribunal de algum Santo Ofício (....) Era terrível pensar que 
não havia fuga possível, fora do imaginário, naquele mundo sem 
esconderijos, de natureza domada há séculos, onde a sincronização quase 
total das existências custara as pugnas em torno a dois ou três problemas 
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postos em carne viva. Os discursos tinham substituído os mitos, as ordens, 
os dogmas. (...) Aproximei-me novamente do Atlântico com ânimo de cruzá-
lo agora em sentido inverso... (CARPENTIER, 1985, p.86 e 87) 

Contudo, a Segunda Guerra Mundial o surpreendera quando se preparava 

para voltar. Era necessário mais um aprendizado, o do apocalipse traçado pelos 

bombardeios e pela matança, pela destruição total e pela massificação do 

assassinato. Tudo faz com que a civilização lembrada por seu pai, sagrada para os 

modernistas americanos e uma das bases justificadoras da nação caribenha e latino-

americana, se tornasse 

aquele antro de horror, aquela chancelaria do horror, aquela fronteira 
proibida do horror que nos coubera conhecer em nosso avanço: a Mansão 
do calafrio, onde tudo era testemunho de torturas, extermínios em massa, 
cremações entre muralhas salpicadas de sangue e de excrementos, 
montões de ossos, dentaduras humanas empilhadas a palhetadas, sem falar 
dos montes piores, conseguidos a frio, por mãos enluvadas de borracha, na 
brancura asséptica, nítida, luminosa, dos rolos de operações 
(CARPENTIER, 1985, p. 90). 

 Mas o que estremece ainda mais o personagem-narrador em sua reflexão nos 

Andes é que, próximo dos campos de concentração, uma humanidade culta 

continuava colecionando selos, estudando as suas origens, glórias e artes e ouvindo 

a Nona sinfonia, que prometia todos os homens serão irmãos onde cinge teu vôo 

suave. (citado em CARPENTIER, 1985, p. 92) 

 A Nona Sinfonia o lembra do que ele sentira ao entrar em contato com os 

campos de concentração.  

algo desabou em mim na tarde em que saí do abominável parque de 
iniqüidades que me esforçava para visitar a fim de me certificar da [sua] 
possibilidade (...) Jamais poderia ter imaginado uma quebra tão absoluta do 
homem do Ocidente com a que tinha se estampado aqui em resíduos de 
espanto. (CARPENTIER, 1985, p. 82) 

Toda essa avaliação é feita a partir do encontro em solo americano com a 

Nona sinfonia. Contudo, à medida que surgem as imagens do horror na sua memória 

esta vai se saturando até não poder agüentar mais, desliga o rádio, e se entrega à 

música da noite americana, ao cheiro das ervas que encontra num armário, ao 

crepitar do fogo. E a frase final deste capítulo mostra o significado que essa 

lembrança teve para o personagem, na noite caiu um fruto (p.93).  
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 Essa é, lendo o enredo pela simbologia da passagem, a antepenúltima etapa 

da travessia. Em seguida ocorre a briga de Rosário com Mouche e depois se chega 

a Santa Mónica de los Venados, o paraíso, o útero renovador. Lugar onde o ímpeto 

criador toma o personagem de Carpentier, que parece dizer em tom quase de 

sermão: o ritmo e a dança da produção artística caribenha e latino-americana deve 

se pautar no retorno – e assim que Guimarães Rosa simboliza sua viagem de 1952 

na novela Buriti, de 1956, e é assim também que García Márquez interpreta sua 

viagem a Aracataca em 1952.  

A decepção com os horrores humanos da Segunda Guerra Mundial, teve 

grande importância para o fim definitivo de nossas tentativas cegas de inserção na 

civilização, que fazia com que se acreditasse na centralidade e na universalidade da 

experiência histórica do homem europeu, representada em Los pasos perdidos pelo 

discurso do pai do persongem-narrador, e, por conseqüência, na necessidade de 

copiá-lo.  Como disse Octávio Paz em 1950,  

depois da Segunda Guerra Mundial, percebemos que esta criação de nós 
mesmos que a realidade exige não é diferente da que uma realidade 
semelhante reclama dos outros. Vivemos, como o resto do planeta, uma 
conjuntura decisiva e mortal, órfãos do passado e com um futuro a ser 
inventado. A história universal já é tarefa comum. E o nosso labirinto, o de 
todos os homens. (PAZ, 1992, p. 154) 

Enfim, Alejo Carpentier em Los pasos perdidos propõe, a partir de um diálogo 

rico e variado, o retorno às origens culturais americanas. É assim que ele simboliza 

suas viagens às nascentes do rio Orinoco em 1947. Para tanto, ele lança mão de 

toda uma tradição de relatos de viagens e mitos como o do Paraíso Terrestre e do 

Eldorado e de arquétipos como o da mãe-terra como elementos fornecedores de 

sentido para a viagem de seu personagem – que é a dele –; bem como, lançando 

mão também, para dar significado à mesma, tanto a simbologia da passagem como 

da composição de uma sinfonia a partir da Odisséia de Homero, símbolo universal do 

retorno.  

Esses elementos estão dispostos de forma a desconstruir o sentido dado à 

história latino-americana e caribenha no momento das independências nacionais nos 
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séculos dezenove, qual seja, a América como uma longa viagem até a civilização, o 

que colocava a identidade do homem americano através do marco nacional e através 

da semelhança com o europeu. Este sentido orientava no plano prático a ação 

política e o engajamento político e estético dos escritores americanos do romantismo 

até o modernismo.  

Porém, para Carpentier, como vimos, essa atualização criava uma arte alheia 

– desencarnada – à vida concreta das populações caribenhas e latino-americanas, 

pois era produzida para as elites que mimetizavam os padrões de gosto europeus. É 

por isso também sua crítica ao surrealismo e a Aimé Césarie. A tentativa de 

estruturar o Realismo Maravilhoso a partir da cultura popular, o maravilhoso como 

signo cultural de peso e medida da realidade, e não como limite ou inversão do real, 

é já um resultado do retorno às origens culturais americanas, à cultura de 

populações concretas do Caribe e da América Latina.  

Um novo sentido e significado para o engajamento político do artista latino-

americano e caribenho: retorno às origens culturais. Criação a partir do retorno. 

Deslocando o centro do mundo da Europa, no caso de nossas elites, e de Paris, no 

caso do modernismo americano, e colocá-las no centro da América. Para isso, 

Carpentier reatualiza o discurso de Colombo, coloca a América como terra do 

(re)começo, Novo Mundo, e a Europa como terra do apocalipse.  

Contudo, o mais interessante para o historiador é que João Guimarães Rosa, 

brasileiro, que provavelmente nunca tenha lido Alejo Carpentier, dá às suas viagens 

ao sertão em 1952, mais ou menos o mesmo sentido, retorno às origens culturais. 

Nesta perspectiva, então, procurar-se-á uma aproximação de João Guimarães Rosa 

e de sua novela Buriti.  

Relacionar Alejo Carpentier e Gabriel García Márquez é “natural”, quase uma 

obrigação para quem se aproxime de qualquer um do dois. O segundo desenvolve e 

aprofunda o movimento literário que o primeiro inaugurou e conceitualizou em 1949; 

além do fato, é evidente, de ambos serem autores caribenhos. Colocar Guimarães 

Rosa neste diálogo, no entanto, por um lado, pareceria um risco ou mesmo um 
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despropósito. Principalmente no Brasil, onde se prefere enquadrar Rosa dentro dos 

marcos da nação, colocando-o ao lado de Machados de Assis, ou seja, gênios 

isolados na periferia do mundo capitalista, quase a- histórico. 

Pretende-se aqui desvincular Rosa de sua pretensa genialidade e isolamento 

brasileiro e situá-lo no lugar histórico que ocupa. Ao lado de Alejo Carpentier, Gabriel 

García Márquez, e tantos outros que lutaram a partir de sua literatura contra o 

imperialismo e a colonização cultural. 

Todos estes autores são reconhecidos como produtores de uma literatura 

engajada politicamente. Entretanto, no Brasil, o engajamento político de Rosa é 

invisibilizado. Esse tratamento também foi dado a Machado de Assis durante muito 

tempo (SCHAWARZ, 1990). Está na hora de começar a se perceber o caráter 

profundamente político da obra de Guimarães Rosa. Talvez as idéias de Schwarz 

(1990) sobre Machado de Assis possam ser, devidamente contextualizadas, 

aplicadas a Rosa. O engajamento político de Machado de Assis se mostra, para este 

autor, na crítica profunda das estruturas da sociedade brasileira de sua época. 

Contudo, essa crítica literária ainda isola Machado de Assis.  Ela não percebe que, 

por exemplo, Machado de Assis e Dostoievski estão envolvidos no mesmo contexto 

histórico de modernização da periferia do mundo ocidental.    

Guimarães Rosa, ao contrário de Machado de Assis, não está isolado. Seu 

contexto histórico é o de Alejo Carpentier e García Márquez. Dentro deste contexto 

tanto histórico quanto de produção artística é que a obra de Rosa deve ser inserida. 

Ele não é um simples continuador de Graciliano Ramos ou de Hugo de Carvalho 

Ramos. Sua literatura atende às necessidades históricas de seu tempo. É por isso 

que a contextualização histórica feita por Carpentier completa, de certo modo, a obra 

de Rosa. Carpentier pode dar espacialidade histórica para Buriti, e assim ajudar a 

compreendê-la dentro de um contexto mais amplo, o caribenho e latino-americano.  

Mas não é apenas por isso que se encontrou, no decorrer desta pesquisa, 

tantas coincidências, no que diz respeito às viagens e semelhanças entre Los pasos 

perdidos e Corpo de Baile. São transfigurações narrativas das viagens que seus 
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autores fizeram, as quais já se descreveu acima; ambos dão os mesmos sentidos e 

significados a estas viagens: retorno às origens culturais como modo de estruturar 

uma identidade para o homem latino-americano e caribenho.  

Delimitar interlocutores para Rosa não é tarefa fácil. Seus interlocutorres 

principais são vindos da oralidade sertaneja. Dela é que ele retira os motivos e temas 

de suas obras. Contudo, as coisas mudam quando se atenta para a extrema 

coerência interna da obra de Guimarães Rosa. Corpo de Baile é quase um prefácio 

para Grande Sertão: Veredas. Do mesmo modo, Los pasos perdidos é uma espécie 

de pósfacio de El reino de este mundo.  Apesar de Carpentier, com seu narrador em 

terceira pessoa, nesta obra, não abandonar a posição de mediador entre o 

maravilhoso popular e a literatura, em Grande sertão: veredas, a narração é feita em 

primeira pessoa, por um sertanejo, que tem como ouvinte um homem da cidade que 

viajara até o sertão.  

Atentando-se à coesão interna da obra de Rosa se percebe mais claramente 

qual é seu principal interlocutor: Euclides da Cunha ou Os sertões. É este o homem 

para quem Riobaldo narra sua estória.  Não é demais lembrar que foi a partir de uma 

viagem ao sertão que foi concebido Os sertões.  

De qualquer modo, o que importa reter é que n’Os sertões quem atribui 

identidade ao sertanejo é o homem da cidade, o intelectual ocupado com os projetos 

de identidade a partir do marco nacional. É a partir disto que Euclides da Cunha 

descreve o sertanejo, podendo dizer do sertanejo que ele mal sabia o que era, 

brasileiro.  

Também Rosa, assim como Carpentier, foge da nação como marco de 

articulação da identidade de seus personagens. O problema é que se desse voz ao 

sertanejo, Euclides da Cunha se espantaria ainda mais. O homem do sertão definiria 

a si mesmo não a partir do marco nacional, e sim a partir de sua própria cultura, que 

não é a cultura das cidades de onde emerge a nação. O projeto de Guimarães Rosa 

é dar ao sertanejo a oportunidade de se definir por si mesmo, e é a partir de sua 

cultura que os sertanejos o fazem, assim como em Carpentier e em García Márquez, 
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no caso do homem caribenho – apesar de Carpentier não abandonar narrativamente 

a sua mediação. 

Ao contrário de Carpentier e em maior proximidade com García Márquez, em 

Rosa a história se dissolve, não há contextualização definida e não é um intelectual 

que volta às origens, para a partir daí produzir sua obra.  É um homem qualquer o 

personagem de Buriti. Seu nome, como já se disse, é Miguel.  

Contudo, em Corpo de Baile, Rosa não apenas transfigura narrativamente sua 

experiência de retorno ao sertão. Ele relata toda a história, a sua saída do sertão 

ainda menino e seu retorno a este depois de formado em medicina. Ele estabelece 

um diálogo com sua própria história de vida. Ao contrário de Los pasos perdidos, em 

Corpo de Baile o outro não está localizado espacialmente na Europa, o outro está na 

capital, a cidade modernista, Belo Horizonte. É para ela que Miguel, personagem de 

Buriti, se dirige quando ainda era Miguilim – o que é narrado na primeira novela do 

Corpo de Baile, Miguilim. 

Na novela Miguilim, que abre Corpo de Baile, está narrada a meninice de 

Miguel no sertão. Nela está descrito seu aprendizado do sistema de significação das 

coisas no sertão. Está posto também a dureza da vida sertaneja, a morte do seu 

irmão e de seu pai. Mortes que ocorreram pouco antes da passagem pelo sertão de 

um médico. Este decidirá levar Miguilim com ele para que estude. O médico também 

lhe dá um par de óculos, dando a Miguilim um mundo mais colorido, enfim, uma nova 

forma de ver o mundo.  

Assim como para Carpentier, a língua é vista por Rosa como um dos signos 

organizadores da identidade através da cultura. O diálogo entre o médico e os 

sertanejos se dá em modos diferentes da linguagem. Eles foram cuidadosamente 

descritos por Rosa. Miguilim e os seus têm uma sintaxe e uma morfologia diferentes 

das do médico. O “Doutor” introduz no texto de Rosa, pela sua voz, o português 

culto, da cidade. Esse marco da diferença pela linguagem é muito importante, pois 

quando do retorno de Miguel para o Sertão, ele se orgulhará de ainda compreender 

as coisas que dizem e o modo como dizem os sertanejos. 
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De qualquer modo, depois que encera a novela Miguilim, o leitor se perde em 

outras histórias. Ele se aprofunda no mundo do sertão. Mas quando chega no final 

do Corpo de Baile, na novela Buriti, reconhece a figura de Miguel, Miguilim, que 

retorna ao sertão. E Miguel retorna sem os óculos; buscando o mundo, a forma de 

olhar que ele possuía antes dos óculos que o médico e a cidade lhe deram.  

Por outro lado, Rosa toca em Buriti no maior dos mitos camponeses do Brasil, 

o mito da fartura. O sertão referido por Rosa é o sertão do norte de Minas, próximo 

do rio São Francisco, o sertão dos Gerais. Essa região foi colonizada por criadores 

de gado que desceram o São Francisco durante o período da colônia. Provavelmente 

foi por esse caminho que o mito da fartura chegou aos Gerais, com os seus primeiros 

povoadores. Todavia, segundo Holanda (2000), falava-se também que o Eldorado 

estaria localizado nas nascentes do São Francisco. Isso não deve ser perdido de 

vista, contudo, o mito da fartura ou da Cocanha, terra da fartura e do carnaval, enfim, 

da abundância e da fertilidade, chegou até os Gerais com seus povoadores e 

sobreviveu na oralidade e nos rituais festivos.  

O que é importante ressaltar, além da importância da fartura para os 

sertanejos, é a morfologia da cocanha de Bruegel. A terra da cocanha desenhada 

por este tem um aspecto insular e, além de várias pessoas caídas pelo chão, no 

centro da cocanha está uma árvore. Árvore que se relaciona, por certo, com a árvore 

da vida colocada no centro do paraíso cristão. Não é demais lembrar que as festas 

de São João e a tradicional brincadeira do pau-de-sebo é oriunda da brincadeira 

francesa que tem o nome de le mât de cocagne, o mastro da cocanha. E, enfim, 

fechando esse círculo, a árvore buriti é chamada no sertão dos Gerais de árvore da 

vida. (PROGRAMA EXPEDIÇÕES, 16/16/2003) 

Rosa para dar sentido e significado às viagens de Miguel, que são as suas, 

dispõe esses elementos como, primeiro, fruto da simbolização que Miguel faz, a 

partir da saudade, da fazenda Buriti Bom, e, em segundo lugar, como marco 

organizador do sertanejo. Desta maneira, reforça-se por um lado o pertencimento de 

Miguel ao mundo sertanejo, o que se apresenta através de sua capacidade de 
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conhecer os sertanejos a partir do modo como imaginam e organizam, a partir deste 

imaginário, o mundo cotidiano e festivo.  

Tem-se, então, o mito da fartura que encontra-se sistematizado na cocanha. 

Morfologicamente, a cocanha desenhada por Bruegel – e mesmo por Baltens – 

apresentam o aspecto insular, isolamento pelas águas. A árvore central, que se liga 

morfologicamente à arvore da vida cristã. Temos também, a festa de São João e o 

pau-de-sebo que originariamente se chama mastro da cocanha; bem como o buriti 

referenciado como árvore da vida nos sertões dos Gerais e a novela Buriti de João 

Guimarães Rosa onde se relata as duas viagens de Miguel retornando ao sertão. Ou 

seja, se as viagens do Personagem-narrador de Los pasos perdidos é uma viagem, 

como já se disse, ao paraíso, ao útero natural – e também ao Eldorado –, a viagem 

de Miguel é uma viagem até a terra da cocanha, a terra da fartura, que permeia as 

imagens com as quais os sertanejos compreendem – e organizam – o mundo e a si 

mesmos. Uma viagem até à cultura do homem do sertão. E como Miguel crescera no 

sertão esta viagem é um retorno às suas origens culturais.  

A narrativa de Buriti é feita a partir da segunda viagem de Miguel ao sertão, 

quando ele, que ficara apaixonado por Maria da Glória decide retornar para perto de 

sua amada. O contato de Miguel com o sertão no momento de sua primeira viagem é 

descrito como extremamente significativo para seu auto-conhecimento, ou seja, para 

a construção de sua identidade. Ele orgulha-se de ainda entender o mundo de lá 

(ROSA, s/d, p. 92). As pessoas, a paisagem, os cheiros e segredos do sertão,b com 

os quais ele entra em contato novamente depois de tantos anos são descritos, assim 

como foi descrito por Carpentier o contato de seu personagem com o mundo 

americano: como cheio de atualidade para a definição de sua identidade. Enfim, sua 

primeira viagem é descrita, a partir da segunda, como a recuperação do tempo 

perdido ou dos passos perdidos. Miguel filho pródigo que à casa retorna.  

Ao contrário do protagonista de Carpentier, Miguel não recua em nenhum 

momento. Há problemas, o sertão não traz apenas lembranças boas. Porém o sertão 

é o seu lugar, e ele sabe e ele quer. Voltar ao sertão é voltar à origem, como em 
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Carpentier, e voltar às origens é uma forma de renascer, atravessar a fronteira para 

dentro.  

Contudo, de modo diferente de Carpentier, que introduz o discurso histórico 

em Los pasos perdidos, o discurso de Rosa é totalmente mítico. Ao retornar à 

fazenda Buriti Bom, Miguel vê o enorme buriti que marcava os limites da fazenda, e 

entra totalmente no tempo da atualidade. “A vida não tem passado. Toda hora o 

barro se refaz” (ROSA, s/d, p. 258). No Buriti Bom nada “podia acontece acontecer a 

não ser a lenda“ (ROSA, p.140). O lugar da lenda, do mito, como diz Octávio Paz 

(1979), é um lugar de retorno, de reunião, do fim da dualidade humana, de volta à 

unidade que fomos nos primórdios. É por perceber isso que Guimarães Rosa 

dissolve toda e qualquer referência ao contexto histórico – só se refere à guerra uma 

vez, e nem se sabe direito qual.  

O mítico introduz a possibilidade de retorno à identidade original, pois a 

paisagem, os sons, as cores, as gentes e etc. se tornam, para Miguel, símbolos de 

onde emergem os significados mais profundos de seu ser; significados reatualizados, 

Miguilim recuperado. Guimarães Rosa ensina que apesar das identidades serem 

passíveis de mudanças, na maioria das vezes que se elabora discursivamente a 

identidade, recorre-se ao mítico – mítico que possibilita a fuga do histórico e do 

passageiro. E a simbolização que Miguel faz de sua primeira viagem é uma 

ritualização desta passagem; renascimento do ser “sertão nele carnal marcado”. 

O mito a partir do qual Miguel consegue dissolver sua dualidade identitária 

entre sertão e cidade é justamente o mito da fartura, da abundância e da 

fecundidade. São em termos da fartura, da abundância e da fecundidade que a 

fazenda Buriti Bom é descrita: O Buriti Bom, por exemplo, era um lugar não 

semelhante e retirado da rota (p. 101). Ela era isolada, como a cocanha, pela águas. 

Nas fronteiras da fazenda estava o maior buriti do sertão. E sob ele cresciam uns 

capizinhos que devolviam a virilidade aos homens que a tinham perdido. Mas o mito 

da fartura se reveste também como marco organizador do cotidiano e do caráter dos 

personagens. Iô Liodoro, o macho fecundador; rei da fartura e da abundância, Maria 
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da Glória rainha da fertilidade, por ela Miguel se apaixona em sua primeira viagem de 

retorno ao sertão. Maria da Glória, assim com Maria del Carmem e Rosário, dá a 

Miguel um novo fôlego, um novo motivo para viver: retornar ao sertão e se casar com 

ela e viver na terra da fartura para sempre.  

É somente depois de apaixonado por Glória – e o amor leva o homem para o 

plano do mítico, o faz mapear o ser amado e as coisas que o cercam miticamente, 

como fim de sua incompletude – no momento de sua segunda viagem, que Miguel 

elabora, e que o narrador anônimo de Buriti dá a conhecer aos leitores, de forma 

sistematizada, drama identitário de Miguel. Quando, na segunda viagem, ele recorda 

nhô Gaspar, o eunuco que leva o cego Miguel até a terra da fartura, 

já aí Miguel também cobrava interesse por nhô Gaspar, nele encotrava a 
maneira módica do povo dos Gerais, de sua própria gente, sensível ao mudo 
compasso, ao nível de alma daquelas regiões de lugar e de viver. Contra o 
sertão, Miguel tinha sua pessoa, sua infância, que ele, de anos, pelejava por 
deslembrar, num esforço que era a mesma saudade, em sua forma mais 
eficaz. Mas o grande sertão dos Gerais povoava-o, nele estava, em seu 
amor, carnal marcado. Então, em fim de vencer e ganhar o passado no 
presente, o que ele se socorrera de aprender era a precisão de transformar 
o poder do sertão – em seu coração mesmo e entendimento. Assim também 
na existência real dele sertão que obedece ao que se quer. – “Tomar para 
mim o que é meu...” (ROSA, s/d, p.105) 

 Como se pode perceber é Miguel que diz “tomar para mim o que é meu”. Sua 

reflexão é dada a conhecer pelo narrador da obra, mas é Miguel quem dá a última 

palavra. Essa passagem também mostra a articulação que o narrador estabelece 

entre Miguel e sua identidade com o sertão: o grande sertão dos Gerais povoava-o, 

nele estava, em seu amor, carnal marcado. Percebendo a importância que o mundo 

do sertão ainda tinha para ele, querendo atualizar o passado, a infância, Miguilim, no 

presente, Miguel precisava retornar ao sertão, à fazenda Buriti Bom, que, como 

Santa Mónica de lo Venados é um centro simbólico para o mundo de Carpentier, é o 

novo centro simbólico para o mundo de Miguel, lugar do tempo recuperado. Para lá, 

para o sertão e o Buriti Bom, é que ele quer voltar, e é como a terra da fartura, da 

fertilidade e da abundância, que a fazenda de Iô Liodoro ficou marcada em sua 

memória e desejo - o que já o filiaria, como se disse acima, ao modo de ver do 

mundo do homem do sertão.  
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 Por outro lado, a personagem Leandra marca a presença da cidade no Sertão. 

Leandra foi esposa do filho de Iô Liodoro, proprietário do Buriti Bom. Ela fora 

abandonada pelo marido e convidada pelo sogro para viver com ele no sertão. Ao 

chegar ela logo é enquadrada dentro do esquema de significação das coisas do 

sertão, como a mulher mais bela que já se pode ver – mas boba e castrada. Leandra, 

inicialmente amparada no seu moralismo, almeja se tornar uma protetora e 

orientadora de Maria da Glória, tentando transformar o Buriti Bom num paraíso. 

Leandra, enfim, não consegue transformar a força vital de Maria da Glória e Iô 

Liodoro em casta contemplação, ao contrário, ela é que deixa seu moralismo e entra 

num jogo de sedução, mítico, com seu sogro. No momento que se enquadra 

perfeitamente nos quadros de significação das coisas do sertão, termina para ela 

também sua passagem, e, passa sua última noite no Buriti Bom, com o sogro na 

cama. Quando Leandra vai-se do Buriti Bom chega Miguel, retorna pela segunda 

vez, a definitiva. Leandra, assim como os personagens de Machado de Assis, é toda 

imagem. Ao contrário, Iô Liodoro é só cerne. A cidade modernista representada por 

Leandra, é pura exterioridade, enquanto o sertão, representado pelo seu sogro, é 

cerne. O cerne do Sertão deve fecundar a cidade. No sertão, Leandra, a partir do 

contato com o sogro, vai libertando-se, redescobrindo e expressando sua identidade 

profunda, seus desejos e sua sensualidade.  

Ao mundo sertanejo que se contraporia ao das cidades, do litoral, que seria a 

expressão mais clara da colonização cultural européia, podemos delinear o projeto 

de retorno às origens culturais que Rosa coloca em sua obra. Projeto que foi 

desenhado, assim como por Alejo Carpentier, a partir de suas viagens reais ao 

sertão, em 1945 e 1952. Essa simbolização da experiência e sua projeção narrativa 

a toda a sociedade onde ele vive é uma tentativa também de definir sua própria 

identidade: a que mundo pertence o homem Guimarães Rosa e a que mundo 

pertence o seu discurso.  

 Enfim, Rosa simboliza suas viagens ao interior do Brasil como viagens de 

retorno às origens culturais.  O que o identifica com Carpentier e com García 
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Márquez: como autores que também estão tentando, a partir da luta contra a 

colonização cultural, definir suas identidades, as de suas obras e de seus 

personagens a partir de viagens ao interior da América. Rosa, Miguel, Carpentier, o 

personagem de Los pasos perdidos e Gabriel García Márquez são personagens do 

mesmo contexto histórico: a luta contra o imperialismo e a colonização cultural 

iniciada no pós Segunda Guerra Mundial.  

Suas obras e histórias, reais ou ficcionais, estão indissociavelmente cravadas 

no seu momento histórico, os anos do pós Segunda Guerra Mundial, e as demandas 

de sentido e significado que este impõe. Isto é, retorno e redefinição da identidade 

cultural dos povos caribenhos e latino-americanos. Guimarães Rosa, assim como os 

demais autores aqui referenciados, estavam atendendo às demandas de sentido que 

o seu momento histórico necessitava. Sua obra, neste sentido, é genial porque, ao 

lado da de Machado de Assis, é a mais histórica que jamais se produziu na 

sociedade brasileira. Ela expressa a luta da sociedade brasileira, num contexto 

latino-americano e caribenho, frente à colonização cultural na sua busca por uma 

identidade cultural própria.  

A luta contra o imperialismo depois da Segunda Guerra Mundial se dá a partir 

da percepção das relações entre cultura e imperialismo (SAID, 1999). Percebeu-se 

que o modo de operação do imperialismo era não apenas a intervenção na política, 

às vezes armada, em várias nações e povos por parte da grandes potências 

ocidentais, mas também a narrativa, o romance, enfim, a representação tinha papel 

decisivo na dominação. A capacidade de elaborar representações e impô-las aos 

povos periféricos era uma das estratégias senão a principal estratégia do 

imperialismo ocidental em seu projeto de ‘civilizar’ o mundo. Essas representações 

foram elaboradas, no que diz respeito à América, desde Colombo, passando pelas 

viagens dos muitos cientistas europeus do século XIX e chegando ao romance e à 

poesia dos séculos XIX e XX – para toda essa série de representações algo era 

pressuposto básico: a centralidade absoluta do mundo europeu.  
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Não se pode distanciar tal esquema das tentativas das nações caribenhas e 

latino-americanas de inserção na civilização ocidental. Hoje, não é mais possível 

pensar que as atitudes ocidentais frente às suas colônias africanas ou asiáticas 

fossem muito diferentes das suas atitudes frentes às nações periféricas, como as 

caribenhas e latino-americanas. Como demonstrou Said usando Conrad, não 

importava ao imperialismo se o lugar de seu interesse fosse uma nação estabelecida 

historicamente – importa-lhe defender seus interesses. Para o homem ocidental do 

século XIX e da primeira metade do século XX, havia a Europa, o centro do mundo, e 

o resto, literalmente.  

Depois de 1945, no entanto, com a desarticulação de muitos desses sistemas 

imperiais, com a autocrítica européia e a crítica não ocidental, os povos periféricos, 

coloniais e pós-coloniais, passaram a dispor de um espaço muito mais amplo para 

não apenas elaborarem auto-representações, uma cara, uma identidade, mas 

principalmente para difundi-las. Seguindo este modelo, todo o pensamento identitário 

caribenho e latino-americano de logo após a Segunda Guerra Mundial é uma 

tentativa de intelectuais da periferia de elaborarem, a partir da periferia, do Caribe e 

da América Latina, uma representação do homem da periferia, trazendo para o 

debate público mundial vozes até então silenciadas – ou não ouvidas.  

Esse contexto de descolonização cultural leva ao que Edward Said (1999) 

chama de viagem para dentro. E não são viagens para dentro as viagens aqui 

referidas? A hipótese deste trabalho é que a resposta a esta pergunta é afirmativa. 

São viagens para dentro as viagens de João Guimarães Rosa, Alejo Carpentier e 

Gabriel García Márquez. Contudo, ao contrário dos países recém independentes, no 

Caribe e na América Latina, essas viagens para dentro vão ganhar um cunho mais 

universalista que nacional, pois o que importa a Carpentier, Rosa ou García Márquez 

é a cultura como marco organizador da identidade e não mais, como até o começo 

do século vinte, a nação. Essas viagens fazem parte de um contexto histórico amplo; 

não apenas latino-americano ou caribenho, mas de uma tentativa do mundo não 

Ocidental de elaborar identidades e auto-representações próprias – apesar de 

usarem para tal instrumentos tradicionalmente ocidentais como o romance.  
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Como se afirmou acima, relacionar Alejo Carpentier e Gabriel García Márquez 

é uma obrigação. Sabia-se disto quando se iniciou esta pesquisa, eles fazem parte 

do mesmo movimento literário, são caribenhos e etc; contudo, a presença de 

Guimarães Rosa, demonstra, como se disse há pouco, um contexto histórico muito 

mais amplo. Não apenas as viagens reais como as ficcionais estão extremamente 

engajadas no histórico – e é nele que se busca aqui sua explicação. A existência de 

nações, muitas delas, com histórias seculares, não deve impedir que se possa 

perceber o vínculo entre a cultura nacional e a colonização cultural. É na cultura 

ocidental que a nação latino-americana e caribenha se renova, se moderniza, se 

atualiza. O Ocidente é o centro do mundo para as elites fundadoras e dirigentes das 

nações; o Ocidente é o centro e o modelo também para aqueles responsáveis, não 

poucas vezes, pelo sentido de unidade nacional, os escritores. O engajamento 

político dos autores aqui tratados continua, porém em moldes diversos do nacional, a 

partir do cultural, o que está relacionado à percepção da relações profundas entre 

cultura e política.  

Esse sentido da história nacional latino-americana e caribenha vinha sendo 

questionado há algum tempo. Exemplo disso foi a Revolução Mexicana. A revolução 

no México foi percebida como um momento de luta do povo, os excluídos da nação, 

por voz (PAZ, 1992). Some-se a essa a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o 

Crack de 1929 e, por fim, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Depois 1945, a luta contra o imperialismo se intensifica. A divisão do mundo 

em dois blocos, um liderado pelos EUA e outro pela URSS; sendo o primeiro a 

potência imperialista que atuava, naquele momento, mais decididamente sobre as 

sociedades latino-americanas e caribenhas através da implantação e apoio à 

ditaduras militares em vários países entre eles Cuba, Colômbia, e segundo, por 

causa do socialismo e da crítica marxista ao capitalismo e lenilista ao imperialismo, o 

pensamento de esquerda se firmou como uma espécie de contraponto onde se 

apoiar todos que possuíam propósito de mudança social e de luta por liberdade de 

expressão.  
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Mas o que deve-se reter aqui, contudo, é que tanto a nível mundial quanto a 

nível do Caribe e da América Latina se pressentia – e se queria – o momento de logo 

após a Segunda Guerra Mundial como um momento de mudança histórica, o que 

incluía uma mudança sistemática no sentido dado à história latino-americana e 

caribenha. É dentro desse contexto que se pode entender as viagens de Rosa, 

Carpentier e García Márquez como viagens para dentro, como viagens de retorno às 

origens culturais americanas.  

 Por outro lado, já havia muito, a luta contra o imperialismo na América Latina e 

no Caribe se revertera, principalmente a partir de Martí e Rodó, que ainda buscavam 

as raízes de seus povos na Europa, de um momento fundamental para a definição 

da identidade nacional e ontológica do homem latino-americano – aqui incluindo o 

Caribe. Contudo, depois da Segunda Guerra Mundial, a percepção de que a luta 

contra o imperialismo passava pelo plano da cultura, esta vai se tornar um momento 

fundamental para definição da identidade cultural caribenha e latino-americana.  

 Tem-se, então: um momento histórico que era percebido e querido como 

mudança, como passagem; uma crítica interna na América Latina e no Caribe que 

associava luta contra o imperialismo e definição da identidade – nacional ou 

ontológica; uma literatura engajada com a nação, mas que até o modernismo se 

baseava na mimese dos padrões estéticos europeus; um contexto mundial de luta 

contra o imperialismo que Edward Said chama de viagens para dentro e viagens 

reais e friccionais de três dos maiores autores latino-americanos e caribenhos; da 

viagens de Rosa e Carpentier já se falou aqui à exaustão; contudo, falou-se pouco 

das viagens de García Márquez, e somente descrevendo-as que se poderá amarrar 

os fios que ainda restam. 

 É participando deste contexto histórico que García Márquez viaja até 

Aracataca em 1952. Sua primeira viagem não foi intencional, sua mãe fora vender a 

casa de seus avós para tentar devolvê-lo à universidade. Em 1948 por causa do 

assassinato de Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá entra em caos, os protestos estudantis 

foram violentamente reprimidos, no episódio que se chamou Bogotaço. Uma das 
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medidas tomadas pelo governo foi o fechamento da Universidade de Bogotá. O que 

levou García Márquez novamente ao Caribe. Ele se estabeleceu em Barranquilla, e 

decidido a ser escritor se entregou à carreira do jornalismo.  

 Mas sua mãe quatro anos depois o levou até Aracataca e, segundo ele, o 

contato com essa cidade redefiniu tudo o que ele pensava sobre o mundo e sobre 

literatura: definindo-a assim como um retorno às suas origens culturais (s\d). O que 

fez com que ele rescrevesse La hojarasca e fizesse uma segunda viagem por todo o 

Caribe colombiano em 1953, fazendo de volta parte do caminho que sua família 

havia feito no começo do século de La guarija, região leste do Caribe colombiano, a 

Aracataca, nas proximidades da cidade de Santa Marta. Aproximando-se das 

imagens e sentidos que as estruturam, tanto La hojarasca quanto sua viagem de 

1953, poderá se perceber melhor a articulação entre Carpentier, García Márquez e 

Rosa.  

 Em La hojarasca estão algumas das bases de Cien años de soledad. Já é em 

Macondo que a história se dá, muitos dos episódios deste estão ali primariamente 

descritos, alguns personagem, a Companhia Bananeira e a Guerra dos Mil Dias 

também já se fazem presentes. Contudo, o que mais impressiona é que em La 

hojarasca se narra a história de um menino que vive em Macondo com o avô – assim 

como Gabriel García Márquez. Este vivera, como já se disse, até oito anos em 

Aracataca com seu avô. Deste modo, como Carpentier, ele estabelece uma 

identidade entre ele e seu protagonista.  

 Enfim, assim como o personagem de Los pasos perdidos com a terra 

americana, assim como Miguel de João Guimarães Rosa com o sertão dos gerais, 

em Gabriel García Márquez, o contato com Aracataca lhe desperta imagens de 

infância, de origem. E voltar à origem é o primeiro passo para o morrer e renascer 

simbólico. Enquanto a viagem a La guarija é um retorno à origem através da origem 

de sua família. E mais uma vez aqui se recorda Miguel e o personagem de Los 

pasos perdidos: não apenas viagens às origens, retorno às origens.  
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 Partiu-se aqui da idéia de que em História coincidências sugerem contexto. 

Num pequeno espaço de tempo, três dos maiores escritores latino-americanos e 

caribenhos, viajaram ao interior da América, e dois deles, Carpentier e Rosa, 

tentando dar sentido e significado a tais viagens elaboraram um novo sentido para a 

história caribenha e latino-americana: viagens até as origens culturais americanas. 

Enquanto isso, o contato com a Gabriel García Márquez em 1952 e com o que ele 

escreveu e fez logo em seguida, a escrita de La hojarasca e a sua viagem de 1953 

também levou a imagens de origem e retorno. Isto mostra que a afirmação, feita por 

García Márquez (s/d; 2002), de que esta viagem foi fundadora para sua obra literária 

se baseia em elementos não apenas discursivos, havia toda uma série de 

experiências a serem recuperadas e o contato com elas o levou à sua infância e ao 

mundo que a cercava.  

O contato com Edward Said, por outro lado, levantou a hipótese de que tais 

viagens e obras, e os sentidos e os significados “dados” às mesmas,  fazem parte de 

um mesmo movimento histórico: crítica à colonização cultural nas viagens para 

dentro. Isso levou à defesa da hipótese de que as viagens e as obras dos autores 

aqui trabalhados estão inseridos dentro da lógica histórica proposta por Said. Tentou-

se corroborar tal hipótese fazendo uma rápida incursão às especificidades, dentro 

dessa luta pela descolonização, das sociedades latino-americanas e caribenhas: o 

sentido da história destas como uma longa viagem até à civilização, o engajamento 

da literatura do século dezenove neste projeto e a continuidade deste projeto até o 

modernismo do começo do século vinte, e o começo da crítica, que seguia Martí e 

Rodó, ao imperialismo como momento fundamental para a construção da identidade 

do homem caribenho e latino-americano.  

Por outro lado, a percepção do vínculo entre cultura e imperialismo e o 

colapso das certezas e da centralidade da civilização ocidental, o que abriu espaço 

para que os povos da periferia se auto-representem, foi o contexto onde surgiu e se 

difundiu a literatura latino-americana de logo após a Segunda Guerra Mundial, da 

qual Alejo Carpentier e Guimarães Rosa são fundadores e García Márquez 

continuador; levando tal literatura, como demandas exigidas pelo seu tempo, a se 
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engajar na definição da identidade cultural latino-americana e caribenha, o que levou 

a uma literatura trans-nacional, definida por seus próprios autores (CARPENTIER, 

s/d; GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, 1991, 2002) como latino-americana ou/e caribenha. Se 

no século dezenove e até começo do século vinte era com a nação que engajava 

nossa literatura, o pós 1945 tinha novas carências a serem atendidas, e estas 

carências levavam à definição da identidade cultural. Assim como Carpentier disse 

que nos anos cinqüenta a nação entrou em crise, Octávio Paz (1992), escrevendo 

nos mesmos anos cinqüenta, diz não compreender a diferença entre as várias 

nações latino-americanas – o que o faz alargar sua análise sobre o México ao que 

ele chama de hispano-américa.  

Esse é, como já se repetiu à exaustão, o sentido e o significado de Los pasos 

perdidos, de Buriti e das próprias viagens de Gabriel García Márquez: retorno às 

origens culturais. Essa é uma confluência das coincidências que se supôs no início, e 

que levou a tantos lugares. Contudo, ainda não se chegou a um lugar: as diferenças. 

É que o livro de Carpentier é programático, seu exemplo é para os intelectuais 

caribenhos e latino-americanos, é um intelectual da América que retorna à América, 

os intelectuais é que devem retornar, esses são seus leitores privilegiados; enquanto 

que em Rosa é um homem comum que retorna ao seu lugar, o sertão. Ou seja, em 

Rosa e em García Márquez o retorno às origens é um retorno a lugares específicos, 

o sertão de Minas, o Caribe colombiano. E o universalismo de suas obras se dá a 

partir de um pressuposto de que a experiência humana é universal porque ela é, em 

qualquer lugar do mundo, mediada pela cultura, e assim representativas. Isso é uma 

afronta ao pressuposto de que a experiência histórica européia era a que tinha 

validade universal. Esta é a base de muitas teorias racistas ou preconceituosas do 

século XIX, que justificavam o Imperialismo e a centralidade da cultura e do mundo 

europeu.  

Deste modo, a cultura aonde eles vão buscar sua identidade é a cultura que 

eles viveram nas suas infâncias; Rosa em Codisburgo, cidadezinha de Minas; García 

Márquez em Aracataca, povoado da antiga zona bananeira do Caribe colombiano – 

Carpentier na cultura americana. São nestes lugares que vão se dar suas pesquisas, 
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é esse o centro do mundo para seu discurso literário porque é o centro de sua 

identidade cultural. Carpentier renasce americano, Rosa e García Márquez, dando 

um passo à frente, renascem, sertanejo, o primeiro, e caribenho, o segundo. E é 

como Caribenho que García Márquez escreverá suas obras a partir de então. Para 

isso sua pesquisa junto à oralidade caribenha em 1953 foi essencial.  

Ao refazer, em sentido contrário, a viagem que sua família havia feito no início 

do século vinte, García Márquez rastreou, quase que etnograficamente, os mitos, os 

símbolos, as formas da linguagem, os rituais e as práticas culturais que permeavam 

o cotidiano do homem do Caribe colombiano e fez com elas a sua obra literária 

maior, Cien años de soledad. Essa é a raiz do maravilhoso e do exagero presentes 

nesta obra, ou seja, a cultura popular caribenha.  

Enfim, as transfigurações narrativas em Los pasos perdidos e Buriti levaram à 

imagens de origem e retorno; contudo, García Márquez, mesmo não elaborando 

literariamente o retorno à suas origens culturais, não escapou do simbolismo de 

origem e retorno. Essas viagens reais e ficcionais fazem parte do mesmo sistema de 

referência e experiências, luta contra o imperialismo e contra a colonização cultural, 

o que ganha corpo histórico mundial após 1945, ano do fim da Segunda Guerra 

Mundial. Se a literatura caribenha e latino-americana sempre foi engajada 

politicamente, é nessa luta que ela vai se engajar no momento aqui estudado. Isso 

era o que o seu momento histórico exigia, isso ela fez.  

Propor o retorno num contexto latino-americano e caribenho é um claro 

desafio ao pressuposto básico que sustentou a nação construída, aqui, no século 

XIX. Retornar efetivamente é uma afronta. Escrever a partir deste retorno é 

liberdade.  

No próximo capitulo se aproximará mais do Caribe colombiano onde García 

Márquez nasceu e cresceu; de onde ele se afastou para estudar em Bogotá em 1936 

e para onde ele retornou em 1948; onde também ele localiza o centro de seu 

discurso literário. Viaje também, leitor, para dentro.  
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3 – Capitulo II: O Caribe Colombiano entre o Carnavalesco e o 
Maravilhoso 

Como é o lugar 
Quando ninguém passa por ele?  

Carlos Drummond de Andrade 
  

A área carnavalesca do Caribe colombiano tem como centro o rio Magdalena. 

Tendo como marco a cidade de Barranquilla, onde ocorre o carnaval mais importante 

da atual Colômbia, tanto a leste quanto a oeste, os povoados e cidades possuem 

tradições carnavalescas que descendem dos tempos coloniais. O Carnaval europeu 

nos fins da Idade Média e Renascimento, descendia (BAKHTIN, 1999; CARO 

BAROJA, 1989) de tradições populares milenares, que se originaram na Saturnais 

romanas, por um lado, e, por outro lado, nos cultos dionisíacos gregos e em rituais 

mais antigos (GAIGNEBET, 1974). E em toda a Europa, ele se desenvolvia como 

“Mito e rito no qual confluem a exaltação da fertilidade, da abundância, a inversão 

brincalhona de todos os valores e hierarquias constituidas, o sentido cósmico do fluir 

destruidor e regenerador do tempo.” (GINZBURG, 2000, p. 20) 

 Contudo, na América, o Carnaval ganhará uma nova face. Friedemann (1984; 

1996) estudando o Carnaval caribenho, principalmente aquele desenvolvido na 

região do Caribe colombiano, percebeu que, historicamente, muitos rituais e mitos 

negros e indígenas foram incorporados ao modelo ritual do Carnaval trazido da 

Europa pelos espanhóis; e mais que isso: o Carnaval se constitui historicamente 

como lugar privilegiado para a resistência das culturas negras e índias; o que foi 

imprescindível para a formação da hibridez cultural da sociedade caribenha, tanto 

nas grandes cidades e pequenos povoados quanto na sociedade rural. Nos festejos 

carnavalescos de toda essa região se encontra a marca das culturas negras e 

indígenas, além da espanhola; tanto quanto festa como linguagem cotidiana, a 



 60 

sociedade caribenha colombiana, é uma sociedade carnavalizada; e a hipérbole 

utilizada por García Márquez é fruto desta realidade cultural.  O carnaval que ocorre 

uma vez ao ano, colonizou a vida e a linguagem cotidiana através de uma variedade 

de imagens, formas e atitudes, todas embasadas na hipérbole como linguagem e 

alegoria; é aí que bebe García Márquez. 

 A hipérbole, ou as imagens de exagero com as chama Bakhtin (1999), é o que 

leva ao riso e a seus aspectos renovadores. A hipérbole agride, rebaixa a realidade; 

o riso que segue renova-a, revitaliza-a, torna-a mais suportável. Mas o riso possui 

também um aspecto de comunhão. Como diz Octávio Paz (1979), “rimos porque 

reatamos a discordia que somos”, ou seja, porque se reata realidade e desejo, 

cosmo e corpo, como duplos da mesma experiência. O riso é catarse e comunhão. 

Do mesmo modo, o riso, a gargalhada, leva o homem ao mítico, que pode, também 

segundo Paz, colocá-lo em contato com a unidade original – aquilo que se foi e que 

foi o mundo antes do que é agora.  

Seguindo este raciocínio se justifica porque a fartura, a idade de ouro, o 

paraíso são, no tempo do cotidiano, coisas de um passado longínquo – a terra da 

promissão cristã não está nos inícios dos tempos?  Todavia, seguindo-o também se 

pode atribuir um sentido mitológico à gargalhada cotidiana e ao riso que ocorre 

durante o ritual carnavalesco: retorno ao tempo original – tempo que fica fora do 

tempo da história, que fica no tempo cíclico do mítico. Logo, somente numa 

sociedade onde o mítico se desenvolve plenamente o homem pode rir, gargalhar.  

 Quando alguém diz “vou ali pegar um boi” e o contexto cria a coerência 

suficiente de que aquele que diz vai na verdade almoçar, desatam-se então a rir 

todos os presentes, está-se rebaixando a fome, que é enorme, e exaltando a fartura; 

que fica no começo do mundo, e que deve retornar sempre para a mesa de todos. A 

anedota, a piada, a gracinha, tudo que possa fazer verdadeiramente rir, gargalhar, 

quando elaborado pela linguagem oral ou corporal parte do rito do riso; toda 

felicidade é reunião. Sem rito não há retorno e não há renascimento. Ao se rir da 

fome, pode-se enfrentá-la melhor, superar sua realidade.  
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 O homem é o único animal que ri, pois ele é o único que rompeu com a 

natureza, que se sabe dois; um e outro, e que se quer um outra vez – filhos desta 

tentativa são o amor, a poesia, a religião, a festa. Esse seria ainda para Paz o 

sentido de se rir das imagens de inversão. Quando, por exemplo, em alguns 

desenhos e gravuras se retrata o rosto nas nádegas, ri-se porque se sabe-se duplo, 

um e outro – mas também porque aquele que ri quer-se um. O riso por todos os 

caminhos, enfim, leva ao mítico; o Carnaval, momento supremo do riso e da 

felicidade, leva também ao retorno da Idade de Ouro, da fartura, do Paraíso, ao 

mítico. 

 Esse é um dos motivos que ligam intimamente o carnavalesco e o 

maravilhoso: o mítico. O maravilhoso que está enraizado na cultura de populações 

concretas da América Latina e do Caribe é o que justifica o que Carpentier chama de 

real maravilhoso americano (CARPENTIER, s/d; LIMA, 2003). Porém, pode-se 

analisar tais narrativas orais, como alguns contos de assombração, a partir de 

estruturas carnavalescas, como a da duplicidade e do exagero. Apesar de serem 

considerados fatos do real, os fatos narrados são estruturados a partir da duplicidade 

que é carnavalesca; o inocente punido injustamente pelo ato criminoso de outrem é 

libertado pela intervenção de um ente sobrenatural. Contrapõe-se aí 

inocente/culpado; poder terreno/poder celestial; mais que se contrapõem, se 

complementam, justificam a existência um do outro.   

“O tom cara de pau” que García Márquez percebeu nas narrativas 

maravilhosas de sua avó e tias-avós não está tão distante do tom carnavalesco; elas 

estão também dentro da figura da hipérbole. E elas recorrem à hipérbole como figura 

de vasão na linguagem cotidiana de fatos maravilhosos pelos mesmos motivos que o 

faziam alguns teólogos medievais (ver DELUMEAU, 2003); para se fazer 

compreensível, num mundo de privações, as maravilhas do Paraíso, por exemplo, só 

se exagerando muito!  

 Essas coincidências entre o maravilhoso e o carnavalesco foram um desafio a 

este trabalho. A hipérbole estava presente tanto no maravilhoso, em contos de 
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assombração, por exemplo, quanto nas descrições e alegorias do carnavalesco. 

Contudo, nem estudiosos do maravilhoso nem do carnaval e do carnavalesco faziam 

esta relação. É que essa relação é mais que retórica, como compreendeu bem Julio 

Caro Baroja, em seu estudo sobre o carnaval espanhol, ela é cultural: ”Mientras el 

hombre ha creído que, de una forma u otra, su vida estaba sometida a fuerzas 

sobrenaturales o prenaturales, el carnaval ha sido posible.” (CARO BAROJA, 1989, 

p.8) 

 Esta passagem reforça a confluência do carnavalesco e do maravilhoso 

através do mítico. Neste sentido, se justifica o aviltamento do maravilhoso e do 

carnavalesco nas sociedades modernas. O mundo do racional, do tempo linear, da 

separação entre real e imaginário, fato e ficção, histórico e mítico, sociológico e 

alegórico não pode viver efetivamente o maravilhoso nem o carnavalesco. No tempo 

do histórico não há necessidade do retorno, não há sentido para o ritual e a festa. 

Como disse Octávio Paz (1979), o mal que acomete a sociedade européia e norte-

americana é a saudade da festa, da multidão. Pois “a Festa é uma manifestação do 

tempo cíclico do mito, é um presente que regressa, enquanto que nós vivemos no 

tempo linear e profano do progresso e da história.” (PAZ, 1979, p.12)  

 Esta reflexão sobre o Carnaval e o mítico, o riso cotidiano e o mítico, a festa e 

o mítico se justifica porque na mesma sociedade onde o carnaval é uma prática tão 

importante, e que alastra para o restante dos dias do ano através do riso e das 

demais festas anuais – que tem formato carnavalesco –, a narrativa oral maravilhosa 

têm também importância decisiva. Mas não apenas por isso. Em toda a obra de 

García Márquez, incluindo Cien años de Soledad, o exagero, o hiperbólico e o 

maravilhoso fazem parte da plurivalência do signo: são sentidos possíveis para sua 

obra. Pois são, como se indicou acima, partes integrantes da mesma realidade 

cultural.  

  A narrativa tem importância central dentro da cultura caribenha. Se Walter 

Benjamin (1991) estiver certo em sua análise sobre a narrativa e o narrador, esta 
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importância poderia ser atribuída à dinâmica migratória desta região. Para Benjamin, 

o viajante é um narrador nato. Ele tem experiência e autoridade para narrar.  

A narrativa é um modo privilegiado de transmitir a experiência e de elaborar 

moralidades. Mas não é tudo, a narrativa traz para próximo o distante, o lugar 

visitado pelo viajante; abre, assim como a festa, uma fenda no espaço e no tempo. O 

outro modelo de narrador que Benjamim concebe leva essa idéia do mesmo modo. O 

artesão sedentário, aquele que ficou em seu lugar, e conhecendo profundamente as 

tradições e as experiências de seu povo, atualiza-as em suas narrativas ao elaborar 

tal história exemplarmente, isto é, tecendo moralidades e julgamentos sobre 

momentos decisivos da história dos seus.  

De qualquer modo, um exemplo da importância da narrativa oral dentro da 

cultura caribenha colombiana são os “vallenatos” (APULEYO MENDOZA, s/d). Este 

estilo musical se baseia sempre numa narrativa. E não se pode esquecer que García 

Márquez realizou sua viagem de 1953 ao lado de Rafael Escalona, o maior 

compositor de ‘vallenatos” de todos os tempos; além de que em Paris o próprio 

García Márquez sobreviveu durante algum tempo como interprete de “vallenatos”. 

(SALDÍVAR, s/d) 

 Retornando, contudo, à narrativa oral maravilhosa pode-se dar o exemplo das 

famosas histórias de navios fantasmas. O próprio García Márquez sintetizou-as tão 

bem no conto, A última viagem do navio fantasma. Neste conto, um navio fantasma é 

trazido à realidade e encravado no meio do povoado à luz do meio dia para que 

ninguém duvide do que diz o narrador. Apesar do cotidiano ter sido encantado, 

maravilhado, com o rompimento entre o mundo dos fantasmas e o mundo dos vivos, 

a linguagem no qual está vazada a narrativa é hiperbólica: ali está, “a descomunal 

baleia de amianto, a besta de amianto” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1975). Se estabelece, 

novamente, a proximidade do carnavalesco e do maravilhoso. Muitas outras 

narrativas de assombração e fantasmas são referidas em várias obras (URIBE, 

1994). Todas elas dão a mesma indicação: a importância da narrativa oral 

maravilhosa no Caribe colombiano.  
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 Seguindo a formação histórica desta região encontra-se mais pistas sobre a 

importância cultural do maravilhoso e do carnavalesco na sociedade do Caribe 

colombiano.  

 O Caribe foi a primeira região da América a ser maravilhada. É a região 

descrita nos Diários do descobrimento de Colombo. No que diz respeito ao Caribe 

colombiano, numerosas expedições que partiram já nos primeiros tempos, as 

primeiras das ilhas e as seguintes das povoações costeiras, para o interior do 

continente americano foram mapeando miticamente todas as regiões percorridas; na 

região do rio Magdalena estaria o Paraíso Terreste e o Eldorado. A partir de 1539, 

seguindo estes fatos do maravilhoso, se organizaram expedições em busca de tais 

lugares míticos.  

 Mais de cem anos depois, em 1610, se organizou em Cartagena de Índias, o 

Tribunal do Santo Ofício. A fundação deste tribunal se contextualiza dentro da 

repressão à magia ocorrida na Europa a partir de 1560 e se baseou, para a escolha 

do lugar de sua instalação, na percepção de que em todo o atual Caribe colombiano 

“El ambiente social se hallaba cargado de superticiones y, aunque de manera no 

muy visible, la magia impregnaba la vida cotidiana...” (VICTORIA URIBE, 1996, p.1) 

Esta magia, como consta nos processos estudados por Maria Victoria Uribe, 

era destinada, em sua maior parte, à medicina e aos males de amor. Todavia, 

importa reter o seu funcionamento simbólico. A magia instrumentaliza o homem para 

a ação no dia-a-dia e se baseia na percepção da existência de um mundo invisível 

que pode agir decididamente no mundo humano; a magia pressupõe, assim como a 

narrativa maravilhosa, um mundo encantado.  Existe o mundo de aparências e o 

mundo das essências, um mundo de natureza e um mundo de sobre-natureza. O 

mundo da natureza é o mundo do cotidiano, o mundo que o espreita e que age 

decididamente nele é o mundo do sobrenatural, onde vivem santos, deuses e 

assombrações, que podem através do milagre, fato do maravilhoso como percebeu 

Carpentier (s/d) e Le Goff (s/d), influenciar os destinos humanos, curar um doente, 

arrumar um casamento com problemas. 
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Os rituais mágicos, como as simpatias, são rituais de encantamento assim 

como as narrativas maravilhosas o são. Elas encantam a realidade, entrelaçando 

fatos considerados extraordinários e ordinários (LIMA, 2003), um meio dia de sol e 

um navio fantasma; do mesmo modo o mapeamento mítico, edênico, feito pelos 

cronistas do descobrimento criavam sobre-natureza ou paisagem (LEZAMA 

LIMA,1988;1996), isto é: natureza fecundada pela cultura.  

O discurso de encantamento do mundo (CHIAMPI, 1980; LIMA, 2003) se 

baseia exatamente na percepção do maravilhoso como cultura; como sistema 

simbólico que dá ao mundo cotidiano consistência, sentido e significado; e se 

estrutura também na idéia de que a vida humana está sob a espreita de força 

sobrenaturais que existem para além da vontade humana. Esse é exatamente o 

pressuposto básico, segundo Caro Baroja, para a existência do carnaval.  

O Carnaval, como já se disse, existe no Caribe colombiano desde a colônia. 

Mas desde os tempos coloniais, os visitantes europeus notavam também o humor 

picante e ocioso do homem do Caribe colombiano como importantíssimo no caráter 

tanto das elites como dos setores populares de cidades como Cartagena de Indias, 

Santa Marta, dentre outras. A picardia, como mostra Octávio Paz (1979), está 

relacionada ao riso e ao festivo, assim como o carnavalesco (BAKHTIN, 1999). A 

picardia rebaixa, agride a realidade e leva ao riso renovador. A picardia está 

relacionada assim ao carnavalesco, é do humor carnavalesco que ela se constitui.  É 

que o que Paz chama de festivo, Bakhtin chama de carnavalesco. De qualquer 

modo, o bom humor e a festa estão, pelos relatos de alguns viajantes, intimamente 

ligados na sociedade do Caribe colombiano.  

Um destes viajantes, que também notou a importância do humor cotidiano na 

sociedade que visitava, foi o sueco Carl August Gosselman. Ele visitou Cartagena de 

Índias e Santa Marta em1825 e escreveu em seu diário que “puedo decir com razón 

que los colombianos durante la mitad del años tienen dias de fiestas e el otro medio 

año no hacen nada.” (GOSSELMAN, apud GONZÁLEZ HENRIQUEZ, 1989, p.6) 
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Apesar do exagero calvinista da passagem, ela dá uma idéia da importância 

da festa na vida cotidiana das cidades costeiras no século XIX. Contudo, as 

descrições de Gosselman indicam que os festejos das elites das cidades que visitava 

estavam, apesar das variações locais, intimamente ligados aos bailes europeus. 

Gosselman pouca atenção deu ao Carnaval e ao carnavalesco apesar de haver 

presenciado um destes festejos em Santa Marta. As cores alegres que chamaram 

sua atenção, ele desprezou o que via por considerá-lo próprio de gente inferior.  

 Será somente outra crônica, provavelmente nativa, publicada em Santa Marta 

em 1821 e que relata o ocorrido em Barranquilla, na época uma vila, quando da 

chegada da notícia da libertação de Cartagena de Índias das mãos espanholas, que 

mostrará mais claramente a importância do Carnaval e do carnavalesco no Caribe 

colombiano já no século XIX. Quando a notícia chegou já eram dez horas da noite, 

mas nem por isso o povo ficou em casa, saíram à rua e por toda a noite se festejou. 

Quando o dia amanheceu, 

Salieron por las calles dos carros en contraste: el uno brillantemente 
adornado con damascos y espejos en que una hermosa niña ricamente 
vestida figuraba Colombia triunfante, y outras jovenes que la iban asistiendo 
y llevaban sus jeroglíficos; y otro carro estudiadamente ruin y maltratado, en 
que se veia a Fernado VII abatido y morinbundo, com su certro caídos, y sus 
ministros y satélites en una desesperada confusión. (anônimo, apud 
GONZÁLEZ HENRIQUEZ, 1989, p.2) 

 Esta passagem está por demais explícita, ela não exige comentário. Seu 

formato carnavalesco, através da estrutura da duplicidade, fornece, como mostra 

González Henríquez, uma indicação preciosa: as festas populares do Caribe 

colombiano tinham formato carnavalesco. Ele é a primeiro relato que se tem notícia, 

do carnaval e do carnavalesco em Barranquilla.  

Porém, Nina S. Friedemann reuniu documentação vasta sobre festejos 

carnavalescos na região do rio Magdalena durante o período colonial. Suas primeiras 

referências são de 1774 e se referem a festas que causavam grande preocupação 

pela moral social; as máscaras introduzidas nas festas carnavalescas davam 

oportunidades diversas para o pecado e preocupadas com este as autoridades de 

Cartagena de Índias pediram a proibição dos festejos no que foram atendidas pelo 
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vice-rei. Entretanto, nem sempre os pedidos de proibição foram atendidos. Ao 

cabildo de Mompox sobre sua denúncia sobre o carnaval de Mangangué em 1791, o 

vice-rei Ezpeleta respondeu que o povo merecia um tempo para se divertir 

licitamente, adoçando assim o trabalho cotidiano do resto do ano; não proibindo o 

carnaval, mas também não retirando o controle necessário sobre o mesmo. 

 Essas referências à importância do Carnaval e do carnavalesco no Caribe 

colombiano nos séculos XVIII e início do XIX se somam à oficialização cívica do 

carnaval em Barranquilla no ano de 1867, bem como as referências ao Carnaval 

rural da região do rio Magdalena, que se mencionou há pouco, fechando o que 

Friedemann chama (1984) de “eje carnestoléndico de Caribe colombiano”.  

 Se o mítico é um dos fundamentos para existência plena do Carnaval, é 

preciso, neste momento, tentar aprofundar esta afirmação. Tanto o carnavalesco 

quanto o maravilhoso se relacionam com o mito do paraíso perdido; este é o mito 

fundamental da sociedade cristã ocidental, entretanto, ele não é exclusividade do 

universo cristão.  

No Paraíso, mundo do início, não existe distância entre significado e 

significante; não há distância nem demora entre palavra e ação, desejo e realização; 

todo o mundo que precisa ser exagerado para ser compreendido, o mundo da 

maravilha, no Paraíso é passível de realização, ou melhor, lá o extraordinário é o 

cotidiano, não há fome, não há trabalho; o homem ficará eternamente louvando e 

banqueteando. Mas esse é o Paraíso que virá, quando o bom Cristo vier redimir a 

humanidade. Mas, no Éden também era assim. Adão sabia o nome de cada coisa, 

não havia dualidade no signo, ele era o mundo real; vivia-se em harmonia com a 

divindade; havia fartura, paz e justiça.  

 Esse raciocínio complicado ficará mais claro com o depoimento de um moleiro 

italiano de século XVI. Menocchio processado pela Inquisição em 1582 e estudado 

por Ginzburg em O queijo e os vermes, respondeu ao ser perguntado sobre o 

paraíso, “Eu acredito que seja um lugar que circunde o mundo inteiro e que dali se 
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vejam todas as coisas do mundo, até mesmo os peixes do mar: e quem está ali é 

como se estivesse numa festa”. (apud GINSBURG, 2000, p. 156) 

 Menochio, como alerta Ginzburg, não é representativo; nem tudo que ele diz 

diriam seus contemporâneos. Entretanto, ele não apenas cria o que diz; não é um 

louco nem um gênio, é alguém que soube arranjar, de forma especialmente nova, os 

conteúdos culturais que estavam, social e historicamente, à sua disposição. Nesse 

sentido, o que ele diz sobre a relação paraíso-festa é uma das possibilidades 

analógicas que seu mundo cultural lhe permitia; se não o fosse ele não o teria feito. 

Ainda hoje se pode dizer que o Carnaval desse ano foi uma maravilha; e isso pode 

parecer uma simples analogia, mas ao ser contextualizada na idéia da relação 

carnavalesco-maravilhoso não pode passar despercebida. No que se deve insistir 

aqui é em que a analogia de Menocchio é reveladora, pois indica uma relação íntima 

entre festa, momento de fartura e rompimento com o cotidiano e o Paraíso cristão. 

 Por traz da palavra festa, situando Menocchio no imaginário da sociedade da 

qual ele faz parte, está o País da Cocanha, onde a festa, a fartura e o Carnaval são o 

cotidiano; a Cocanha é a terra do Carnaval. (ver FRANCO JÚNIOR, 1998) 

Poderia se agurmentar que a relação é por demais óbvia; a cocanha é uma 

espécie de paraíso profano, e surgida num contexto cristão, a alta Idade Media 

(1200), não poderia deixar de remeter ao Paraíso. Contudo, quando se lê a Quarta 

Bucólica de Virgilio ou trechos de Hesíodo, as coisas se complicam; como explicar 

que esses poetas praticamente descrevessem o País da Cocanha muitos séculos 

antes dele ser inventado? Mas Virgílio e Hesíodo falam é da Idade de Ouro, aquela 

que era todo ano atualizada em Roma com as Saturnais, uma das origens remotas 

do Carnaval.   

As coincidências entre o País da Cocanha e a Idade de Ouro de Vírgilio e 

Hesíodo são demais para que passem despercebidas. A explicação seria a das 

fontes comuns. As Sartunais romanas, que depois do cristianismo, ganharam o nome 

de Carnaval. Ambas remetem a cultos agrários de propiciação da fertilidade dos 

campos e da abundância das mesas.  
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 Estabelecer a continuidade entre a Idade de Ouro de Virgilio e de Hesíodo e 

os poemas que tratam da Cocanha durante a Idade Média, contudo, não é coisa 

complicada, Jacques Le Goff já o fez (s/d); o problema surge quando se dá ênfase à 

analogia de Menocchio.  

Uma hipótese a ser levada a sério é a da origem comum destes num mito 

mais antigo que o da Idade de Ouro, que o Paraíso-Éden cristão e que o Pais da 

Cocanha. Esse mito realmente existe; ele data de quatro mil anos antes de Cristo e 

teve lugar na Mesopotâmia (BRUNEL, 1998) e descreve uma idade, que não tendo 

termo mais pertinente, pode ser chamada de paradisíaca; idade que foi perdida.  A 

hipótese de Brunel é que esse mito deu origem ao Éden-paraíso cristão – não se 

pode esquecer que Abraão nasceu na Mesopotâmia –; bem como a Idade de Ouro 

grega e romana – e talvez até os cultos dionisíacos gregos – tem raiz em cultos 

egípcios a Isis. De qualquer forma, esse mito difundido pela antigüidade deu origem 

às Saturnais romanas que são a raiz do Carnaval medieval, e disponibilizou uma 

série de imagens que agregadas às outras, cultos agrários reprimidos, mas não 

derrotados, pelo cristianismo, formam a base simbólica do País da Cocanha.  

Mas nem tudo é tão simples. Por volta de 1400, ou seja, pouco mais de um 

século depois do surgimento na França dos primeiros poemas que se referem ao 

País da Cocanha, um teólogo escrevia se referindo ao Paraíso cristão, que lá haveria 

”dia sem noite, sapiência sem falha, juventude sem envelhecer, saúde sem doença, 

vida sem morrer, júbilo sem tristeza” (citado em DELUMEAU, p. 27, 2003). Afora a 

sabedoria sem falha, todos as demais imagens constam, às vezes de forma 

alegórica, nas descrições da Cocanha reunidas por Hilário Franco Júnior (1998). Isso 

poderia ser visto como Circularidade Cultural, ou seja, a cultura popular influindo na 

erudita. Menocchio, camponês, relaciona Paraíso e festa, um teólogo descreve o 

Paraíso cristão recorrendo à Cocanha. Essas analogias, tanto a de Menocchio como 

a de J. De Gerson, o referido teólogo, fazem pensar em que realmente o homem do 

medievo experimentava suas festas, a grande maioria de caráter carnavalesco, com 

a festa da colheita, a páscoa, etc, como um efetivo retorno ao Paraíso.  
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 O problema é que o cristianismo ao ser institucionalizado em Roma classificou 

seus rituais de sagrados e enquadrou como pagãos todos os cultos pré-cristãos. 

Contudo, os discursos e a repressão não eliminariam culturas, à vezes, milenares. 

Nesta classificação entraram os cultos e mitos agrários da fertilidade e da 

abundância. 

O cristianismo medieval classificou seu maravilhoso como milagres do senhor 

e renegou teologicamente o maravilhoso não cristão ao plano da idolatria que 

deveria ser combatida. Apesar de acreditarem nas maravilhas que ficariam, muitas 

delas, no Oriente, como as descreveram os viajantes do século XII, XIII e XIV, no 

plano do cotidiano, o cristianismo medieval reduziu ao milagre todo o maravilhoso – 

não havia, nem mesmo, a palavra maravilhoso durante a Idade Média. (LE GOFF, 

s/d) 

Contudo, o maravilhoso não cristão sobreviveu. É o que mostra os estudos de 

Ginzburg (2000, 2001, 1988). E para além da estrita classificação teológica, Jacques 

Le Goff, diz que durante a Idade Média,  

Os mirabilia, [as maravilhas] tiveram a tendência para organizar-se numa 
espécie de universo virado ao contrário. Os temas principais são: a 
abundância alimentar, a nudez, a liberdade sexual, o ócio. Diante de 
algumas grandes palavras de ordem e forças mentais deste mundo, não é 
um acaso que precisamente no campo do folclore e do maravilhoso uma das 
raras criações do Ocidente medieval seja o tema da terra da Cuccagna (...). 
O mundo às avessas e, acrescentaria eu, o mundo ao contrário; e é aqui que 
o Génesis, e principalmente um Génesis em que se irá à procura dos 
elementos pré-cristãos mais que dos elementos propriamente cristãos (...). É 
a idéia de um paraíso terrestre e de uma “Idade de Ouro” que não estão 
para diante, no futuro, mas para trás, no passado, e se se procura 
reencontrá-los num millenium utópico não é em vista de um horizonte futuro 
mas enquanto retorno ao que está para trás (...) o maravilhoso foi em última 
análise uma forma de resistência à ideologia oficial do cristianismo... (LE 
GOFF, s/d, p.) 

 

Desta forma, é do maravilhoso não cristão que Le Goff trata, ou seja, aquele 

maravilhoso que estava vinculado a mitos e cultos não cristãos como os da 

fertilidade e da abundância; os mesmos mitos e ritualizações que alimentavam os 

chamados andarilhos do bem, alguns acusados e acusadas de bruxaria. A hipótese 
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de que os relatos dos processados pela Inquisição dão acesso a mito e não a ritos 

(GINZBURG, 2001) não é totalmente correta; um sonho assim como o relato de um 

sonho pode ser uma ritualização e, em contínuo, uma atualização de um mito.  

Por outro lado, seguindo as indicações de Bakhtin (1999), não se pode deixar 

de perceber que tais mitos e ritos se incorporaram ao Carnaval da praça pública 

durante a Idade Média, assim como mitos e ritos negros e indígenas se incorporaram 

ao Carnaval no Caribe. Não se pode deixar de pensar que o Carnaval era um 

momento privilegiado da resistência dos mitos e cultos pré-cristãos. Pois foi na Idade 

Média que o Carnaval ganhou ares de mito, quer dizer, a própria festa, enquadrada 

dentro de uma sociedade rigidamente hierarquizada, era percebida como lugar da 

liberdade e da igualdade original de todos os homens, Isto é, onde tais mitos 

poderiam se expressar livremente. (BAKHTIN, 1999) 

Entretanto, se houve o enquadramento social do Carnaval, houve também 

uma carnavalização mais constante da sociedade, pois ao domesticá-lo, a sociedade 

medieval abriu a ele maior espaço, isto é, não o reprimiu e abriu-se para sua atuação 

no dia-a-dia, o que permitia a crítica paródica e cômica do Estado e da Igreja sem 

que os críticos fossem censurados ou encarcerados.  

Todavia, retornando às incorporações pagãs é necessário pensar como 

puderam ocorrer. O carnaval sendo percebido como momento de liberdade e uma 

inversão cômica abria espaço para a expressão destes conteúdos culturais, o que se 

fazia provavelmente através das máscaras; e se fazia também através das 

ritualizações verbais e alimentares da abundância e da fertilidade. Dentro do 

Carnaval também não há diferença entre significado e significante; quando se 

mascara se é a imagem. A hipérbole toma ar de realidade e assim como no Paraíso 

ela deixa de ser exagero; por não necessitar de contraponto, durante o Carnaval o 

mundo social da privação não importa, a hipérbole se torna o próprio mundo; quando 

não ascende imediatamente ao mundo da fartura não se pode permanecer na festa. 

A figura do Rei Momo, rei da riqueza, da exuberância e da fartura, e que 

descende por certo do Mamom bíblico, tão veementemente atacado por São Paulo, é 
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uma figura pagã; por outro lado, a rainha, que sempre é rainha da fertilidade não 

descende de nenhum ícone cristão. Tanto o Momo como a rainha do carnaval 

medieval tem origens não cristãs; o Mamon e, quiçá, Diana. Figuras que remetem a 

cultos e mitos pagãos. 

O caso de Diana é extremamente interessante. Ela se liga a mitos e cultos 

agrários que provavelmente vieram da antiguidade – e que estão na base de alguns 

sonhos dos chamados andarilhos do bem estudados por Ginzburg.  

Os andarilhos do bem saiam à noite, nos dias de solstícios, indo com uma 

senhora, identificada por Ginzburg com Diana, metamorfoseados em animais, 

combater pela fertilidade dos campos – o que é combater pela abundância.  

Diana, rainha dos bosques, andava em procissão noturna, combatendo, com 

seus seguidores, pela fertilidade dos campos. Nada mais parecido que o pai do mato 

brasileiro; conto de assombração conhecido em todo o Brasil e que apesar de sofrer 

variações locais, como o nome de Caipora, preserva elementos que remetem à 

Diana. Ele também saía, numa procissão de animais, neste caso, protegendo a 

floresta da ação gananciosa de certos homens; sem lembrar seus elementos 

carnavalescos como os pés invertidos, ele está ligado a um outro conto de 

assombração, este Colombiano, a Madremonte ou Marimonda. Esta, como 

assombração feminina, rainha do bosque, está mais ligada ainda à Diana, apesar de 

haver perdido sua procissão. E qual é a surpresa do leitor estrangeiro deste conto, 

destes leitores que os têm como folclore, quando assistindo o Carnaval de 

Barranquilla vê muitas pessoas fantasiadas de Marimonda. 

Aqui se toca numa característica das narrativas orais maravilhosas que LIMA 

(2003) vê como primordial, a capacidade de elaborar moralidades. Talvez mais que 

características da narrativa oral, a capacidade de elaborar moralidades seja um meio 

de seu funcionamento dentro de comunidades humanas concretas. É obvio que 

mesmo remetendo-se a Diana, a deusa do bosque e da fertilidade, as narrativas 

orais do Caipora como da Madremonte possuem o que se costumou chamar de 

moral da história, qual seja, o homem deve viver em harmonia com a natureza; o 
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lenhador ganacioso, aquele que corta árvores em tamanho insuficiente para o 

consumo, que contribui, enfim, para a degradação da floresta, foi transformado em 

assombração tanto pelo Caipora quanto pela Madremonte.  

Apesar de remeter a mitos pagãos, a moral de ambas as narrativas podem ser 

lidas a partir de referências cristãs. No Éden, os homens viviam em comunhão com a 

natureza, com a divindade e entre si. Isso cria o pressuposto para a organização de 

uma sociedade cristã; o homem deve manter-se em comunhão com o cosmo, com a 

natureza e com os outros homens.  Entregue ao mundo que lhe é estranho, o 

homem que foi feito para viver no paraíso, teve que criar um mundo à sua imagem e 

semelhança, e esse mundo não é o que ele vê no espelho de seu desejo. De 

qualquer modo, uma sociedade cristã nesta terra deve ser fundada no pressuposto 

de organização social cristão: a harmonia. Como compreendeu Delumeau (2003), o 

Paraíso é, antes de tudo, um modelo de sociedade, que todos os cristãos devem 

aplicar no seu dia-a-dia até a consumação dos tempos.  

Dentro de uma sociedade cristã, quando esses pressupostos são rompidos, 

ocorre a interferência do sobrenatural; santos e anjos interferem no mundo humano 

para reinstalar a harmonia perdida pelas más ações dos homens; salvando inocentes 

condenados injustamente, punindo culpados pelo desequilíbrio causado no mundo. 

Isso é o que ocorre em muitos contos de assombração. Apesar de se remeterem, 

como o do Caipora e da Madremonte, a temas e mitos pagãos, eles estão 

funcionando dentro de sociedades cristãs, dominadas pelo sobrenatural e pela visão 

de mundo cristã. Como bem percebeu LIMA (2003), a religiosidade popular de 

amplas áreas da América, apesar de recorrências a motivos não cristãos, foi formada 

a partir do cristianismo católico, do que não se ausenta o Caribe colombiano.  

O nexo entre narrativas orais maravilhosas, porém, e o Carnaval do Caribe 

colombiano é mais largo. Friedemann (1984) em sua pesquisa sobre o Carnaval rural 

na área do Caribe colombiano descobriu que as primeiras festas carnavalescas 

realizadas no Caribe colombiano eram ritualizações de narrativas orais maravilhosas; 

a primeira está restrita ao plano natural; incorporou-se a paisagem e os elementos 
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naturais para se recontar a luta do bem contra o mal. O diabo aparece como um ser 

sobrenatural coberto por cascavéis vivas e ao mover-se em território cristão é 

derrotado por um enorme pássaro dourado, que representaria o espírito santo. A 

outra está estabelecida a partir da história de um casal de camponeses dos quais o 

homem, enganado, vende a alma ao diabo, metamorfoseado em pássaro, para 

salvar sua colheita; mas a mulher descobre a armadilha do diabo e prepara-lhe outra, 

unta-se de mel e saí nua pelos bosques; quando o diabo a vê, deseja possuí-la e 

acaba caindo na armadilha da camponesa; preso pelo mel ele é libertado quando 

desfaz o pacto e devolve a alma e a liberdade para o esposo enganado. Essas duas 

narrativas estariam na base do ritual, muito difundido durante o período colonial, de 

luta “las cucambas” (garças) e “los diablitos”, e seriam, segundo Friedemann (1984) 

as primeiras manifestações do Carnaval caribenho no período colonial.  

Esses mitos, tanto quanto o ritual de luta entre os “diablitos” estavam 

relacionados inicialmente em todo o Caribe, inclusive o colombiano, à festa de 

Corpus Cristi e à festa de Reis, porém elas marcam já a transferência para a América 

da cultura popular carnavalesca européia tanto aquele descrita por Bakhtin (1999) 

quanto, no caso da Espanha, a descrita por Caro Baroja (1989). Segundo este 

último, o Carnaval espanhol de véspera da conquista e colonização da América 

estava fendido: de um lado a elite que copiava os modelos carnavalescos de 

Veneza, principalmente, no que tange ao baile de máscaras; os setores populares, 

por outro lado, continuavam com sua cultura milenar do carnaval e do carnavalesco, 

isto é, da festa em si, do riso, da linguagem hiperbólica que dominava a praça 

pública e as feiras espanholas da época. Mas não se pode esquecer que a 

perseguição à cultura popular já havia começado em toda a Europa.   

De qualquer modo, mesmo com a perseguição aos setores populares e à sua 

cultura, o que foi intensificado logo após o Concílio de Trento (1560), a Igreja não 

conseguiu impedir que muitos dos elementos fundamentais da cultura popular 

européia fossem transportados ao Novo Mundo. Ginzburg (2000) encontrou pista de 

que o descobrimento da América influiu decididamente sobre o imaginário 

carnavalesco daqueles tempos; as versões da Cocanha que surgiram no século XVI 



 75 

estão prenhe do primitivismo natural, ao país da fartura se sobrepôs imagens de 

jardim utópico; efeito da edenização da América. Se na Europa, o descobrimento 

explodiu de tal modo a cultura do carnavalesco, o que não pode haver ocorrido com 

aqueles que pisaram solo americano?  

A perseguição, enfim, mesmo transferida para América, não conseguiu apagar 

os elementos centrais dos mitos da fartura, da abundância e da fertilidade que 

alimentavam o ritual carnavalesco como era desenvolvido na Europa, ou seja, como 

um momento de liberdade e igualdade, de “livre contato familiar” (BAKHTIN, 1981). 

Bastou a sociedade colonial americana se organizar para que o Carnaval, o reino da 

liberdade e da igualdade, se estabelecesse novamente. A América, neste sentido, foi 

um lugar de resistência da cultura popular que se desenvolvia nos fins da Idade 

Média e Renascimento, em muitos sentidos. 

De qualquer modo, para um mundo medieval que estava e se percebia 

(DELUMEAU, 1989) em decadência, a descoberta da América foi uma situação 

explosiva para todo esse imaginário; o homem para domesticar o novo precisa lançar 

mão de tudo o que está à sua disposição, e as descrições que chegavam aos 

europeus de uma forma geral estavam prenhes de imagens que remetem ao 

imaginário tanto maravilhoso quanto carnavalesco. Nudez, natureza exuberante e 

pródiga; bosques verdes o ano todo, primavera eterna, monstros, homens que de tão 

gulosos devoram outros, um lugar de desejos realizáveis, de liberdade sexual, de 

fartura; logo se transportou do plano geográfico para o plano social a idéia de Novo 

Mundo: na América o modelo sociológico da fartura, da abundância e da liberdade, 

ou seja, uma sociedade carnavalesca poderia ser a base da nova sociedade; do 

mesmo modo os mais contidos prefiguravam a idéia de uma sociedade ao modelo 

paradisíaco referido por Delumeau (2003). O mesmo Paraíso que era uma festa para 

Menocchio tinha que ver com as descrições feitas por Américo Vespúcio e que 

receberam o título de Novo Mundo. 

A transferência da idéia de Novo Mundo do plano geográfico para o plano 

social influenciou, assim, não apenas as utopias eruditas do século XVI como a de 
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Thomas More e a de Campanella, mas toda uma série de utopias populares, que têm 

como centro o País da Cocanha. Para a América se dirigiu todo esse imaginário, ela 

se tornou o Paraíso porque era um lugar para recomeçar a vida humana de um modo 

diverso. Não se pode esquecer que historicamente isso foi possível para muitos; 

vários aventureiros ficaram ricos, muitos, porém, encontraram outro modo de 

comunhão com a idade perdida ao vir para a América, a morte.  

Essa interpretação vastamente perceptível, com o também já se indicou no 

primeiro capítulo, e reforçada por Ginzburg (2000) esbarrou na sociedade colonial. A 

sociedade criada durante a colônia era amplamente hierarquizada; e a difusão da 

perseguição da Igreja após 1560 fez mesmo desaparecer dos livros que versavam 

sobre a América, as descrições ou mesmo alusões ao Paraíso Terreal. Contudo, esta 

premissa sobre a América faz parte de uma serie de atitudes mentais mais amplas 

que as descrições intelectuais do Paraíso Terreal; organização de viagem de busca 

que contribuíram para alargar o mapeamento mítico da América; narrativas orais; 

mapas, desenhos cartográficos etc. que deslocaram as maravilhas do Oriente para a 

América.  

Enfim, quando aportou na América, o homem europeu trouxe consigo sua 

cultura, tanto o maravilhoso quanto o carnavalesco, isto é, a magia, as narrativas de 

assombração e seu assombro, o seu humor picante, a picardia, no caso espanhol, e 

as festas carnavalescas e os rituais religiosos, assim como um olhar que se 

direcionava naquele momento histórico sobre estes. Mas ao que parece o 

maravilhamento se sobrepôs às festas durante os períodos primeiros de 

mapeamento da América; a dança que Colombo mandou seus tripulantes dançarem 

como sinal de alegria pelo encontro com os habitantes do novo continente foi 

recebida à flecha.  

 Contudo, o que interessa reter aqui é, neste momento, o modo como os 

europeus viam o Carnaval e os efeitos disso. O Carnaval era visto como o lugar da 

liberdade e da igualdade original dos homens. Porém, mais que isso, no que diz 

respeito às culturas negras e indígenas, o Carnaval funcionou como um lugar de 
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resistência, e por isso mesmo segundo Friedemann (1994) um lugar privilegiado para 

o estudo destas. A rápida e prematura carnavalização da sociedade caribenha 

possibilitou-lhe manter-se como lugar do diálogo plenivalente entre diferentes? Ao 

que tudo indica, a resposta a esta pergunta é sim. 

A maior parte da população caribenha é de negros; o que é verdade também 

para a população, apesar da importância indígena, do Caribe colombiano. Os negros 

trazidos à força da África sempre resistiram, contudo, foi a partir do momento que 

eles incorporaram seus rituais festivos ao Carnaval  que gozaram de maior liberdade 

para suas festas e para a manutenção das bases de suas culturas; a tradução que 

fizeram de suas festas às estruturas carnavalescas não significou aculturação, antes 

um modo de resistência. Por outro lado, para as classes dirigentes espanholas, a 

entrada dos rituais e festas negras no Carnaval, domesticou a estranheza destas, o 

que fez diminuir a perseguição, o que aliado ao desmantelamento do prestígio da 

Inquisição por volta de meados de 1700, foi importantíssimo para a manutenção das 

culturas negras na região do Caribe colombiano. 

Desde que os negros chegaram à América, eles resistiram à desmantelação 

de sua cultura; já em 1528, em Cuba, se organizam os primeiros “cabildos”, 

associação negra que era organizada por origem africana, por exemplo, Mina 

Lucumí, Congo ou Arara. Seus membros, foros ou libertos, organizavam bailes e 

banquetes. No caso do Caribe colombiano, em Cartagena de Índias, os “Cabildos” se 

originaram das “barracas-enfermarías” que eram lugares onde os negros adoecidos 

na travessia ficavam à espera da morte ou da sobrevida; saídos destes locais, os 

“cabildos” se formaram e difundiram a partir da identidade étnica dos grupos e 

sobreviveram apesar de serem obrigados a se transformar em confrarias de santos 

católicos; enquanto realizavam suas festas a partir dos “cabildos”, os negros foram 

perseguidos e controlados; a Inquisição e as demais autoridades de Cartagena de 

Índias, perseguiam os festejos e rituais negros que eram identificados com rituais e 

danças de adoração ao demônio. Some-se a isso as que teorias justificavam a 

escravidão negra a partir da inferioridade do negro e que foram tão difundidas em 
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Cartagena de Índias a partir de 1627 (MAYA RESTREPO, 2002) quando esta era o 

principal centro negreiro da América. 

De qualquer modo, o negro logo aprendeu a necessidade da ambivalência 

para sua sobrevivência; mesmo nas confrarias e depois no Carnaval, ele teve de 

dizer desdizendo; traduzir sua cultura – mas não desistir dela – a formas e modelos 

que passassem despercebidos aos olhos das autoridades civis e religiosas. 

Proibidos de realizar festas a não ser para os santos que representavam, os negros 

levaram suas festas e rituais ao Carnaval; e passaram a viver o Carnaval como o 

retorno às suas origens africanas; elegeram reis, rainhas e toda a hierarquia real, 

faziam, a partir de meados de 1750, das ruas de Cartagena de Índias e de Santa 

Marta, a África mítica da qual haviam sido arrancados – a idéia de que o Carnaval 

era um momento de liberdade era tão forte que muitos senhores deixavam seus 

escravos participarem dos festejos carnavalescos. 

Um dos elementos centrais da cultura negra é o tambor; os jesuítas logo 

perceberam que mais que música, o tambor era um modo de comunicação, e 

passaram a perseguir tambores e batuques; quando se ouvia tambores em 

Cartargena, as autoridades ficavam em alerta. No entanto, a música negra ao entrar 

no ritual carnavalesco nos séculos XVIII e XIX, foi percebida como incorporada à 

musicalidade carnavalesca e aceita. E ainda hoje, a música negra é a mais 

importante do Carnaval caribenho.  

No entanto, os negros não resistiram apenas pela tradução cultural, eles 

também pegaram em armas. Numa cidade com a quantidade de negros como a 

Cartargena de Índias, as fugas eram constantes. Esses negros se organizaram em 

guerrilhas e durante muito tempo saqueavam os navios que transitavam no rio 

Magdalena, a veia arterial de abastecimento de capital do vice-reinado de Nova 

Granada. Documentos mostram o desespero das autoridades com os “cimarrones”. 

Desde 1603, o governador da cidade de Cartagena se desesperava com a atuação 

dos negros fugidos. Ao que parece, eles se organizavam em vilas escondidas na 

selva e ali tinham a liberdade de cultuar seus deuses, fazer suas danças, traduzindo 
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o mundo natural americano a seu mundo cultural. Um exemplo desses, é a dança 

encontrada em vários lugares do Caribe colombiano ainda hoje, que consiste na 

caça da onça pintada. As máscaras de animais usadas no Carnaval rural do rio 

Magdalena também tem origem em práticas negras que remetem aos “cimarrones”.  

Deste modo, indo contra a tese de miscigenação ou aculturação das culturas 

negras e indígenas ao tronco cultural ocidental, pôde-se encontrar pistas de tradução 

e resignificação cultural que ocorreram, por exemplo, nas festas dos “cabildos” e no 

Carnaval. A hipótese que indica Friedemann de que o Carnaval foi um lugar por 

excelência de resistência da cultura negra tem lastro histórico. Contudo, havia outras 

tantas maneiras de resistência, uma delas foi o movimento dos “cimarrones”, outra 

ainda foi a magia; a magia que grassava a vida cotidiana do Caribe colombiano, e 

que foi o pivô da instalação ali de um tribunal da Inquisição, era em grande parte 

negra; era contra principalmente negros que se lançavam os Inquisidores. As 

culturas negras encravadas no principio de que tudo é aparência, de que atrás de 

cada árvore, de cada pedra, está um espírito, enfim, de que tudo é sobrenatureza 

dialogou em plenivalência com a sobrenatureza cristã e indígena; bem como, sua 

cultura do humor, do riso fácil – “la alegria es de los negros” (CABRERA, 1995, p. 27) 

–, dialogou com a picardia espanhola; não seria difícil hipoteticamente pensar em 

negros e brancos rindo do mesmo evento por motivos completamente diferentes; uns 

riam pela festa da fartura outros porque estavam sendo colocados em contato, 

novamente, com as suas origens africanas, representadas no Carnaval pelos reis e 

rainhas. Ao traduzir seu mundo de significados culturais para o Caribe e para o 

Espanhol criou-se uma situação potencialmente rica no que diz respeito à linguagem 

e aos processos de comunicação. É a essa linguagem que está ligada a Cien años 

de soledad. 

Neste sentido, o Caribe, inclusive o colombiano, se tornou um lugar 

polissêmico por excelência; cada coisa estava e está significada dentro de várias 

redes de significados culturais diferentes que vivem no mesmo espaço social. Isso 

cria um problema sério para se movimentar bem dentro da sociedade caribenha seria 

– e ainda é – necessário conhecer todos esses significados. Essa permanência da 
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diversidade, da polissemia e da plurivalência de vozes culturais está muito bem 

representada no Carnaval, bem como no maravilhoso caribenhos. Seguindo Caro 

Baroja (1989), essa seria a cultura de onde emerge o Carnaval caribenho; plural, 

polissêmica, aberta; por isso também a dificuldade que tinham as elites andinas de 

compreenderem a região do Caribe colombiano; e mais que compreenderem, 

controlá-la.  

Por outro lado, o Caribe colombiano que havia sido povoado pelos espanhóis 

a partir de Cartagena de Índias e Santa Marta, cidades costeiras, se desenvolveu 

historicamente a partir da fundação de uma série de pequenos povoados, que a 

partir de meados da Independência e por todo o século XIX e início do vinte, quando 

as constantes guerras permitiam, eram abastecidas por feiras livres, momentos em 

que não apenas se vendia coisas necessárias, mas toda série de inventos e 

espetáculos e remédios que prometiam curar todos os males; além destas feiras, 

vendedores ambulantes percorriam toda a região vendendo aos gritos toda espécie 

de coisas maravilhosas, que García Márquez soube muito bem retratar em muitos 

contos. E o próprio García Márquez realizou sua viagem até La guariga em 1953 

como vendedor ambulante de livros e enciclopédias. 

 Durante essas feiras, os tradicionais pregões eram pronunciados anunciando 

maravilhas a um preço muito baixo, “e que não percam senhoras e senhores, não 

percam, é uma única oportunidade, única, ouviram bem”. Por outro lado, os circos e 

espetáculos ambulantes também levavam o discurso da maravilha e do tom 

hiperbólico a toda essa região; as coisas que se fazem nos circos também são 

maravilhas; os palhaços, as mulheres de barba, dentre outros são seres 

ambivalentes, vivem uma existência exagerada; a única diferença entre os 

espetáculos de circo e o Carnaval, é que neste último não há separação entre 

público e artista e como disse Bakhtin (1999), não se assiste o carnaval, vive-se o 

Carnaval. Lezama Lima (1988) analisou em ensaio famoso, a força poética dessas 

vozes das ruas de Havana, e sua importância para o que ele chama de expressão 

crioula. Tanto nos pregões de rua quanto nos espetáculos, como o circo, pode-se 
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perceber o que poderia se chamar de retórica do exagero. E que se liga à cultura 

popular da rua e da praça pública.  

Como mostra Bakhtin (1999), o Carnaval, as feiras, os espetáculos 

ambulantes faziam parte do mesmo mundo cultural. As feiras de fins da Idade Média 

e Renascimento eram lugares privilegiados de desenvolvimento da cultura do 

carnavalesco, se constituíam como um ramo dos festejos carnavalescos.    

Contudo, é preciso dizer mais sobre o pregão de rua. O vendedor de rua, com 

seu pregão, uma espécie de conjuro, tenta encantar o objeto que vende e o possível 

comprador, é por isso que ele exagera, coloca seu produto em termos de melhor do 

mundo, a oitava maravilha do mundo. O comprador encantado compra não um 

purgante de ruibarbo, mas um instrumento mítico, tão eficaz como se a própria 

divindade fosse até ele e tocasse o local onde está a enfermidade. Da mesma forma 

o locutor de circo encanta com "seu respeitável público" os espectadores, criando 

assim um ambiente de maravilha onde tudo poderia acontecer; não é a magia o 

grande momento de qualquer espetáculo de circo? E talvez a decadência do circo 

nas sociedades contemporâneas seja também um indicativo de que o mundo está 

finalmente se desencantando; que graça, no sentido divino, tem o circo quando todos 

acreditam que tudo ali não passa de simulacro e simulação?  

Mas o que se deve reter é que assim como o pregão do vendedor de rua; 

assim como o discurso do locutor de circo, a magia, a bruxaria, as simpatias, são 

também momentos de encantamento do mundo. Muda-se o público, é verdade, 

comprador, espectadores, a divindade, o santo, contudo, a atitude discursiva é a 

mesma: encantamento, junção do mundo natural e do mundo do sobrenatural.   

Outros momentos de encantamento são as narrativas de assombração, 

porém, estas por possuírem o estatuto de memória, (LIMA, 2003), têm uma outra 

relação com o mundo social. Elas, como lugar de reflexão, levam a uma concepção 

de mundo agregativa, pois fornecem ao mundo social uma imagem onde não está 

separado o imaginário e o real, concebendo o maravilhoso como imanente ao mundo 

cotidiano, ao mundo de todos os dias. E além de possuírem uma relação estreita 
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com o Carnaval, como indica Friedemann, os contos de assombração funcionando 

como mitopraxis (SAHLINS, 1999; LIMA, 2003) funcionam no dia-a-dia, pois as 

imagens que eles transmitem do mundo, como a de que deve existir harmonia entre 

homem-natureza, homem-homem e homem-cosmo, fornecem modelos de conduta 

para a ação no dia-a-dia, moralidades e exemplos. Ou seja, assim como no Carnaval 

se retorna ao Paraíso, nas narrativas de assombração se tenta pelas moralidades 

estabelecer neste mundo também um modelo e sociedade paradisíacos. 

 Um exemplo disso é o chamado ‘moral da história’ e que se constituem não 

poucas vezes em jargões ou ditados populares. Maria Herrera Sobek (1975) fez um 

amplo estudo sobre a presença de ditados populares caribenhos na obra de Gabriel 

García Márquez. Apesar desta autora não chegar a ir atrás da raiz narrativa destes 

ditados, ela, em sua pesquisa, estabelece a raiz caribenha de tais ditados, o que 

reforça a oralidade como uma das fontes mais importantes da obra de García 

Márquez. Oralidade de onde emergia uma concepção maravilhosa e carnavalesca do 

mundo. 

Se nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, esses elementos 

culturais se transformaram no símbolo da especificidade latino-americana e 

caribenha frente à Europa, nem sempre foi assim. Simon Bolívar, o grande libertador 

da América Espanhola das mãos da Espanha, fundador de muitas das atuais nações 

latino-americanas e caribenhas como a Venezuela e a Colômbia, via com maus 

olhos a cultura do homem comum; ele pensava que a luz da razão deveria, a partir 

da educação, libertar os homens do povo de suas crendices bárbaras (MORSE, 

2000). É por isso que Maya Restrepo (2002), lançou a hipótese de que tanto o 

projeto monocultural do Império Espanhol quanto o projeto também monocultural da 

república fracassou; assim como o Império Espanhol, a república se lançou à 

tentativa de desarticulação das culturas negras e indígenas; o primeiro pela 

evangelização e pela Inquisição, o segundo pela educação e pela ideologia 

nacionalista de que a civilização e o progresso somente poderiam se desenvolver 

nas zonas frias da nação, ou seja, na região andina, o que condenava todo o resto 

do país à barbárie. 



 83 

No entanto, Alfonso Múnera (1996), lança uma tese mais ousada ainda, a 

nação colombiana teria se constituído tendo como contraponto, como o outro, o 

Caribe colombiano. Segundo este autor, a idéia de que já havia uma unidade antes 

da independência não corresponde nem de longe à verdade histórica; recontando a 

história destas duas regiões, ele mostra que a luta entre as elites andina e caribenha 

já vinha de longa data; essa divergência teria sido ‘esquecida’ pelos ideólogos da 

nação do século XIX.  

A elite andina, essencialmente ligada à agricultura, tinha interesses diversos 

da elite da costa caribenha, esta última estava mais interessada no comércio com as 

ilhas caribenhas; ela também não poucas vezes estava ligada ao contrabando de 

tecidos e de produtos alimentícios como a açúcar e farinha de trigo da ilhas inglesas 

e dos Estados Unidos para o interior da atual Colômbia. Mas essas divergências de 

interesses se intensificaram com a escolha de Bogotá para ser a capital do vice-

reinado de Nova Granada em 1739. Os vice-reis tinham como atribuição maior 

controlar a região do Caribe, e muitos deles tentaram fazê-lo, porém sem sucesso; 

às vésperas de independência o contrabando e a ebulição social eram maior que 

nunca. 

No momento da independência, Nova Granada estava mais dividida que 

nunca; e o projeto nacional de autonomia caribenha, liderada por Cartagena de 

Índias, foi posto em prática. Cartagena ficou independente de 1810 até 1816, quando 

foi reconquistada e destruída pelas forças espanholas. Nesse movimento de 

independência tiveram grande relevância os mestiços e os negros libertos – que não 

conseguiram, porém, levar a cabo um processo que libertasse os negros da 

escravidão; ainda assim, a participação de negros no governo e a importância destes 

para a proclamação de Cartagena de Índias como república independente foi central.  

Contudo, seguindo ainda o argumento de Múnera, as diferenças entre Caribe 

e Andes superavam os interesses econômicos, os principais ideólogos da nação 

colombiana descreviam o Caribe colombiano como um lugar distante não apenas 

fisicamente como também culturalmente; a costa Caribe é descrita em Francisco 
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José de Caldas, no início do século XIX, por exemplo, como lugar de “salvajes e 

indisciplinados”, negros e mulatos não somente apartados do progresso, desprovidos 

também da capacidade de obtê-lo por serem inaptos à ordem e à civilização. Ao 

contrário, o homem e o espaço andino é descrito como moral e intelectualmente 

superior; claro que esse homem superior não é o mestiço nem o índio, é o branco. É 

o branco também que deve civilizar os mestiços, negros e índios. 

Essa visão do Caribe permaneceu por toda segunda metade do século XIX. 

Os discursos e as práticas que tentaram constituir, naquele momento, o Estado-

Nação colombiano previam a cópia ou no máximo a mediação cultural entre os 

modelos nacionais europeus e a nação colombiana. Os três principais nomes deste 

período, não apenas como ideólogos, mas como presidentes da república, José 

Maria Samper, Rafael Núñez e Rafael Holguin, representam a perspectiva de civilizar 

o país. Dentro deste projeto cogitava-se a idéia de importação massiva de brancos 

europeus para que as manchas negras, que se localizavam principalmente no Caribe 

colombiano, fosse embranquecidas. Esse pensamento racista encaixa-se bem dentro 

deste momento histórico, contudo, a ligação entre clima e inferioridade racial já tinha 

na Colômbia uma tradição (MAYA RESTREPO, 2002); as primeiras referências que 

falam do negro como inferior por ser de um lugar quente, a África, são de 1627 – 

“debido a sus condiciones climáticas, África sólo podia engendrar monstruos” – 

monstros filhos do diabo; entretanto, depois da independência, essa característica de 

inferioridade aferida a partir da geográfica climática foi alargada ao Caribe numa 

tentativa clara de denegrir para dominar. É que o problema central dos vice-reis não 

havia sido resolvido; todas as tentativas de impor controle e ordem social na região 

do Caribe se frustraram, o contrabando continuava e não havia quem fosse capaz de 

controlá-lo, os grupos subalternos, principalmente negros e mestiços, viviam em 

ebulição, o que deixava o presidente Rafael Holguin, que governou o país de 1888 

até 1892, de cabelo em pé, pois toda a sua política nacional se baseava na idéia de 

que a ordem garantia a civilização; e a civilização reproduziria a ordem. Ordem que 

emanava discursivamente dos modelos europeus, no caso de Holguin, notavelmente 

o inglês. Não é de estranhar, pois a Inglaterra nesta época vivia sua fase áurea de 
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domínio imperial na África; e o exemplo civilizador, ao menos discursivamente, que 

esta desenvolvia entre os negros africanos servia de modelo para o Caribe 

colombiano. Assim como a Inglaterra fazia na África ou na Ásia, o projeto racista da 

nação colombiana queria desarticular a outra ordem do mundo caribenho, 

maravilhosa, mas também carnavalesca e carnavalesca principalmente pela 

influência do negro. 

Este modelo civilizador que estava na base discursiva da constituição da 

nação colombiana foi freado bruscamente pela Guerra dos Mil Dias. O cunhado de 

Carlos Holguin, Miguel Antonio Caro, continuador do projeto civilizador denominado 

Regeneração, que começara com o liberal José Mária Samper, e que ganhara com o 

governo Holguín um caráter conservador, se viu enredado numa grave crise 

econômica provocada pela queda no mercado internacional do preço do café, 

principal produto exportador da Colômbia de então; essa crise aliada à fraudes nas 

eleições de 1897 levaram os liberais às armas numa guerra de ninguém que durou 

exatos 1000 dias. Dessa Guerra participou o avô de García Márquez, Nicolás 

Márquez como coronel.  

A guerra, explodida na costa do pacífico, logo tomou todo o país, e teve suas 

batalhas mais sangrentas no Caribe, tradicional reduto liberal. É que os liberais 

queriam de qualquer modo dominar a região do Caribe, o que nunca conseguiram. 

Contudo, outro motivo das batalhas mais sangrentas terem se dado na costa 

atlântica foi que ali os liberais que contavam com o apoio da Venezuela tinham maior 

poder de fogo – as munições e armas foram fornecidas pelo governo venezuelano.  

Depois de três anos de guerra, cem mil colombianos estavam mortos, o país 

em ruínas e os conservadores continuavam no poder; só que o inesperado 

acontecera. O Caribe colombiano se transformou na área mais próspera de toda a 

nação.  

Em 1905, a companhia norte-americana United Fruit Company descobrira que 

aquela era a melhor região do Caribe para o cultivo de bananas; instalou ali todo o 

seu aparato técno-industrial, e trouxe para toda a região uma prosperidade nunca 
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antes experimentada. O Caribe que sempre fora a margem da nação colombiana se 

transformou na região mais rica do país, de onde o governo de Bogotá podia tirar 

algum dinheiro para a efetiva reconstrução do país; um dos centros de operações da 

United Fruit Company foi instalado no povoado de Aracataca, onde alguns anos mais 

tarde, nasceu Gabriel García Márquez. 

Enfim, uma região marginalizada, vista como lugar do outro, do bárbaro, onde 

era impossível qualquer controle social se viu metida, de repente, com uma guerra 

desastrosa e com a United Fruit Company. O que os homens e mulheres comuns 

pensaram disso? O que ele disseram? A quais categorias culturais tanto a guerra 

quanto a companhia bananeira foram enquadradas? A resposta a estas perguntas 

está em Cien años de soledad em particular.  

Até Aracataca se tornar um dos centros da exploração bananeira em 1905, ela 

era povoada por remanescentes de índios “chimilas”, brancos e negros que viviam 

principalmente da agricultura e da pecuária de subsistência; uma comunidade 

camponesa que se levantava muito cedo, que trabalhava enquanto o calor permitia e 

que fazia a sesta à porta da rua, fugindo do calor embaixo das imensos castanheiros. 

De vez em quando algum caixeiro viajante ou feira ambulante passava por ali  

anunciando em seu pregão as maravilhas do mundo. Mas com a chegada da United 

Fruit Company em 1905 e toda a leva de gentes que a seguia, Aracataca se 

transformou num aldeia cosmopolita pela imigração recente de venezuelanos, 

espanhóis, franceses, italianos, turcos, sírios, palestinos e putas dos mais diversos 

calibres (SALDIVAR, s/d). De um povoado agrícola, onde se vivia em plena paz rural, 

Aracataca se tornou uma babel multitudinária, em que se dizia, alguns acendiam 

charutos como notas de cem pesos.  

A prosperidade da região, aliado ao fato de que muitos liberais remanescentes 

da Guerra dos Mil Dias ali estavam instalados, foi o que atraiu para Aracataca o avô 

de Gabriel García Márquez, Nicolás Ricardo Márquez Mejia, em 1910. Depois de 

haver matado num duelo de honra seu antigo companheiro de armas, Merdado 

Pacheco, ele abandonara Barrancas no estado de La Guarija e empreendera uma 
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migração de vinte e dois meses à procura de uma ambiente de paz onde recomeçar 

sua vida. Paz que o coronel liberal Nicolás Márquez procurava também depois de 

haver participado da Guerra dos Mil Dias, lutando nas hostes do general liberal Uribe 

Uribe que atuavam na região que vai do rio Magdalena até La Guarija, fronteira com 

a Venezuela. (SALDIVAR, s/d; GARCÍA MÁRQUEZ, s/d)   

Nesse ambiente de prosperidade econômica cresceu Luisa Santiaga Márquez 

Igurán, e viu chegar um dia, em 1924, um novo telegrafista para a cidade, Gabriel 

Eligio Martinez, por quem, depois de uma rápida aproximação, se apaixonou e com 

quem a família lhe proibiu de casar, mandando-a a uma longa viagem para rever 

parentes distantes, numa tentativa de fazê-la se esquecer do telegrafista, que 

continuava se comunicando com ela, pois ele conhecia todos os telegrafistas da 

costa da Colômbia, e sendo assim, bastava que Luisa Santiaga, chegasse onde 

chegasse, fosse ao telégrafo, que ela poderia se comunicar com ele, o que fizeram 

até que ela retornasse a Aracataca. É que Gabriel Elígio se enquadrava, para a 

família de Luisa, dentro do estereótipo de aventureiro com que as famílias 

tradicionais se referiam aos homens que chegaram e continuavam a chegar por 

causa da companhia bananeira. (SALDIVAR, s/d; GARCÍA MÁRQUEZ, s/d) 

Por fim a família dela cedera e casamento se realizou – mas havia uma 

condição: o primeiro filho do casal ficaria para ser criado com os avós em Aracataca. 

Quando concebeu seu primeiro filho, em 6 de março de 1928, Luisa Santiga o deixou 

para ser criado por seus pais, Nicolás Márquez e Tranquilina  Iguarán, não sem 

homenagear o pai do menino colocando na criança o nome de Gabriel José García 

Márquez, conhecido no mundo, inteiro, com o nome de Gabriel García Márquez. 

(SALDIVAR, s/d; GARCÍA MÁRQUEZ, s/d) 

Foi num ambiente também de prosperidade econômica que cresceu Gabriel 

García Márquez, e que um dia viu chegar, oito anos depois, uma linda mulher que 

lhe disseram que essa é sua mãe Gabo, ela veio lhe buscar, que já é hora. Ele foi-se 

com a mãe para a casa de seus pais. Mas não sem se lembrar das histórias de 

fantasmas e assombração de sua avó cega, das histórias de uma incrível guerra da 
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qual seu avô participara, e que durara mil dias, não se esqueça, Gabo, mil dias; e 

não sem se lembrar dos armazéns da companhia bananeira, onde seu avô o levou 

para conhecer o gelo numa tarde qualquer, que se tornou eterna; não sem se 

lembrar dos momentos em que andando de mãos dadas com seu avô pelas ruas do 

povoado, tomadas por gente de todo o mundo, algo como que se quebrava dentro do 

avô e dizia: “você não imagina como pesa um morto”; não sem se lembrar que sua 

avó dona Tranquilina, para mantê-lo quieto, o sentava numa cadeira ao anoitecer e 

lhe contava histórias de pessoas mortas que estavam ali na sala; e não sem se 

lembrar que ela, a sua avó, começava, às vezes, a conversar com parentes há 

muitos anos mortos, perguntando como está a vida e reclamando que cada dia mais 

eu fico mais cega e mais cega, minha filha; e que essa era a sua tia, irmã de sua 

mãe, que morrera há muito tempo mesmo, antes mesmo dele nascer, aquela mesma 

que estava ali no retrato grande da sala, era Margarida o nome dela. (SALDIVAR, 

s/d; GARCÍA MÁRQUEZ, s/d) 

A saída de García Márquez de Aracataca ocorreu em 1936, quando ele tinha 8 

anos. Em 1940 ele foi internado no Colégio San José em Barranquilla, onde publicou 

na revista Juventud seus primeiros poemas e crônicas. Contudo, em 1943 Gabo foi 

transferido para o Liceu Nacional em Santa Fé de Bogotá. Em Barranquilla, além do 

fato desta ser uma cidade grande, nada era muito diferente do ambiente sócio-

cultural e geográfico onde ele havia nascido e vivido até então; entretanto, quando 

ele se mudou para Bogotá, as coisas mudaram radicalmente.  

Toda a carga de ser do Caribe recaiu sobre o jovem García Márquez; ali não 

havia como não se sentir o “outro”, entregue às forças de um mundo hostil. O frio 

climático e humano, a rigidez social, o tumulto da capital, seus ares de ruína que 

dava os últimos suspiros; se sentiu extremamente marginalizado, encontrando na 

poesia e na literatura uma forma de respirar um ar mais suportável. Foi numa dessas 

noites de leituras que leu A metamorfose de Franz Kafka. Quando, segundo ele, leu 

a primeira frase deste livro – “quando Gregor Samsa acordou de seus sonhos 

intranqüilos se viu transformado num imenso inseto”. (KAKFA, 2000, p. 1) – soube 

que ia ser um escritor. Se referindo a esse fato muitos anos depois, ele disse:  
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Kafka (...) contava as coisas da mesma maneira que a minha avó. Quando 
(...) li A metamorfose, descobri que ia ser escritor. Ao ver que Gregor Samsa 
podia acordar uma manhã transformado num gigantesco escaravelho, disse 
para mim mesmo: ‘Eu não sabia que se podia fazer isso. Mas se é assim, 
escrever me interessa’. (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 33) 

Claro que esse relato é uma elaboração posterior, como resposta a uma 

pergunta feita quando García Márquez sabia que sua vida privada interessa a meio 

mundo. Porém, ela pode ser reveladora num aspecto. A comparação entre Kafka e a 

avó. Não há hierarquização entre ambos, mas Kafka é sacado como analogia ao 

estilo de narração de sua avó, que contava a ele, quase diariamente, histórias sobre 

fantasmas. Ao estabelecer o núcleo primeiro de sua literatura, ele se remete à avó, e 

usa Kafka para dar uma idéia para o leitor do que era o modo de narrar de sua avó, 

estabelecendo uma analogia entre ambos. Contudo, ao ser perguntado sobre sua 

técnica narrativa, García Márquez não teve dúvidas quando lhe perguntam o que foi-

lhe útil na elaboração desta, ele responde:  

Em primeiro lugar minha avó. Contava-me os fatos mais atrozes sem se 
comover, como se fosse uma coisa que acabasse de ver. Descobrir que 
essa maneira imperturbável e essa riqueza de imagens era o que mais 
contribuia para a verossimilhança das suas histórias. Usando o mesmo 
método da minha avó, escrevi Cien años de soledad. (GARCIA MÁRQUEZ, 
s/d) 

Quando García Márquez fala de sua avó, ele está usando-a como uma 

alegoria para a narrativa oral maravilhosa. Ele se refere a sua avó por ela ser 

exemplar neste sentido; não que sua avó fosse genial e uma narradora excepcional, 

ela estava dentro de uma tradição narrativa que se liga a pressupostos culturais que 

são parte imprescindível na cultura da região do Caribe colombiano. Em outros 

lugares García Márquez se refere a estas tradições narrativas, e as liga às culturas 

negras, indígenas e ao sobrenatural espanhol, especialmente aquele advindo de 

tradições celtas, o galego.  

De qualquer modo, quando largou o curso de Direito na Universidade de 

Bogotá, em 1948, e se dirigiu a Cartagena de Índias e depois a Barranquilla estava 

decidido a nunca mais trabalhar a não ser com a máquina de escrever e teve sorte, 

logo ingressando na carreira jornalística e encontrando nos amigos do Grupo de 

Barranquilla uma alternativa ao modernismo colombiano da chamada geração de 27 
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e a cultura altamente ocidentalizada da capital, Bogotá. Foi com eles que García 

Márquez leu Virginia Woolf, Faulkner, Joyce, Proust, etc., completando assim a 

influência kafkiana. Esses autores marcaram decididamente as primeiras obras de 

García Márquez, a coletânea Ojos de pero azul e o romance La casa, este último 

nunca publicado completamente. 

Quando dona Luisa Santiaga chegou em Barranquilla, nos fins de fevereiro de 

1952, e pediu para que ele a acompanhasse até Aracataca, para vender a casa que 

fora dos seus avós, numa tentativa familiar de devolvê-lo à universidade, García 

Márquez já havia pensado estas duas obras. O reencontro com o povoado que ele 

recordava como o paraíso de sua infância, uma babel multitudinária, que naquele 

momento não se parecia em nada ao povoado que ele havia vivido na infância, o 

colocou em contato com todo um mundo cheio de significado e atualidade, o que o 

faz escrever o conteúdo de La horajasca; no que diz respeito à forma ainda 

demoraria um pouco para que ele fugisse da influência dos autores que lera em 

Barranquilla. 

Enfim, o ambiente de prosperidade econômica tinha ruído, encontrado seu 

termo e o que restava de Aracataca – e de cada um dos demais povoados da zona 

bananeira – era um povoado desolado pelo calor de 40 graus na sombra, onde as 

pessoas comiam apenas, há muito tempo, banana com arroz; e que apesar disso 

tinham muita coisa para dizer, muita experiência a ser transmitida. Foi dessa 

experiência e do modo como eles a narravam que García Márquez tirou todo o 

material narrativo e histórico que usou em Cien años de soledad. Venderam a casa, 

mas García Márquez se recusou a voltar à universidade, estava decidido a ser 

escritor. 

Em Barranquilla, García Márquez trabalhava no jornal El Heraldo. E morava 

num bordel com o nome de El rascacielos, dali ele direcionava suas andanças pela 

cidade; nas ruas de Barranquilla, cidade que era o centro econômico da região e a 

cidade mais moderna do país, com um sólido parque industrial e comercial que 

atendia todo interior do país e exportava, no contrabando e legalmente, para todo o 
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Caribe insular. Nas andanças pela cidade, ele não apenas entrou em contado com 

os vendedores ambulantes e seus pregões, mas também com o próprio Carnaval da 

cidade, que já naquela época era o maior e mais importante do país. Não se pode 

esquecer da experiência de García Márquez em Barranquilla ao se pensar sua obra 

tendo como um dos eixos a carnavalização.  

Contudo, foi a viagem de 1953 que colocou García Márquez em contato mais 

profundo com a cultura popular caribenha; nesta viagem, ele além ter atuado como 

um vendedor ambulante, o que exigia a manipulação dos códigos imagéticos e 

retóricos dos pregões, fez uma profunda pesquisa junto às populações das regiões 

da antiga zona bananeira. Foi nesta viagem que ele ouviu um milhar de narrativas 

que contavam fatos como a Guerra dos Mil Dias e a passagem da United Fruit 

Company, a companhia bananeira, além de muitos outros fatos; bem como, 

conheceu muitos personagens da história da região que ainda continuavam sendo 

evocados. Destas narrativas, ele retirou não apenas muitos de seus personagens, 

mas principalmente uma retórica, um modo de narrar que era o mesmo de sua avó, e 

que se costumou chamar (CHIAMPI, 1980) de retórica do encantamento.  

Todavia, o ponto de apoio maior desta pesquisa é a que em García Márquez 

esta retórica do encantamento se alia a outra: a carnavalização. O tom exagerado 

dos pregões, das piadas, dos locutores de circo e de espetáculos de rua e de ferias 

ambulantes e o próprio Carnaval. Ao contrário de Carpentier, de Vargas Llosa, de 

Juan Rulfo, García Márquez percebeu e transmitiu em suas obras o intricado jogo de 

espelho que existe entre o maravilhoso e o carnavalesco. Tanto o maravilhoso 

quanto o carnavalesco, são faces da mesma moeda, são retóricas possíveis, são 

sentidos para a obra de García Márquez porque fazem parte do mesmo universo 

cultural; dos mesmos padrões de verdade e verossimilhança, enfim, do mesmo 

esquema de significação das coisas – esquema no qual foram incorporados eventos 

como a Guerra dos Mil Dias e a United Fruit Company.  

É exemplo disso dois contos de García Márquez de 1968. O primeiro deles é 

Um senhor muito velho com umas asas enormes; neste conto está relatada a história 
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de um anjo que caiu do céu no pátio da casa de um camponês. Inicialmente, sem 

saber o que poderia ser o inaudito, eles se assustam, mas a interferência de uma 

vizinha coloca tudo no lugar: é um anjo e a tempestade o derrubou. A notícia logo se 

espalha e todos os desafortunados e curiosos do Caribe acodem à casa, atiram 

coisas ao anjo velho e pedem sua misericórdia. Em seguida, o Padre vem comprovar 

a natureza divina da criatura; mas o anjo não responde às perguntas formuladas em 

latim, o que faz o Padre considerá-lo um impostor alertando todos para as astúcias 

do diabo; contudo, com o passar do tempo, por velho e mal humorado o anjo perde 

seu prestígio no mesmo momento em que chega ao povoado uma atração de circo, 

uma mulher que havia sido transformada em aranha por desobedecer aos pais. 

Todos deixam o anjo e se debruçam sobre o outro espetáculo.  

Temos aí um anjo, ser sobrenatural, que entra na lógica do maravilhoso, que é 

derrubado por um elemento da natureza, a tempestade. E mais: o anjo é esquecido 

quando uma maravilha de circo chega à cidade. Vai-se do maravilhoso, o anjo, ao 

carnavalesco, a mulher-aranha.  

No segundo conto, Blacamán, o bom vendedor de milagres se vai do 

carnavalesco, do tom hiperbólico de vendedor de feira, ao maravilhoso. Os dois 

Blacamán, o mau e bom, são embusteiros de feira; pelos mais incríveis ardis e 

retóricas eles conseguem vender contra-venenos falsos, um futuro melhor e toda 

sorte de coisas. O primeiro Blacamán, o mau, é um mestre da retórica, “Gritando que 

aquele contraveneno era simplesmente a mão de Deus num vidrinho, como 

havíamos visto com nossos próprios olhos, se bem (...) que ele não o inventara como 

negócio, mas pelo bem da humanidade...” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1975, p. 83) 

Contudo, o segundo Blacamán, inicialmente também um embusteiro de feira, 

adquire o poder de fazer milagres de verdade, capaz até, se bem que não gostasse 

de fazê-lo, de ressuscitar os mortos.   

 Temos aí um embusteiro de feira, vendedor de remédios que prometiam a 

cura de tudo, que ao iniciar um jovem em sua arte, o leva à realização concreta de 

milagres; vai-se do tom hiperbólico, de uma retórica hiperbólica, a uma retórica do 
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encantamento: tudo inicialmente é retórica, mas, de repente, os milagres começam a 

acontecer de verdade, o primeiro é a ressurreição de um coelho: “Agarrei o corpo do 

coelho pelas orelhas e o atirei contra a parede (...), e então foi quando sucedeu como 

num sonho, o coelho não só ressucitou com um chiado de espanto, como também 

voltou caminhando pelos ares às minhas mãos”. (GARCÍA MÁRQUEZ, 1975, p. 89) 

A continuidade entre o hiperbólico Blacamán, o mal, e o maravilhoso 

Blacamán, o bom, é exemplar no sentido do que aqui se defende, qual seja, existe 

uma continuidade retórica entre o discurso do encantamento e a retórica hiperbólica. 

E mais: essa duplicidade retórica ocorre porque ambos participam dos esquemas de 

significação das coisas de uma dada sociedade, aquela estabelecida no Caribe 

caribenho, pluricultural, polissêmica, polifônica. 

A descrição da retórica do encantamento feita por LIMA (2003) se baseia em 

dois pressupostos: um temático e outro discursivo. As narrativas orais de 

assombração contam de eventos extraordinários, enquanto discursivamente, 

associam o extraordinário ao ordinário, o maravilhoso ao cotidiano, enlaçando 

episódios históricos e ficcionais.  

Todavia, como já se indicou, estruturas ligadas ao Carnaval e o carnavalesco 

estão presentes nas narrativas de assombração. Tais narrativas fazem uso de 

estruturas como a duplicidade – o camponês que age corretamente e o que age com 

ganância, no Caipora e na Madremonte; a inversão – os pés invertidos do Caipora –, 

etc; por outro lado, como também já se indicou acima, os pregões de vendedores e a 

retórica dos anunciadores de espetáculos ambulantes também entrelaçam o 

ordinário e o extraordinário – simplesmente a mão de Deus num vidrinho -; também 

encantam o que vendem, e o fazem pelo uso da hipérbole, pelo tom exagerado, 

recorrendo a imagens do paradisíaco, do melhor do mundo, da maior maravilha – e a 

maior maravilha não é o Paraíso? E não é o Carnaval o entronamento momentâneo 

de um mundo paradisíaco neste mundo humano; e as narrativas de assombração ao 

elaborar moralidades não o fazem a fim de estabelecer um mundo humano a partir 

do modelo social paradisíaco?  
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Seguindo Mikhail Bakhtin (1981; 1999), a primeira estrutura carnavalesca é a 

completa relação familiar que se estabelece durante o Carnaval; a segunda é a 

linguagem hiperbólica, as imagens de exagero tanto no nível lingüístico quanto no 

nível alegórico; a terceira estrutura, que se liga intimamente à segunda, e que pode 

ser percebida nas festas feitas em Barranquilla em 1821 pela libertação de 

Cartagena das mãos espanholas, é a duplicidade. Dois carros alegóricos saíram às 

ruas, um o duplo do outro. E mais: um o duplo exagerado do outro.  

A quarta estrutura carnavalesca é a profanação: colocar em movimento de 

renovação tudo quanto foi sacramentado, baixar o divino ao humano, elevar o 

humano ao divino, etc, mostrando a relatividade da verdade. A última é o 

entronamento e destronamento de um mundo de familiaridade absoluta e de diálogo 

plenivalente, onde todas as vozes sociais são ouvidas e respeitadas.  

Essas estruturas são elementos dinâmicos que dão vida aos rituais 

carnavalescos e à carnavalização presentes na picardia, nos pregões de vendedores 

de feiras e dos espetáculos ambulantes como o circo. O que Bakhtin percebeu, 

assim, foi que estas estruturas estão relacionadas não apenas à carnavalização da 

literatura; elas estavam nos fins das Idade Média e Renascimento ligadas 

amplamente às formas rituais, retóricas e espetaculares da praça pública, colocando 

assim a praça pública como lugar de liberdade e igualdade entre os homens. A essa 

descrição se sobrepôs outra mais mitológica, a familiaridade absoluta estabelecida 

pelo Carnaval e pela carnavalização tanto em nível do riso quanto do da retórica do 

pregão estão ligadas ao mito do Paraíso e da Idade de Ouro – e a mitos mais 

antigos. (BRUNEL, 1998) 

O que García Márquez parece ter percebido foi que nas narrativas que ele 

ouvia sobre a Guerra dos Mil Dias e a United Fruit Company tais eventos estavam 

incorporados aos pressupostos culturais que norteavam a vida dos narradores, qual 

seja, tanto o que se chamou de carnavalização quanto o que se chamou de 

maravilhoso. As referências feitas a esses eventos estavam reconstruindo-os 

miticamente, delineando uma imagem daqueles momentos históricos que os 
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colocava, para usar Sahlins, como metáforas históricas de realidades míticas. 

Eventos como a guerra e a companhia bananeira efetivamente dividiram a vida dos 

povoados e da região do Caribe colombiano como um todo.  

Essas afirmações são vastamente hipotéticas, mas as declarações (GARCÍA 

MÁRQUEZ, 1991) de que seus romances são uma grande colagem de pequenos 

acontecimentos cotidianos ou grandes eventos históricos; bem como seus 

personagens também estão estabelecidos a partir de pessoas que realmente 

existiram e que viveram tais eventos e, por outro lado, que as interpretações que ele 

elaborou em vários momentos sobre o Caribe são reveladoras. García Márquez não 

descorda da interpretação de Carpentier sobre o chamado real maravilhoso 

americano, contudo 

esa realidad increíble alcanza su densidad máxima en el Caribe (...) En el 
Caribe, a los elementos originales de las creencias primarias y concepciones 
mágicas anteriores al descubrimiento, se sumó  la profusa variedad  de 
culturas que confluyeron en los años siguientes en un sincretismo mágico 
cuyo interés artístico y cuya propria fecundidad artística  son inesgotables. 
La contribuición africana fue forzosa e indignante, pero afortunada. En esa 
encrucijada del mundo, se forjó un sentido de liberdad sin término, una 
realidad  sin Dios ni ley donde cada quien sintió que le era posible hacer lo 
que quería sin límites de niguna clase: y los bandoleros amanecían 
convertidos en reyes, los prófugos en almirantes, las prostitutas en 
gobernadores. Y também lo contrário. 
Yo nascí y crecí en el Caribe... (GARCÍA MÁRQUEZ, 1991, p. 126)  

Quando García Márquez retornou ao Caribe em 1948, o debate sobre as 

especificidades culturais do Caribe colombiano estavam em pleno vapor; em 1945, 

Gérman Arciniegas havia publicado seu livro Biografía del Caribe, livro este que 

causou grande alvoroço entre os intelectuais de Cartagena de Índias e de 

Barranquilla. Neste livro havia uma analogia entre a palavra Caribe e a braveza de 

resistência dos índios Caribes. Caribe es una palavra de guerra dizia Arciniegas logo 

no inicio de seu livro que colocava o Caribe como logo privilegiado de resistência ao 

imperialismo e a colonização cultural.  

Assim como os norte-americanos colocavam o Caribe como central para sua 

geografia da dominação da “América pelos Americanos”, a partir da Segunda Guerra 

Mundial, a resistência começa a colocar o Caribe como central na geografia de 
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resistência ao Imperialismo (GAZTAMBIDE-GEIGEL, 1996), o que acabou levando a 

articulação ou uma invenção do Caribe baseado principalmente na experiência 

histórica e cultural, plantation e massiva presença negra, que unia tanto as Antilhas 

quanto partes das costas atlânticas de países da América Central e do Sul.  

Entretanto, como já se indicou acima, dentro da própria Colômbia, as regiões 

andina e caribenha já se percebiam como diferentes; o que estava presente não 

apenas do ponto de vista dos interesses econômicos mas principalmente do cultural 

– desde meados dos anos de 1700 que estas duas regiões da atual Colômbia se 

estranhavam. E mais: a nação colombiana se estabeleceu ideologicamente tendo 

como o “outro”, lugar do bárbaro, incivilizado e desprovido da capacidade de sê-lo, o 

que levou, durante todo o século XIX, a uma verdadeira campanha denegridora 

contra o Caribe.  

Desta forma, os debates levantados naquele momento sobre o Caribe como 

um lugar privilegiado para a resistência ao Imperialismo adquiria um sentido mais 

profundo ainda na Colômbia: responder aos discursos elaborados pelas elites 

andinas com um discurso que emanasse do Caribe, elaborando um representação 

do Caribe a partir do Caribe. Esse é o contexto que leva García Márquez a se 

interessar profundamente pela história da região onde nascera – havia uma 

demanda por uma definição, pela criação de uma imagem do homem caribenho que 

não lhe fosse estranha, que fosse para ele reconhecimento, e é dentro deste que a 

obra de García Márquez se enquadra.  O tom carnavalesco, hiperbólico, as imagens 

como a da liberdade, a idéia da sobreposição e sincretismo cultural das culturas 

negras, Índias e européias e bom resultado disso, os acontecimentos que distorcem 

a lógica histórica ocidental, putas no poder, bandoleiros coroados reis, inclusive o 

contrário, estabelecem um nova visão da realidade caribenha baseada na 

familiaridade com o inaudito – o que contrasta claramente com as tentativas de 

ordenar e civilizar o Caribe colombiano levadas a cabo pelo governo colombiano 

desde sempre. É desta ordem carnavalesca que emerge o discurso e a obra de 

Gabriel García Márquez. 
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Tudo isso leva a crer que, ao contrário do que diz García Márquez, sua 

primeira viagem de retorno efetivo foi realizada em 1948, ou seja, quando ele 

abandona Santa Fé de Bogotá e desce até o Caribe. Cartagena de Índias e 

Barranquilla foram suas primeiras paradas; Aracataca, a terra de sua infância, La 

Guarija, terra de origem de sua família eram já o seu destino. Essa região lhe dava o 

que nenhuma outra do mundo podia oferecer a ele – e muito menos Bogotá -, 

pertencimento. Ali ele se sentia ligado às forças do mundo – tudo lhe dizia respeito.  

Essa idéia de pertencimento ao Caribe o levou a localizar ali o centro 

simbólico de seu mundo e de seu discurso literário. García Márquez estabelece, para 

explicar sua obra, a relação entre esta e a cultura de uma população concreta, a do 

Caribe colombiano. Foi essa afirmação que levou a toda esta pesquisa: o Carnaval e 

o carnavalesco possuem uma importância história e social muito grande nesta 

região; da mesma forma a magia e as histórias de assombração. Seguindo Caro 

Baroja, estas, teoricamente, são partes da mesma realidade cultural, ou seja, dos 

esquemas de significação das coisas de uma determinada sociedade, desde seus 

critérios de veracidade e verossimilhança até o tom e as figuras de linguagem com 

as quais as pessoas narram suas experiências. O Carnaval, o carnavalesco e o 

maravilhoso disponibilizam um série de imagens, essas imagens são usadas pelo 

homens e mulheres de um determinado lugar – Caribe Colombiano – para aferirem 

significado e interpretarem a história, o mundo cósmico e a si mesmos em relação a 

estes.  Um escritor, por recusar a manutenção de um único centro para o mundo, faz 

na oralidade da região onde nascera uma longa pesquisa sobre os eventos 

marcantes de sua história e os traduz ao discurso romanesco.  

A idéia levantada acima de que foi a partir do olhar popular que García 

Márquez elaborou suas obras no geral e de Cien años de soledad em particular 

precisa ser posta à prova.  
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4 – Capítulo III: Cien años de soledad entre o Carnavalesco e o 
Maravilhoso 

Um evento transforma-se naquilo que lhe é dado como interpretação. 
Marshall Sahlins 

Acabou-se o mundo! 
Cantiga de roda, anônimo 

 

À viagem fundadora de 1952 deve-se agregar outras viagens de Gabriel 

García Márquez. Uma foi a realizada em 1949 e durou pouco mais de um mês; a 

outra teve início em 1955 e somente acabou alguns anos depois, no México. 

Em 1949, estando em Cartagena de Índias, García Márquez é acometido por 

uma pneumonia; a família decide que ele devia se tratar em Sucre onde residiam. 

Além de seu pai ser médico prático, os cuidados da mãe o ajudariam a se recuperar 

mais rápido. Porém, o que interessa é que foi durante essa viagem que García 

Márquez, que então já era um jornalista e contista aclamado, ouviu várias narrativas 

orais sobre um lugar chamado La Sierpe. Este seria um lugar perdido no meio do 

pantanal que se forma com o encontro de vários afluentes do rio Magdalena, próximo 

de Sucre. 

Já a viagem iniciada em1955 levou García Márquez para a Europa; ele 

passou um tempo na Itália e depois se fixou em Paris. Ele havia viajado com a 

função de cobrir a conferência dos Quatro Grandes que se realizaria em Genebra; 

contudo, havia um ingrediente há mais: a publicação do Relato de um Náufrago, uma 

série de reportagens que prendeu a atenção do país durante vinte dias e revelou os 

fatos que tinham levado à morte onze marinheiros colombianos num acidente naval 

que as autoridades do regime ditatorial insistiam em qualificar com causado pelo 

mau tempo, levaram o governo a ficar de olho nele. É que na verdade os marinheiros 

haviam conseguido receber três meses de salários atrasados e aproveitaram a 
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ocasião para comprar tudo que foi utensílios domésticos que sobrecarregaram a nal 

e quase levaram-na a pique durante uma ventania. O governo deu a versão oficial e 

condecorou os mortos; todavia, onze dias depois do acidente apareceu numa praia 

da costa, um dos marinheiros. E ele estava vivo. Foi este homem que revelou os 

fatos à García Márquez em troca de uma boa quantia em dinheiro paga pelo jornal El 

espectador. 

Depois de publicar as reportagens começaram a chegar ameaças veladas ou 

não de morte à García Márquez; ele foi proibido pelo pessoal do jornal de sair 

sozinho à noite – e aproveitaram a primeira ocasião para retirá-lo do país, 

mandando-o à Europa.  

O contato com a Europa ampliou sua visão de mundo e lhe deu a 

oportunidade de contrapor o mundo caribenho e latino-americano com o mundo 

europeu. Depois de um tempo em Roma, tentando estudar cinema, García Márquez 

se estabelece em Paris, onde escreve, como ele diz, morrendo de fome (GARCÍA 

MÁRQUEZ, s/d), dois livros importantes, A mala hora e El coronel no tiene quien le 

escriba, enquanto esperava um cheque que nunca chegava – nem até Paris nem 

para o que comer. O desafio de García Márquez a versão oficial sobre o naufrágio e 

outras coisas fizeram o governo ditatorial de Rojas Pinilla fechar o El espectador por 

dois anos, deixando assim García Márquez em plena Europa sem falar mais que o 

Espanhol e sem nenhum tostão no bolso. 

Umas das cenas mais recordadas de sua passagem por Paris foi o dia que 

literalmente pediu esmola. García Márquez havia reembolsado o dinheiro do bilhete 

de passagem de retorno à Colômbia, mas em Paris o dinheiro não deu para muitos 

dias. E enquanto não arrumava outro jeito, um dia teve que pedi, no metrô, uma 

moeda a um transeunte. O homem deu-lhe a moeda, mas com má vontade e nem 

quis ouvir as suas explicações. Esse episódio se tornou exemplar no que diz respeito 

à diferença entre a Europa e o Caribe no discurso de García Márquez. A pobreza no 

Caribe é mais fácil, “onde come um, comem três”; Paris era o contrário, e a miséria a 

solidão gélida da cidade luz foi elementar na vida e na sua obra. A sua fome crônica 
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se transferiu para seu personagem de El coronel no tiene quien le escriba; mas não 

apenas isso, a cálida esperança de que tudo poderia mudar continua até o fim e para 

além do fim do romance: o romance acaba e o coronel continua esperando a pensão 

do governo. García Márquez também não tinha perdido as esperanças.  

Depois de alguns anos na Europa, García Márquez retorna ao Caribe em 

1959; se casa com Mercedes Barcha e muda-se para Caracas. Nos anos cinqüenta, 

o clima de violência havia tomado conta de vários países latino-americanos e 

caribenhos, bem como a resistência política e ideológica patrocinadas pelas 

esquerdas também aumentara. Por esses anos despencaram várias ditaduras – que 

logo foram substituídas por outras. Perón cai em 1955; Rojas Pinilla em 1955; 

Manuel Odría em 1956 e o ditador venezuelano em 1958, pouco depois da chegada 

em Caracas de García Márquez. Ele chegou em Caracas em plena crise política e 

juntamente com o seu amigo Plinio Apuleyo Mendoza, se entregaram ao jornalismo 

combativo, o que custou a eles vários bons empregos. Em 1959, no início do ano, 

chegou a Caracas o poeta cubano Nicolás Guillén e lhes falou do movimento da 

Sierra Maestra e de suas efetivas possibilidades de tomar o poder. No mesmo ano 

García Márquez se muda, a trabalho, para Havana.  

Depois de uma rápida passagem por Havana e de seu envio para Nova York 

pela Prensa Latina, García Márquez chega ao México em 1961. Toda a diretoria da 

Prensa fora substituída atendendo à pressões ideológicas, García Márquez se 

demite e viaja de Nova York à Cidade do México com esposa e filho, segundo ele, 

com cem dólares. Essa viagem de ônibus pelo sul dos Estados Unidos,  fez com que 

ele se aproximasse mais concretamente do mundo de William Faulkner, não o 

mundo poético-pessoal, mas o mundo sócio-cultural, elevando sua consciência do 

fazer literário.  Entre 1961 e 1962 escreve os contos de Los funerales de mamá 

grande e o mais importante, o conto que dá nome ao volume, o antecessor mais 

direto de Cien años de soledad.  

Outro fato importante foi o conhecimento estabelecido com a obra e a pessoa 

de Juan Rulfo foi indispensável; Rulfo o afastou da literatura política e de crítica 
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social de seus dois últimos romances, La mala hora e El coronel no tienen quien le 

escriba, preparou o terreno para Los funerales de la mamá grande e para Cien años 

de soledad.  

Los funerales de la mamá grande foi publicado em 1962 e teve boa acolhida 

pela crítica; no mesmo ano García Márquez ganhava com La mala hora o prêmio 

Esso de romance e publica El coronel no tienen quien le escriba. Esse dois últimos 

livros já haviam sido escritos anos antes; o novo mesmo era os contos da mamãe 

grande, o que leva diretamente à outra viagem que se referiu acima: aquele que 

García Márquez fez a Sucre em 1949 por causa de uma pneumonia.  

Ao chegar na cidade, ele ouviu novamente as descrições de um lugar – ou um 

não lugar – chamado La Sierpe. Contudo, segundo ele, ao se recordar quase 

cinqüentas anos depois (GARCÍA MÁRQUEZ, 2003), o fato mais importante foi a 

chegada ao consultório de seu pai, que exercia a profissão de médico sem haver 

concluído os estudos de medicina em Cartagena de Índias, de um homem que veio 

lhe pedir que por favor abrisse sua barriga e tirasse dali um mico que lhe haviam feito 

crescer na barriga por artes de feitiçaria. O estranho não é que isso acontecesse, 

mas que a vítima fosse procurar um médico para se livrar do feitiço, quando todos 

sabem que somente um feitiço cura outro (ver CABRERA, 2000). O homem vinha de 

La sierpe: “estava vindo de La Sierpe, um país de lenda situado no interior da Costa 

Atlântica da Colômbia, onde um dos episódios mais comuns da vida cotidiana é 

vingar uma ofensa com uma bruxaria, como essa que faz com que no ventre do autor 

da ofensa um mico nasça, cresça e se reproduza.” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 337) 

García Márquez começou a descrever La Sierpe, na reportagem publicada 

alguns anos depois na revista Lámpara em 1953, com o que disse o paciente a seu 

pai: “Doutor, estou aqui para que o senhor me tire um sagüim que botaram na minha 

barriga.” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d. p.337) A reportagem estava intitulada La sierpe 

(Um País na Costa Atlântica) e recorre, não pela construção de García Márquez 

apenas, mas pelos relatos orais recolhidos por este, a um universo imaginário que 

tem que ver com O País da Cocanha, o Paraíso Terrestre e a Idade de Ouro, que 
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chegou até o Caribe colombiano com os Europeus, como se assinalou no capítulo 

anterior.  

Inicialmente La Sierpe é colocada como um lugar geográfico definível em 

relação a outros lugares conhecidos. Regiões da Caribe colombiano: “sudeste do 

Departamento de Bolívar, de uma região situada entre São Jorge e o Cauca, muito 

além dos canaviais de La Monjana”. Se alguém quiser chegar até lá não é nada 

impossível. Basta “tomar um lança em Magangué que em poucas horas o levará até 

Sucre. Ali, alugará um cavalo que em metade de um dia o conduzirá até La Ventura. 

E finalmente, depois de mais de dois dias viajando com água e lama até a cintura, se 

encontrará na mata densa e enredada de La sierpe.” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 

338) 

Portanto, a ida é relativamente fácil. Isto é, quem decida se aventurar em dois 

dias com lama até a cintura. A esta descrição, apesar da possibilidade de alguém 

chegar a querer ir até lá, como o próprio García Márquez quis em 1949, se aplicam 

outras dificuldades. Pois “o difícil é a volta, (...) nada teria de estranho se na volta, o 

derrubassem do cavalo a golpes de machado e o enterrassem sentados; ou que 

explodisse de peritonite, com o ventre cheio de rãs.” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 

338) 

O próprio García Márquez teria sido vítima de um engodo parecido. Quando 

se interessou em ir a La Sierpe, alguém de pronto se ofereceu para guiá-lo; mas 

depois o enredou em tantos adiamentos e tropeços que o levaram a desistir. Desta 

maneira, quem quiser conhecer La Sierpe, tem que se conformar com o relato – o 

que García Márque oferece em sua reportagem e aqueles que lhe ofereceram a 

oralidade.  

Esse mito tem que ver, ao que tudo indica, com os “cimarrones” e suas vilas 

quilombolas. E que foram incorporados, traduzidos a tradições narrativas como a 

Cocanha. Vários relatos sobre a Cocanha a identificam geograficamente a partir de 

lugares conhecidos. Na versão inglesa do século XIII, ela está a oeste da Espanha – 

mas na versão brasileira dos anos de 1940, somente tem-se acesso a ela quem 
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comprar o cordel onde ela está descrita (ver FRANCO JÚNIOR, 1998). Começam 

prometendo que ela seja uma maravilha, um lugar de magia e maravilhas e depois, 

por tropeços e tangenciamentos, fazem com que o ouvinte ou leitor se conforme com 

a narrativa, com a descrição das maravilhas de uma terra distante; e praticamente 

inacessível a não ser pela narrativa. 

Foi esse esquema que seguiu García Márquez; depois de prometer 

maravilhas, uma série de impedimentos trazem seu leitor para o nível da narrativa. 

Essa é uma das raízes da destruição final de Macondo em Cien años de soledad – 

pois localizando-o na região bananeira, muitos com certeza poderiam querer 

conhecê-lo. Depois de frustrar qualquer empreitada real para conhecer La Sierpe, 

García Márquez pôde então descrevê-la mais pormenorizadamente.  

Em La Sierpe não se encontrará um povoado, mas “uma região lamacenta, 

labiríntica, emaranhada, na qual só de raro em raro se percebe uma réstia de sol. A 

cada duas ou três horas encontrará uma casa primitiva...” (s/d, p.338) Aqui um feito 

narrativo muito carnavalesco se introduz; e inverte o estabelecimento da distância de 

espaço para tempo, invertendo assim os tradicionais padrões de conhecimento 

estabelecidos socialmente.  

Ao contrário, as pessoas são racialmente como os demais colombianos, o que 

muda são seus costumes. Ali, 

há gente boa e má, como em todas as partes (...) divertem-se, como todo 
mundo: com um tambor, uma espiga de milho assado e uma garrafa de 
aguardente (...) É gente que vive mal e come mal, mas faz ambas as coisas 
em abundância; gente que inventou rezas para livrar-se das mordidas das 
cobras, mas que está sempre disposta a viajar através dos pântanos durante 
dois dias e duas noites apenas para pagar 5 pesos por um analgésico.  
(GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 338) 

Mais uma vez esses elementos se misturam, o maravilhoso e o carnavalesco, 

através da inversão. Em La Sierpe há gente como em todo lugar, tocam o tambor, 

festejam e o fazem com abundância, um tema carnavalesco. Mas como poderiam 

comer mal e em abundância? E mais: como conseguem curar mordidas de cobras e 

precisam recorrer a remédios de farmácia para uma dor de cabeça? Todas essas 
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associações descendem da retórica hiperbólica, do estabelecimento de um mundo 

onde os contrários convivem familiarmente. Todavia, aí está também uma atitude 

frente ao mundo que Irlemar Chiampi (1980) diz ser o centro do Realismo 

Maravilhoso, e sendo utilizada por García Márquez pela primeira vez. Essa atitude 

consiste em conceber coisas maravilhosas como cotidianas, como a possibilidade de 

que alguém se cure do veneno de uma cobra com um encantamento, e o 

maravilhamento de um fato tão cotidiano como a compra de uma analgésico. Em 

Cien años de soledad tal atitude está presente em vários momentos como quando o 

patriarca dos Buendías, José Arcadio Buendía, e fundador de Macondo conhece o 

gelo, ele diz: “este é o grande evento de nosso tempo”. (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 

23) 

A religião dos homens de La Sierpe é a católica, “mas praticam a religião à 

sua maneira, como a maioria dos camponeses colombianos”. Essa religiosidade 

impregna a vida dos seus moradores, eles festejam a Sexta-feira santa, mas o fazem 

na primeira Sexta-feira de março, de modo fixo. Também “acreditam em Deus, na 

Virgem e no mistério da Santíssima Trindade, mas os adoram em qualquer objeto no 

qual acreditam descobrir faculdades divinas; e a eles fazem orações improvisadas.” 

(GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 338) 

Contudo, o que os diferencia dos demais costenhos e colombianos é que 

acreditam na Marquesita. A figura da Marquesita deu material a García Márquez para 

a elaboração de um dos seus personagens mais magníficos: a mamãe grande de 

Macondo. Os habitantes de La Sierpe  

ouviram de seus avós que há muito tempo viveu na região uma espanhola 
bondosa e miúda, dona de uma fabulosa riqueza (...) segundo as descrições 
tradicionais, a espanhola era branca e loura, e não conheceu marido em 
vida. Porém a Marquesita (...) conhecia todas as orações secretas para fazer 
o bem e o mal; para erguer do leito um moribundo, embora dele não 
conhecesse nada mais que a descrição de seu físico e o local de sua 
moradia; ou para enviar uma serpente, através do emaranhado da mata, 
para que seis dias depois picasse e matasse um determinado inimigo. 
GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 339) 
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A Marquesita residia bem no meio de La Sierpe, assim coma a árvore da vida 

cristã, as árvores da Cocanha, e era uma espécie de “mamãe grande” de todos 

(p.339). Sua fortuna era tamanha que seu gado quando era transposta de um luga a 

outro demorava nove dias passando à sua janela. Além deste espetáculo bovino 

nitidamente hiperbólico e carnavalesco, a Marquesista conhecia todas as artes da 

magia e do encantamento – sendo capaz mesmo de manobrar a seu bel prazer ou 

ódio serpentes, sierpes. Ela “podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, andar 

sobre as águas e chamar a sua casa uma pessoa, estivesse esta pessoa em 

qualquer lugar da região de La Sierpe. A única coisa que não podia fazer era 

ressuscitar os mortos, porque a alma dos mortos não lhe pertencia.” (GARCÍA 

MÁRQUEZ, s/d, p. 338) 

  A Marquesita teria morrido com duzentos anos; antes de morrer, porém, ela 

teria reunidos todos os seus rebanhos em torno de sua casa, o que teria formado o 

imenso lodaçal de La Sierpe, estaria escondido aí seu imenso tesouro em moedas 

de ouro e a fonte da vida eterna. O imenso tesouro da Marquesita se liga, por certo, 

ao Eldorado, enquanto a fonte da vida eterna é um tema recorrente nas descrições 

da Cocanha. Ela está em todas as versões reunidas por Hilário Franco Júnior (1998).  

 Esse intricado Éden-Paraíso-Cocanha-Eldorado forneceu a García Márquez 

uma série de imagens com as quais ele teceria a Mamãe Grande e o Macondo de 

Cien años de soledad. Sua fabulosa riqueza, tanto material quanto intelectual, era  

praticamente a mesma da Mamãe Grande de Macondo. O pantanal que cerca 

Macondo está intimamente ligado ao lodaçal de La Sierpe, apesar de poder ser 

geograficamente identificado com La ciénaga grande que fica próxima de Aracataca, 

no caminho de Barranquilla e Ciénaga. De qualquer modo, estes elementos serão 

trabalhados mais à frente. Importa contextualizar esse relato com uma leitura que 

García Márquez fez um pouco antes de escrever a reportagem, o livro El reino de 

este mundo de Alejo Carpentier.  

 O mais importante é que neste livro está, na forma de prefácio, o manifesto do 

real maravilhoso americano. O principal ataque desferido por Carpentier é contra o 
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Surrealismo; ele destaca o maravilhoso popular como marca da especificidade latino-

americana frente à Europa. Enquanto os franceses tentavam suscitar o maravilhoso 

através de fórmulas que os tornaram burocratas, o maravilhoso americano era 

suscitado pela vida de populações concretas do continente americano.  

 A decisão de escrever sobre a lenda de La sierpe, o modo como está descrito 

a região e sua cultura estão inserida numa tentativa de García Marquez de 

experimentar as postulações de Carpentier na região do Caribe colombiano, 

colocando-o assim, dentro do mapa de diferença entre América e Europa definido no 

prefácio do El reino de este mundo. Portanto, quando foi para a Europa, ele já vinha 

trabalhando a diferença entre a América Latina, Caribe e Europa há algum tempo. 

Junte-se a isso, escritos anteriores de García Márquez como o Surrealismo Suicida 

escrito na coluna La jirafa do jornal El Heraldo de Barranquilla em março de 1950.  

Neste texto, García Márquez já testa alguns becos sem saída do surrealismo 

aplicado aos trópicos – e parece já indicar o maravilhoso e o carnavalesco como 

alternativa ao movimento francês, apesar de não haver teorizado sobre isso.  

 O fato aconteceu pouco antes. Um cidadão de Bucaramanga quitou-se com a 

vida dissolvendo o conteúdo de dois cartuchos de fuzil na limonada do meio-dia. E 

antes de suicidar-se deste modo inusitado, ele escreve que suicidava-se pelo ato 

filosófico de fazê-lo: a arte pela arte. Esse evento, alguém que desvia-se das normas 

mais convenientes do suicídio, como os tiros, os cianuretos, os saltos de edifícios e 

quedas d’água, e etc. parece a García Márquez um modo extremo de surrealismo, 

“não apenas um surrealismo novo, sem precedentes, mas de um originalidade 

desconcertante” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 145). Esse surrealismo novo está 

muito próximo do real maravilhoso americano de Carpentier.  

O suicida de Bucaramanga não escreveu um conto ou poema sobre o suicídio 

– fez de si uma alegoria viva (ou morta) do suicido. E a união deste ato suicídio com 

o gesto tão cotidiano de tomar sua limonada do meio-dia, tornou seu feito um relato 

inverossímil dentro de certos padrões de comportamento, unindo o cotidiano e o 

extraordinário. Mas descrito como o descreve García Márquez, dando uma imagem 
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que contrasta os sonhos e a realidade maravilhosa, integra, dentro de um 

contraponto retórico, um ato num cotidiano maravilhado.  

A frase “está vendo, Germán, as coisas que estão acontecendo na 

Bucaramanga dos seus sonhos”, introduz uma duplicidade retórica entre sonhos e a 

realidade do acontecimento. É sabido que os sonhos são um dos modos com os 

quais os surrealistas suscitavam o maravilhoso; e o contraste entre os sonhos e o 

real, e o modo como aconteceu o suicídio parece contradizer todas as possibilidades 

do real, é uma primeira aproximação, e por conta própria, de García Márquez do real 

maravilhoso. Não, ninguém sonhou que se matava com uma limonada e pólvora, 

não; é uma experiência real que faz parte das coisas que estão acontecendo no dia-

a-dia e que constituem, se colocadas em termos da escola de Breton, um 

surrealismo inovador que se aproxima do real maravilhoso de Carpentier. 

De qualquer modo, a tentativa de buscar o real maravilhoso na região do 

Caribe colombiano, que têm sua primeira tentativa com a descrição sobre La Sierpe, 

dá a García Márquez uma das veias que seria a que ele desdobraria em seus 

romances posteriores: o real maravilhoso. A outra é o carnavalesco. 

Porém, ao contrário do que acontece com Carpentier, no El reino de este 

mundo e demais obras, o maravilhoso, apesar de emanado, ao menos como retórica 

justificadora do mesmo, da cultura popular, na descrição de La Sierpe, o 

carnavalesco obteve um espaço que pode ser a raiz primeira da percepção que tem 

García Márquez do diálogo íntimo entre retórica do encantamento, ligada ao 

maravilhoso, e a retórica hiperbólica, ligada ao Carnaval e ao carnavalesco. Em 

Carpentier, mesmo “deixando-se que o maravilhoso emane livremente de uma 

realidade estritamente seguida em todos os seus detalhes.” (CARPENTIER, s/d, p. 

05), o maravilhoso é encravado numa retórica romanesca que está mais ligado à 

uma forma barroca - ou neogótica como prefere Severo Sarduy (1979) –, isso dá 

toda a liberdade de dizer que Carpentier acredita que seja realmente mais importante 

o contraponto intelectual ao surrealismo e à cultura européia; a cultura popular latino-

americana seria apenas um meio para seu projeto.  
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De qualquer modo, apesar da presença marcante do maravilhoso e do 

carnavalesco em La Sierpe, quando García Márquez começa a escrever Los 

funerales de la mamá grande se sobressairá a separação entre o maravilhoso e o 

carnavalesco. O tom narrativo adensa-se em alguns contos e os tornam mais 

próximos a La mala hora e a El coronel no tienen quien le escriba; e na verdade 

quase todos contos do volume foram escritos entre ou ao mesmo tempo que esses 

dois romances e por isso tratam de eventos maravilhosos, como a chuva de 

pássaros, dentro de um tom narrativo mais próximo à narrativa de assombração que 

ao pregão carnavalesco.  

Entretanto, fugindo a esta regra, o conto Los funerales de la mamá grande, 

que foi escrito no México, está totalmente tomado pelo carnavalesco; desde o tom 

narrativo às estruturas que sustentam o mundo e às imagens mais elementares da 

vida cotidiana do povoado de Macondo. Seu enredo é a descrição da festa feita 

quando da morte da soberana do reino de Macondo, a Mamãe Grande; “esta é, 

incrédulos do mundo inteiro, a verdadeira história da Mamãe Grande, soberana 

absoluta do reino de Macondo...” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 147). Esta forma de 

começar a narrar, os “incrédulos do mundo”, é comum nos pregões sobre, por 

exemplo, os bálsamos que prometem a cura de todos os males; pregões estes que 

emanavam das vozes das ruas das cidades costeiras e dos povoados do interior do 

Caribe colombiano.  

Iniciada como uma narrativa oral feita durante a sesta, “agora é a hora de 

encostar um tamborete à porta da rua e começar a contar desde o principio os 

pormenores desta comoção nacional, antes que os historiadores tenham tempo de 

chegar.” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 148). A narrativa se faz, como se pode notar, 

um contraponto entre si mesma e a narrativa que outros farão – estes outros são os 

historiadores. Tudo no reino de Macondo, uma imensa sesmaria que ficara nas mãos 

de uma mesma família desde os tempos coloniais, é desmedido: as riquezas de 

Mamãe Grande; o próprio tamanho de seu corpo, seus seio davam para amamentar 

toda sua estirpe; sua fazenda de 100 mil hectares, além é claro de seus bens 

invisíveis, que se constituíam, na  
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riqueza do subsolo, as águas territoriais, as cores da bandeira, a soberania 
nacional, os partidos tradicionais, os direitos do homem, as liberdades do 
cidadão, o primeiro magistrado, a segunda instância, a terceira discussão, as 
cartas de recomendação, as contingências históricas, as eleições livres, as 
rainhas de beleza, os discursos transcendentais, as grandiosas 
manifestações, as distintas senhoritas, os corretos cavalheiros, os 
pundonorosos militares, sua senhora ilustríssima, a corte suprema de justiça, 
os artigos de importação proibida, as damas liberais, o problemas da carne, 
a pureza da linguagem, os exemplos para o mundo, a ordem jurídica, a 
imprensa livre mas responsável, a Atenas sul-americana, a opinião pública, 
as lições democráticas, a moral cristã, a escassez de divisas, o direito de 
asilo, o perigo comunista, a nave do estado, a carestia da vida, as tradições 
republicanas, as classes desfavorecidas, as mensagens de adesão. 
Não chegou a terminar. A trabalhosa enumeração abreviou seu último 
suspiro. (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 159) 

Além destes bens invisíveis, ela já havia gasto três horas na enumeração de 

seu bens terrenos; não havia dúvida, a Mamãe Grande “era a matrona mais rica e 

poderosa do mundo”. Essa enumeração está descrita a partir de pressupostos 

hiperbólicos nítidos; segundo Bakhtin (1998) essa longas descrições, que também 

estão presentes em Rabelais, estão na base de inúmeros rituais e espetáculos 

carnavalescos medievais. No que diz respeito a García Márquez, esse exagero de 

Mamãe Grande está relacionado, ao que parece, com às criticas que se ouvia nas 

ruas dos povoados da zona bananeira sobre a United Fruit Company, que se atribuía 

o direito sobre tudo e todos; agregado à isso estão as descrições orais sobre a 

Marquesita de La Sierpe e sobre sua imensa fortuna e domínio, além da história real 

de uma riquíssima fazendeira que vivia em Sucre e de quem a morte foi 

comemorada com um imenso carnaval que durou vários dias. 

Os trabalhadores da United Fruit Company a chamavam de Mamãe Grande; 

na descrição de La Sierpe, García Márquez chama de Mamãe Grande a Marquesita, 

que, ao que parece, era o modo que as narrativas se referiam a ela; a Mamãe 

Grande de Los funerales de la mamá grande se chama Maria del Rosário Castañeda 

y Montero, que era o nome da fazendeira de Sucre. Essa sobreposição, agregação, 

de personagens reais e ficcionais, ou seja, de história e ficção é uma das 

características da retórica do encantamento (LIMA, 2003); isto também está presente 

nas festas e espetáculos carnavalescos; as máscaras de personalidades da política 

ou da história, como presidentes, reis, papas, etc. estão presentes em todos os 
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festejos carnavalescos contemporâneos. E pressupõe a familiaridade, ou seja, o livre 

contato familiar entre todos os homens – ou igualdade original de todos.  

Talvez o mais importante, contudo, seja o tom da narrativa está ligado à 

oralidade. Ou seja, alguém que se senta na porta de sua casa, na hora da sesta e 

começa a fofocar, a contar para os outros, no seu tempo de ócio, os fatos ocorridos 

durante os funerais da Mamãe grande. E leva seus ouvintes à hipérbole, ao riso fácil 

da hora da sesta; ninguém contaria histórias de assombração e fantasma ao meio 

dia e a quarenta graus à sombra. A rua é o palco do carnavalesco, do riso, do 

exagero; e as fofocas, os cochichos e etc. também são lugares em que se 

apresentam os mitos fundamentais de uma sociedade (ver SAHLINS, 1999); e foi 

desta forma que García Márquez os incorporou em Los funerales de la Mamá 

Grande; momento de avaliação dos acontecimentos do dia, da semana; momento 

em que realidades históricas se tornam metáforas históricas de realidades míticas 

através da narrativa. Pois é na narrativa que se interpreta e dota de sentido para os 

eventos que ocorrem no dia a dia.  

Ao que tudo indica, García Márquez escreveu seu conto da Mamãe Grande 

depois de ler Juan Rulfo. Provavelmente, o leu logo nos primeiros dias de sua estada 

no México; quando ele chegou à Cidade do México, seu amigo Álvaro Mutis residia 

nesta já há cinco anos. Por causa do acirramento da violência política na Colômbia, 

no mesmo momento em que García Márquez foi enviado à Europa, Mutis foi exilado 

no México. Segundo Mutis em entrevista a Dasso Saldivar (s/d), quando García 

Márquez chegou, não tendo nada para fazer, pediu a ele que lhe apresentasse tudo 

de bom que estava sendo produzido na literatura mexicana; Mutis teria levado a ele 

Pedro Páramo e El llanos en llamas, as duas principais obras de Juan Rulfo.  

García Márquez em conversa com Plinio Apuleyo Mendoza (s/d), disse que a 

partir de 1952-1953 já possuía claramente as linhas gerais que norteariam a 

construção de sua obra maior, Cien años de Soledad, mas que a situação política e 

social da Colômbia e de muitos outros países latino-americanos e caribenhos 

juntamente com seu compromisso político com as esquerdas, o levou a se aventurar 
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numa literatura de denúncia social, que estaria representada por La mala hora e por 

El coronel no tienen quien le escriba. E realmente este dois livros são diferentes de 

La horajasca e de Cien años de soledad; são livros que tratam literariamente da 

política, descrevem e denunciam a situação de violência e tensão social pela qual a 

Colômbia passava nos anos cinqüenta; seus personagens estão oprimidos pela 

violência estatal, sem voz, entregues à miséria e ao esquecimento.  

Como se viu acima, através do texto de La sierpe e do texto Surrealismo 

suicída, já em 1953, ano em que ele leu El reino de este mundo de Alejo Carpentier, 

Gabriel García Márquez possuía uma concepção da literatura que tinha como eixo 

daquilo que o levaria, anos mais tarde, a Cien años de soledad, do que as viagens 

de 1952 e 1953, o retorno às origens culturais caribenhas, são a base primeira.  

Desta forma, a resposta dada por García Márquez sobre seu primeiro projeto 

literário, o romance La casa, de 1950-1952, foi exata. Faltava-lhe amadurecimento 

suficiente e o preparo técnico indispensável, o que somente se consegue com 

tempo, leitura e reflexão.   

Neste sentido, Rulfo foi indispensável. Os originais de La casa não estão 

disponíveis para consultas; porém existem vários fragmentos dos textos espalhados 

pelos jornais onde trabalhava García Márquez naquela época. Esses textos 

aparecem sempre com o nome de Anotações para uma novela, e sempre descrevem 

a aventura de um homem que retorna da Guerra dos Mil Dias, e tenta em vão 

começar uma vida nova, reconstruir sua Casa; o nome deste homem já é Coronel 

Aureliano Buendía. Contudo, os livros e o contato pessoal com Rulfo, revelou a ele 

um modo de interpretar e traduzir para a linguagem da literatura as narrativas orais 

que ele ouviu sobre a Guerra dos Mil Dias e a United Fruit Company; bem como os 

pregões de rua e feira, sem falar dos inúmeros festejos carnavalescos de que 

participou e assistiu. 

Não é possível reconstruir a leitura que García Márquez fez da obra de Rulfo; 

somente se sabe que ele a considerou esplêndida (SALDÍVAR, s/d). E para as suas 

intenções ela deve ter caído realmente como uma luva. É que Carpentier, apesar de 
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escrever a partir do maravilhoso popular, não deixa de colocar como mediador entre 

este maravilhoso e o seu público, o romancista; sua obra é exemplar para um 

intelectual; a terceira pessoa que García Márquez emprega em La Sierpe parece ser 

fruto disso. Muito diferente é a obra de Rulfo, tanto Pedro Páramo quanto o El llanos 

en llamas.  

Pedro Páramo é uma novela que narra a busca de filiação; um homem vai a 

Comala em busca de seu pai, Dom Pedro Páramo, uma espécie de Papai Grande 

mexicano; e a figura deste pode muito bem ter levado García Márquez a se recorda 

das mamães grandes que conhecera em seu país. Contudo, o mais importante é que 

quando chega a Comala todos estão mortos; todas as pessoas com as quais ele 

conversa são fantasmas; sussurros do passado. Esse personagem tem vida própria, 

eles são os narradores do livro, e a única unidade que perpassa toda a novela diz 

respeito ao fato de que são narrativas sobre o povoado de Comala e Pedro Páramo; 

que são descritos através dos vários ângulos de visão dos antigos moradores da 

cidade fantasma. 

A literatura de Juan Rulfo também tem suas origens em viagens realizadas 

pelo interior do México nos anos de 1940 e 1941. Suas obras, porém, somente 

começaram a aparecer em 1954 quando publicou Pedro Páramo. Suas obras 

também têm por base a cultura popular mexicana, na cultura dos povoados isolados, 

que passaram pela Revolução Mexicana e a interpretaram a seu modo; e é a partir 

destes relatos dos conflitos ocorridos durante a revolução que ele estrutura a maioria 

de seus contos. O conto, forma preferida de Rulfo, tem ligações fortes com a 

oralidade, como se sabe.  

O mais famoso dos contos de Rulfo é El llano en llamas. Neste um pistoleiro 

relembra com saudades os conflitos dos quais participou durante a revolução, e 

relembrando, interpreta o mundo no qual vive como decadente; onde ninguém dá 

valor à sua experiência. A mãe de seu filho, ao lhe apresentar o menino, diz a ele 

que seu filho será tudo, menos igual ao pai, um bandido. Os relatos das aventuras e 

dos conflitos da Revolução Mexicana que perpassa toda a obra de Rulfo podem ter 
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lembrado García Márquez dos relatos de seu avó, o que não é uma hipótese 

descabida.  

Dos povoados que visitou, entre os quais aquele em que viveu sua primeira 

infância, Rulfo retirou uma visão de mundo tão maravilhosa quanto o real 

maravilhoso de Carpentier, e uma forma literária, o conto; e mais: esta visão do 

mundo colocava o povoado de onde emergia como umbigo, como centro do mundo, 

e sendo assim, o centro daquele discurso. O que se pretende dizer aqui é o mesmo 

que encontrou João Guimarães Rosa no sertão mineiro, 

Nada em rigor tem começo e coisa alguma tem fim; já que tudo se passa em 
ponto numa bola; e o espaço é o avesso de um silêncio onde o mundo dá 
suas voltas. Esfera com mares, em azul, que confecham terras de outras 
cores. Montanhas se figuram por fieirinhas de riscos. Os rios representam-se 
a traços, sinuosos, mais ou menos. Aí e cada cidade é um centro, pingo ou 
não em pequenino círculo. Mas o povoado... (GUIMARÃES ROSA, 1985, p. 
128) 

O povoado não é apenas um centro possível, é o próprio centro do mundo; a 

cultura do homem que vive e morre num povoado sertanejo ou numa aldeia dos 

llanos mexicanos organiza simbolicamente o mundo tendo como centro tais 

povoados. O que Rulfo e Rosa perceberam foi que na tentativa de recuperar o modo 

como o homem comum, o sertanejo ou peão mexicano, viam eventos como a 

Revolução Mexicana, era preciso dar a eles a palavra, deixar que se representassem 

a partir de seus pressupostos culturais. Talvez esse tenha sido o ensinamento maior 

que Rulfo deu a García Márquez, o que o fez perceber que tanto o maravilhoso 

quanto o carnavalesco não são passíveis de dissociação, pois fazem parte dos 

mesmos critérios de verdade e verossimilhança de uma dada cultura. Ou seja, a obra 

de Rulfo deu a García Márquez um novo modo de olhar para as narrativas orais que 

ouvira durante suas viagens à Aracataca em 1952 e à região de La guarija em 1953; 

e as tantas outras narrativas, pregões de rua e feira que ouvira nas ruas de 

Cartagena de Índias e Barranquilla quando buscava temas para suas crônica 

semanais em El heraldo. Esse modo de olhar está na base do livro que começaria a 

escrever três anos mais tarde, em 1965, Cien años de soledad.  
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Juan Rulfo, assim, contribui com García Márquez em vários aspectos: as 

narrativas dele também se baseiam na voz coletiva, nos sussuros das comadres, nas 

fofocas de vizinhos, nas ladainhas das rezadeiras, nas histórias de machos 

matadores, etc.; e ao contrário de Carpentier, que ainda pressupõe que a voz 

narrativa seja a do intelectual, a do escritor que apresenta ao seu público a cultura do 

homem comum em seus vários aspectos, nos textos de Rulfo – como nos de García 

Márquez, ao menos os posteriores a 1962 – é a voz anônima da multidão que narra 

– assim é o narrador do conto Los funerales de la Mamá Grande e Cien años de 

soledad. Portanto, Rulfo além, de fornecer a García Márquez elementos técnicos, 

fornece um modo de olhar para a cultura popular caribenha, para o maravilhoso e o 

carnavalesco.  

Por sua vez, o México levou também García Márquez a se encontrar com 

Octávio Paz e sua obra maior, El laberinto de la soledad. Como já se disse acima, 

Cien años de soledad tinha inicialmente o título de La casa, e a leitura da obra de 

Paz, que é essencialmente um tratado sobre a busca constante de filiação do 

homem mexicano e latino-americano, além das várias veredas construídas e dadas 

como resposta tal pergunta, forneceu a base ideológica para os cem anos de solidão 

de Macondo.  

Octávio Paz parte da solidão como uma condição universal do homem – a 

solidão é a profundeza última da condição humana (PAZ, p. 175, 1992) – para uma 

discussão sobre a constante pergunta que afronta o homem mexicano e latino-

americano – onde García Márquez colocou também o caribenho –, o que somos e 

como realizamos isto que somos? (p. 13). A solidão, segundo Paz, é a expressão 

mais forte desta busca interior por filiação que acomete o homem americano deste 

que o europeu desembarcou nos trópicos.  

Para Paz, o sentimento de solidão, inclusive, é mais apropriado para se 

entender a condição e as reações do homem mexicano e latino-americano que o de 

inferioridade, pois ”sentir-se só não é sentir-se inferior, mas sim diferente. O 

sentimento de solidão, por outro lado, não é ilusão – como as vezes é o de 
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inferioridade –, e sim a expressão de um fato real: somos, na verdade, diferentes. E, 

na verdade, estamos sós.” (PAZ, 1992, p. 22) 

Esta definição de solidão se aproxima muito da definição usada por García 

Márquez, a solidão, para mim, é o contrário da solidariedade (GARCÍA MARQUEZ, 

s/d, p. 95). E mais: a solidão dos Buendías, que era uma das marcas da estirpe, é 

provocada pela falta de amor, um dos momentos de rompimento da solidão 

mexicana segundo Paz; o outro é a festa. Festas que um personagem de García 

Márquez, Aureliano Segundo, promove constantemente, apesar de não conseguir 

com elas romper as cascas duras da sua solidão essencial. 

Contudo, esse sentimento de solidão como marca da identidade dos Buendías 

foi incorporado ao espírito carnavalesco: os cem anos de solidão não são um ciclo 

mas a história de um século da vida da família, são, ao contrário, um exagero, uma 

hipérbole. Isso também é indicado pelas declarações de García Márquez que diz não 

saber se o livro contempla um espaço temporal de um século (GARCÍA MÁRQUEZ, 

s/d). De qualquer modo, as entrevistas e livros críticos sobre a sua obra não 

perceberam ainda estes dois pontos: a solidão dos Buendías é uma tentativa de ler o 

Caribe a partir do que diz Octávio Paz e mais, os cem anos do título do romance de 

García Márquez tem por base uma hipérbole, um exagero, da solidão dos Buendías.  

Enfim, assim como em 1953, logo depois de ler Carpentier, García Márquez 

tenta encontrar o real maravilhoso no Caribe, usando para tal o mito de La Sierpe, ao 

que tudo indica a solidão do título de sua obra maior é uma tentativa de testar no 

Caribe o que diz Octávio Paz sobre o México e a América Latina. Durante toda esta 

pesquisa não foi encontrado um único autor que falou desta relação, contudo, ela 

não é apenas procedente, ela é imprescindível para uma compreensão mais 

profunda não apenas da obra de García Márquez como também dos caminhos que o 

levaram até Cien años de soledad.   

Outro livro que García Márquez leu no México foi Los nuestros de Luis Harss. 

Em meados de 1965, chegou ao México esse crítico e escritor chileno para 

estrevistar Carlos Fuentes, o último dos autores que ele pensava serem 
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suficientemente representativos da nova literatura latino-americana e caribenha em 

língua espanhola. Fuentes lhe apresenta a obra e o próprio García Márquez, e, 

Harss decide incluí-lo também em seu livro.  

Los nuestros, que foi lido provavelmente por García Márquez nos originais, faz 

uma análise profunda da obra de nove autores latino-americanos e caribenhos, entre 

eles, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Guimarães Rosa, Vargas Llosa, Juan 

Rulfo, Juan Carlos Onetti; Harss situa não somente tais autores a uma crítica 

estilística e ideológica, mas também forçava-o a refletir, a falar sobre seus romances 

e explicar o que significava cada um deles. Desta maneira, Harss abriu caminho para 

que García Márquez refletisse sobre tudo o que havia produzido até o momento, 

assim como, possibilitou a ele o conhecimento de tudo o que estava sendo produzido 

naquele momento na América Latina e Caribe.  

Esse momento de reflexão, juntamente com a leitura de Rulfo e Paz, foi 

importante porque fez García Márquez retomar os caminhos usados alguns anos 

antes na escrita de Los funerales de la Mamá Grande. E mais: delineou a cultura 

popular como lugar de resistência à colonização cultural e como modo de construção 

de uma identidade cultural própria para América Latina e Caribe.  

Como já se indicou, tudo que García Márquez lia ele tentava aplicar no Caribe; 

assim foi com Carpentier, Rulfo e com Paz. Isso se explica não apenas porque o 

Caribe estava sendo colocado (GAZTAMBIDE-GEIGEL, 1996) como vanguarda na 

luta contra a colonização cultural e contra o imperialismo; bem como, se explica do 

mesmo modo a partir da formação histórica da própria nação colombiana, que teve 

durante todo o século dezenove e começos do século vinte, o Caribe como lugar do 

bárbaro incivilizado e incapaz de civilizar-se, enquanto Bogotá e a região andina 

seriam os lugares onde a civilização poderia se dar plenamente. A força deste 

pensamento parece ser uma das causas que levam muitos intelectuais a estudarem 

países como a Colômbia, reduzindo-os aos Andes, aos projetos nacionais andinos, 

sem reconhecer ou saber que muitos outros projetos estavam sendo formulados ao 

mesmo tempo em lugares como na costa atlântica. (ver MÚNERA, s/d) De qualquer 
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modo, a tentativa de García Márquez de trazer ao Caribe colombiano o que estava 

sendo produzido na América Latina já marca claramente seu pensamento de 

constituição de uma identidade cultural entre o Caribe colombiano e o Caribe insular, 

se sobrepondo assim aos marcos nacionais. Esse alongamento de seu projeto 

identitário, como já se mostrou no capítulo anterior, a todo o Caribe, o insere dentro 

da tentativa de criar uma geografia de resistência ao imperialismo e à colonização 

cultural através da literatura.  

Se para Carpentier, Rulfo, Vargas Llosa, Paz e etc. a América Latina é a 

referência maior, García Márquez traz para o Caribe o debate sobre a resistência à 

colonização cultural e ao imperialismo. Ele é um dos primeiros a fazê-lo. Agregado à 

experiência histórica da nação colombiana, onde existe uma história de divisão e 

resistência da costa caribenha à Bogotá e o debate sobre a resistência ao 

imperialismo, se deve agregar que nos primeiros anos do século vinte, o Caribe 

colombiano esteve preso a um dos maiores aparatos imperialistas do século vinte, a 

United Fruit Company. O que costumou se chamar de modernização, que foi durante 

muito tempo a categoria pela qual se unificou a atualização técnica e estrutural dos 

países da periferia do mundo capitalista, os povos do Caribe colombiano a sentiram 

à ferro e a brasa; a chegada na United Fruit Company desarticulou todo o tradicional 

modo de vida da população do Caribe colombiano (LeGRAND, 1983).  

A expropriação das terras que eram usadas para cultivo de gêneros para 

subsistência empurrou milhares de pessoas paras as cidades costeiras como 

Cartagena de Indias, Santa Marta, Barranquilla; aqueles que não migraram foram 

incorporados aos trabalhos nos bananais, abarrotando os povoados como Aracataca. 

O regime de trabalho usado pela companhia bananeira era a contratação indireta, de 

modo que os trabalhadores não eram empregados da companhia e sim de 

capatazes; isso livrava a United Fruit Company de qualquer compromisso trabalhista, 

o que se revelou muito importante para ela durante a greve de 1928, pois os 

trabalhadores que reivindicavam melhores condições de trabalho e vida judicialmente 

não tinham nenhuma relação com a United Fruit Company (SALDíVAR, s/d).  
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Por outro lado, a companhia bananeira trouxe prosperidade, pois, injetava na 

economia da região, grande soma na forma de salário de seus milhares de 

trabalhadores enquanto permaneceu na região; e os deixou abandonados, entregues 

à fome e ao desemprego, nos anos de 1940. Todos esses momentos estão 

presentes em Cien años de soledad.  

De qualquer modo, García Márquez vinha há muito se preocupando com a 

modernização do Caribe colombiano e seu reflexo na vida das suas populações; em 

muitas crônicas ele trata deste tema. Na crônica El muro de 6 de maio de 1950, nas 

duas intituladas Ny de 29 de junho e 17 de novembro de 1950, El chaleco de fantasía 

de 28 de novembro de 1950, dentre outras. Todas essas crônicas relatam encontros 

e passagens do mundo rural e dos pequenos povoados ao mundo urbano e moderno 

de cidades como Barranquilla e Cartagena de Índias.   

Em El muro, um coveiro, que vai de sua periferia de cemitério até o centro da 

cidade grande, fica imaginando o que acontecerá quando todos aqueles homens que 

tumultuam o mundo morrerem; e se dá conta, decepcionado que “então a cidade 

será maior e haverá três rapazes a mais, como ele, que irão gritar a três vozes: 

Doces! Doces!” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d) Em Ny uma menina decide viajar, fugir até 

à cidade grande, mas o que encontra lá é o furacão que devora e leva tudo que vê 

pela frente; deslumbrada com a imagem maravilhosa que tem frente aos olhos, ela 

nem percebe a chegada da intempérie. De repente alguém atravessa a rua correndo 

e ela pergunta o que está acontecendo e esse alguém responde “o mundo está se 

acabando! Corra!” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 40) Ela então pensa que se o mundo 

está se acabando ele não percebe que não adianta fugir – mas todos continuam a 

fugir e a gritar que o mundo está se acabando. Ny, ao contrário, 

continuou sentada no banco, com as pernas cruzadas, de costas para a 
cidade, escutando atrás dela o desmoronamento das armações metálicas e 
sentindo o ardente vapor da cinza incendiada, que subia como uma lava 
vertical até o céu espesso e duro que se movia densamente sobre os 
objetos. No entanto, em meio àquele estrépito diabólico, ela escutava um 
pássaro cantando. ‘Ainda resta um pássaro’, pensou, e pôs-se a alisar a saia 
com as costas da mão. Então escutou atrás de si: - Todos para o rio! O 
mundo está se acabando! (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 41)  
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Esta crônica, cujos elementos estruturais estão na base do fim de Macondo, 

mostra bem a situação do Caribe colombiano nos primeiros anos das décadas de 

vinte, trinta e quarenta; muitos emigraram, depois das expropriações de suas terras, 

paras as cidades grandes, e a maioria encontrou apenas o furacão da miséria e do 

abandono. García Márquez (2002) relata o estado de calamidade de Barranquilla nos 

anos cinqüenta, uma cidade pequena com milhares de famílias de refugiados de 

outros lugares da Colômbia.  

Por outro lado, na crônica El chaleco da fantasía está descrita a chegada da 

modernidade a um povoado situado nas margens do rio Magdalena – que pode ser 

identificado com Sucre –, e de como o cinema, por exemplo, se enquadrou nos 

quadros tradicionais de significação das coisas; a cadeira do cinema que anima as 

tardes de domingo, de certo modo “sempre existiu metaforizada em diversos objetos 

(...) havia um pequena carruagem descoberta na qual a vertigem da velocidade 

substituía a estratégica escuridão dos cinemas.” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 50) o 

título, uma ironia com a modernização e com seus adeptos, mostra como as coisas 

não mudam tanto assim, como o novo é enquadrado dentro de quadros de 

significação das coisas que é anterior à chegada do cinema.  

Outro exemplo interessante é a crônica Séptico relato del viajante imaginário, 

de 1951, no qual o narrador percebe que o ambiente humano, as fofocas e 

mexericos dos povoados onde todos conhecem todos, se transferiram para os 

edifícios das cidades grandes. Nestes, apesar da capa moderna, elementos da 

cultural tradicional como aquele que diz que todos são responsáveis por todos, 

continuam sendo utilizados no dia-a-dia.  

De qualquer modo, como se percebe nestas crônicas, García Márquez já 

vinha, desde muito, se preocupando com os efeitos da modernização da sociedade 

do Caribe colombiano; o que Rulfo lhe ofereceu foi a possibilidade de perceber como 

os homens e mulheres comuns, as vítimas da modernização e da United Fruit 

Company; bem como, vítimas das rixas políticas que os levaram a tantas guerras 

durante os século XIX e a mais intensa delas, a Guerra dos Mil Dias, narravam tais 
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eventos, narravam o mundo de antes e de depois de tais eventos e de si mesmos 

relacionados a tais eventos, dando assim a voz narrativa de suas obras à voz 

anônima da multidão. Voz que, como percebeu Bakhtin (1981), é uma voz que 

unifica pelo diálogo plenivalente, pela reconstrução através dos menores fragmentos 

de voz e de experiência, alcançando assim a totalidade.  

Essa reconstrução da leitura de García Márquez da obra de Rulfo parece não 

apenas ser provável, como imprescindível; as outras duas leituras, a de Octávio Paz 

e a de Luis Harss, também são antecedentes importantes para a tentativa de 

reconstruir os caminhos que levaram García Márquez a escrever Cien años de 

soledad.  A tentativa de se inserir no debate intelectual de seu tempo, trazendo-o 

para o Caribe colombiano é o que leva García Márquez a escrever sua obra maior, 

Cien años de soledad.  

Por outro lado, Luis Harss em julho de 1965 encontrou García Márquez em 

meio a uma violenta crise criativa; ele se dizia esgotado, acabado como escritor, 

apesar de haver adquirido certa estabilidade econômica e intelectual. Mal sabia ele 

que em outubro do mesmo ano ele começaria a escreve um dos mais importantes 

romances de todos os tempos (SALDÍVAR, s/d). A crise no qual estava inserido em 

julho provavelmente era provocada pela retomada do velho projeto de escrever o 

romance total de Macondo, e as dificuldades encontradas com a escrita do romance.  

Entretanto, segundo García Márquez (s/d) foi numa viagem até Acapulco que 

tudo se revelou. A inspiração o tomou, ao menos a inspiração como ele a concebe, 

uma reconciliação como o tema (GARCÍA MÁRQUEZ, p. 37, s/d); tudo se revelou: 

devia contar a história como a minha avó me contava as suas, partindo daquela tarde 

em que o menino é levado por seu pai para conhecer o gelo (GARCÍA MÁRQUEZ, p. 

93, s/d). E aqui a tens, senhoras e senhores: 

muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o Coronel Aureliano 
Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para 
conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de vinte casa de barro e 
taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se 
precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos 
pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de 
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nome e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. (GARCÍA 
MARQUEZ, s/d, p. 7) 

 Como todos que o leram sabem, Cien años de soledad conta a história do 

povoado de nome Macondo e da família que o fundou, os Buendías. Estes 

atravessaram a serra em vinte e dois meses de dura caminhada, até que um dia, 

num sonho, é revelado a José Arcadio Buendía, o futuro de sua estirpe; e é dito a ele 

no sonho que funde um povoado ali onde estava montado o acampamento. O nome 

deste povoado deveria ser Macondo.Foi revelado ainda que Macondo se 

transformaria numa cidade ruidosa, com casas e paredes de espelhos.  

Animado pelo sonho – e pelo desejo – dá ordem aos homens para que façam 

um clareira e fundem ali o povoado; neste povoado reinou um estado de paz rural até 

o dia que chegou os primeiros ciganos com seus artefatos de feira, o ímã, a lupa de 

aumento e as dentaduras postiças, e etc; logo depois dos ciganos chegou Rebeca, 

que comia terra e tinha como único pertence um saco onde estava guardado os 

ossos dos seus pais num “cloc cloc cloc insurportável para todos”. Em Macondo 

cresceram Aureliano, José Arcádio e Amaranta, os filhos de Úrsula com José Arcádio 

Buendía; e o mais velho deles, José Arcadio se enredou numa paixão juvenil com 

Pilar Ternera, e por causa da gravidez desta ele foge com os ciganos. 

Logo depois disso chega o delegado enviado pelo governo, pela filha de quem 

se apaixonou Aureliano. Com ela, Aureliano se casa, e a vê morrer no seu primeiro 

parto. Antes da chegada do delegado, porém, Úrsula que havia ido atrás de seu filho 

que fugira com os ciganos, encontrou a rota que ligava Macondo à vasta região do 

pantanal, abrindo caminho para o delegado e para o italiano Crespi, que veio montar 

a pianola e arrebatou consigo os corações de Amaranta e Rebeca, que já eram 

moça, e plantou o ódio entre s duas irmãs apaixonadas. Isso ocorreu pouco antes 

que retornou José Arcádio transformado num protomacho que num rompante tomou 

posse do coração e da alma de Rebeca, deixando ao italiano o consolo de poder se 

casar com Amaranta, mas ela se recusa a casar e ele se suicida. 

Por essa época já havia começado as atribulações da guerra que levou 

Aureliano a se tornar o Coronel Aureliano Buendía, que deixou Macondo nas mãos 
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de Arcadio, filhos de José Arcadio e Pilar Ternera. Arcadio que era professor 

primário, pouco antes de ser nomeado chefe militar de Macondo, assedio sua Pilar 

Ternera em motivo de seus hormônios de macho novo, e foi rechaçado com a 

promessa de que voltaria num horário mais proprício, mas quem vem não é ela e sim 

uma jovem com o nome mais que inverossímil de Santa Sofia de La Piedad, e que 

dará a ele três filhos, Remédios, a bela, e os gêmeos José Arcadio Segundo e 

Aureliano Segundo. Estes tomarão a chefia da família depois da Guerra, na época 

que chegou a companhia bananeira. 

Aureliano Segundo – que bem pode ser José Arcádio, pois viviam de trocar 

suas identidades durante a infância – se tornou o mais rico criador de gado da 

região; pois Petra Cotes, o amor de sua vida, desta vida e da outra, faz com que os 

animais criem como se estivessem numa linha de montagem de Ford. Aureliano 

Segundo, por festeiro e boa gente, convida à sua mesa todos que chegam no 

povoado, e é ele que convida a almoçar um americano e lhe oferece bananas que 

são devoradas aos cachos pelo mesmo americano. É este americano que trouxe 

para a região a companhia bananeira. 

José Arcadio Segundo se tornará capataz e depois inimigo da companhia 

bananeira na forma de dirigente sindical; ele também será o único sobrevivente da 

matança dos três mil trabalhadores, que foram levados e jogados no mar como 

cachos refugados de banana. A matança precipitou a saída da companhia bananeira 

da região, o que mergulhara Macondo num ambiente de ruína sem antecedentes até 

que um rapaz moço Aureliano Babilônia, comece a desvendar os segredos dos 

pergaminhos de Melquíades; e um vento forte assome e seja desterrado por um 

vento mais forte ainda, e esse último sim, desterra então Macondo da memória dos 

homens pelos séculos dos séculos, porque as estirpes condenadas a cem anos de 

solidão sobre a terra.  

Mas isso somente acontece muito tempo depois que Aureliano Segundo 

organize o Carnaval em Macondo e ajudado pelos 17 filhos do Coronel Aureliano 

Buendía, os filhos que ele tivera durante seus anos de guerra, vistam Remédios, a 
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Bela, de rainha; durante a festa, porém, chega outra rainha, Fernanda Del Carpio, 

guardada por soldados que abriram fogo contra a multidão quando alguém gritou 

“viva o partido liberal e viva o Coronel Aureliano Buendía!”. Mas neste momento 

Fernando Del Carpio já havia sido colocado ao lado de Remédios, a bela, porque 

Aureliano Segundo se apaixonou por ela no momento que a viu.  

Aureliano Segundo busca Fernanda por todo o país, a encontra e se casa com 

ela numa festa magnifica que durou várias semanas. Eles tiveram três filhos, José 

Arcadio, que será enviado para se Papa, Meme que se apaixonará por Maurício 

Babilônia e com ele terá o último Aureliano que numa paixão desenfreada por sua 

tia, Amaranta Úrsula, será o pai do último dos Buendías, o primeiro a se concebido 

com amor. É vendo o filho carregado pelas formigas que Aureliano Babilônia 

conseguirá enfim decifrar os pergaminhos de Melquíades, aquele cigano corpulento 

que ficou sendo amigo amigo de José Arcadio Buendía no começo de tudo, e que 

narrou a história total de Macondo cem anos antes dela se realizar. 

Antes de decifrar os pergaminhos, Aureliano Babilônia já havia conhecido um 

grupo de jovens, Gabriel, German e Álvaro, bem como um velho livreiro, o sábio 

catalão; vagando com esses seus amigos, Aureliano conseguirá encontrar a última 

pessoa que lembrava dos Buendáis, Pilar Ternera, que havia sobrevivido a todos: à 

de Úrsula logo depois do dilúvio iniciado quando foi embora a companhia bananeira, 

à morte de José Arcadio Buendía na cama de sua casa depois de ficar anos 

amarrado embaixo do castanheiro do quintal, à morte de José Arcadio atingido por 

um tiro no ouvido, à morte do Coronel Aureliano Buendía debaixo do castanheiro 

fazendo xixi, à morte de Aureliano Segundo e José Arcadio Segundo por causa de 

um câncer de garganta, à morte de Amaranta às três da tarde de um dia como 

qualquer outro, à morte de Fernanda em sua cama de rainha e ao arrebatamento de 

Remédios, a bela, porque este era o único destino possível para ela. Depois de 

resistir a tantas mortes Pilar estava na porta de seu bordel tropical, onde dias mais 

tarde German tentou colocar fogo para ver se ele realmente existia e foi impedido por 

seus amigos.  
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Mas Pilar Ternera depois de resistir a tantas mortes não conseguir resistir a 

sua própria morte e também morreu. Ela morre pouco antes que Aureliano 

conseguisse conquistar o coração de Amaranta Úrsula e amá-la de todas os jeitos 

que se pode amar uma mulher. Amaranta Úrsula fica então grávida e morre no parto 

de seu filho que nasceu com o rabo de porco, cumprindo a profecia que a mãe de 

Úrsula havia feito no momento que ela se casou com José Arcadio Buendía, no 

começo de tudo.  

Aureliano Babilônia ao ver seu filho ser carregado pelas formigas consegue 

finalmente decifrar os pergaminhos de Melquíades, decifrando a si mesmo, 

descobrindo sua identidade. Ele descobre que na verdade não era irmão de 

Amaranta Úrsula como suspeitava, mas sim seu sobrinho, filho de mecânico com 

filha de criador de gado; e não agüentando mais deu um pulo para saber seu futuro, 

e no máximo que conseguiu foi chegar até seu presente e à medida que lia vivia o 

que ali estava escrito; lendo não percebeu os primeiros ventos fortes, e os ventos 

mais fortes que os primeiros ventos que desterraram finalmente o povoado de 

Macondo da memória da humanidade, pois as estirpes condenadas a cem anos de 

solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra e sob o céu.  

Esse breve resumo da história de Macondo e dos Buendías não revela, 

porém, o modo como estão, na narrativa de García Márquez, configurados os 

acontecimentos como a fundação do povoado, a guerra civil, a companhia bananeira; 

nem mostra a partir de que estruturas estão configuradas as personagens. Na 

descrição dos personagens e das várias etapas da história de Macondo se 

entrelaçam elementos do maravilhoso e o carnavalesco, e mais, estes elementos 

dialogam, em todo momento, tornando dinâmica a descrição da história do povoado.  

Apesar de Macondo remeter a lugares como o País da Cocanha, o Éden, o 

Eldorado e etc. a base de sua criação está na cultura popular, naquele discurso que 

Rulfo e Rosa também perceberam no México e no Brasil, qual seja, os habitantes de 

povoados seculares ‘abandonados’ pela história têm-nos como centro do mundo. Ao 

tecerem a memória de seus lugares o fazem não pelo racional ou científico, mas pelo 
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mítico, pelo edênico, pelo maravilhoso, através da retórica do encantamento e do 

carnavalesco, da picardia e de imagens hiperbólicas projetadas sobre esse passado. 

As tradições culturais vindas da Europa e resignificadas através do contato com as 

culturas negras e indígenas fornecem uma série de imagens culturais pelas quais 

esses homens e mulheres dotam de significado o mundo e a história.  

Lugares como o País da Cocanha, o Eldorado, o Éden possuem 

características estruturais comuns; o isolamento, as árvores centrais, a plena 

encarnação do signo. Macondo, apesar da famosa frase de José Arcadio Buendía – 

“Porra! Macondo está cercado de água por todos os lados” – com o desenrolar da 

narrativa, percebe-se que não, que o povoado não era cercado de águas por todos 

os lados; que a frase de José Arcadio, apesar de caracterizar o povoado como uma 

espécie de Utopia ou Paraíso, não passa de um exagero, uma hipérbole. O que 

acontece é que, por congregar a voz anônima da multidão em sua história, a 

dinâmica da edenização do povoado se torna um fato discursivo – e que nem por 

isso deixa de se configurar como um efeito de real, no momento da narrativa. Como 

já se viu a passagem do carnavalesco para o maravilhoso, e o contrário, é uma 

possibilidade imanente a ambos.  Mais à frente se falará mais nisso.   

Em Cien años de soledad descreve-se somente de uma festa de Carnaval. 

Esta festa em si não tem nada de especial ou alegórico no que diz respeito à 

configuração de Macondo ou de seus habitantes, ela faz parte do calendário festivo, 

apenas. Por outro lado, as festanças de Aureliano Segundo, sua gordura, seus 

concursos de gula e a fertilidade assombrosa de seus rebanhos, as suas vacas 

pariam sempre trigêmeos, são relatados a partir de pressupostos hiperbólicos, 

carnavalescos. A hipérbole e as demais estruturas carnavalescas estão presentes 

por todos o texto.  

Por outro lado, a imagem do mundo que está desenhada na obra é também a 

de um mundo maravilhoso. Neste, não apenas o cotidiano é maravilhado, como o 

contrário.  Num conto de assombração, o cotidiano é maravilhado através da 

narrativa; nos casos de um mundo, como Macondo, criado a partir destes 
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pressupostos como o encantamento, o maravilhoso e o cotidiano coincidem, 

entrelaçam-se. Muitos destes fatos maravilhosos, como o fio de sangue que 

atravessa o povoado para avisar Úrsula, a matriarca de Macondo, da morte de seu 

primogênito, José Arcadio, ou a chuva de flores amarelas quando da morte de José 

Arcadio Buendía, o patriarca de Macondo; estão estruturados a partir da hipérbole ou 

do que Lezama Lima (1996) chama de prova hiperbólica. Tais eventos somente 

ganham verossimilhança dentro da hipérbole.  

E mais: tanto o que pode ser considerado como retórica do encantamento, 

como a história de fantasmas, como a de Prudêncio Aguillar, o homem que José 

Arcadio Buendía havia matado, que vive a assombrá-lo, e termina por cuidar dele, 

alimentá-lo e lavá-lo, nos seus últimos dias de vida, quanto o que poderia ser 

considerado uma retórica hiperbólica que se liga ao carnavalesco e ao Carnaval, 

como a fertilidade dos animais de Aureliano Segundo, estão ligados de maneiras 

indissociáveis. Até a frase considerada por Irlemar Chiampi (1980) como exemplar 

do Realismo Maravilhoso de García Márquez, “as coisas têm vida própria, tudo é 

questão de despertar sua alma” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 8) é dita por 

Melquíades, um cigano, um artista ambulante, no seu pregão quando mostrava ao 

povo de Macondo o seu Imã. Melquíades, além disso, é o primeiro narrador da 

história total de Macondo, o que cria uma de filiação carnavalesca clara para 

Macondo.  

Os personagens, por exemplo, estão todos configurados a partir da estrutura 

carnavalesca da duplicidade (BAKHTIN, 1981). Veja-se alguns. José Arcadio 

Buendía, imaginativa, é o duplo de Úrsula, sua esposa, prática, pé-no-chão; Úrsula 

por sua vez, a mulher de família, é o duplo de Pilar Ternera, a mulher de todos; 

Aureliano, tímido, retraído até fisicamente, solitário, é o duplo de seu irmão José 

Arcadio, gigantesco, mulherengo, destemido, aventureiro; Amaranta, covarde, mas 

amorosa, é o duplo de Rebeca, atrevida, que lutou por seu amor, e que foi, todavia, 

capaz de deixar um amor por outro; o duplo de Fernanda, bela, mas perdida para o 

mundo – “Fernanda era uma mulher perdida para o mundo. Nascera e vivera a mil 

quilômetros do mar” – é Petra Cotes, feia, mas capaz de espalhar com seu amor a 
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fertilidade até nos animais.  O duplo de José Arcadio Segundo é Aureliano Segundo, 

o primeiro, retraído, triste, magro e empregado da companhia bananeira, o último, 

gordo, alegre, rico, farrista e etc; o duplo de Aureliano Babilônia é Gabriel, que por 

sua vez é o duplo de outro Gabriel, o García Márquez.  

Essa configuração dos personagens marca ainda mais a relação do discurso 

literário de García Márquez com o carnavalesco. Contudo, esses elementos 

estruturais do carnavalesco não ficam apenas aí; a própria história de Macondo 

funciona como duplo paródico da história de Aracataca e de todos os povoados da 

região bananeira, que se viram primeiro atacados pela peste da Guerra dos Mil Dias 

e depois pela United Fruit Company. Alguns propõem, entretanto, que esses 

elementos paródicos sejam muito mais amplos; a história de Macondo seria uma 

paródia da própria história latino-americana e caribenha – e até uma paródia da 

história universal do gênero humano. Essa última proposição se sustenta na idéia da 

gênese e destruição final de Macondo; bem como na descrição paradisíaca que é 

feita da região onde José Arcadio Buendía resolve fundar o povoado. Todavia, essas 

interpretações são devidas à pouca atenção que se tem dado à cultura popular 

caribenha e sua relação com Cien años de soledad, e mesmo à retórica do 

encatamento e a retórica hiperbólica.  

O maravilhoso e carnavalesco, ligados à cultura popular caribenha é que 

forneceram tanto as imagens paradisíacas quanto a possibilidade retórica da 

destruição final de Macondo. Uma das estruturas carnavalescas por excelência é o 

entronamento e o destronamento de um mundo de familiaridade absoluta, o que 

ocorre durante o Carnaval. A destruição final de Macondo é o destronamento de um 

mundo de familiaridade absoluta, um mundo onde mesmo os animais viveram em 

harmonia. Já se reportou há pouco às raízes mais antigas da destruição final de 

Macondo na crônica Ny. Durante o furacão que arrasa a cidade, frases como o 

mundo está se acabando!, que podem parecer um exagero em qualquer outro 

contexto, se revestem de uma forte carga semântica: o mundo realmente está se 

acabando, não é um exagero, corra! 
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García Márquez parece perceber o quanto os furacões dinamizam a 

experiência humana no Caribe; realmente quando eles aparecem, arrasam tudo, o 

que obriga a uma constante reconstrução e renovação do mundo. E nada mais 

simbólico e cotidiano para a destruição de um povoado caribenho do que um 

furacão; os furacões realmente destroem o mundo, mas aos se referirem a eles, o 

homem caribenho o enquadra dentro de seu universo imaginário. E mais: os 

furacões assim como o Carnaval destronam um mundo e colocam um outro no seu 

lugar.  

O mundo de Macondo é um mundo que vive entre o maravilhoso e o 

carnavalesco. O início do povoado é descrito como um mundo paradisíaco, que foi-

se perdendo lentamente pela intervenção de elementos externos. Depois de matar 

seu amigo Prudêncio Aguilar num duelo de honra, José Arcadio Buendía parte com 

alguns amigos em busca da terra que ninguém lhes havia prometido (GARCÍA 

MÁRQUEZ, s/d, p. 28). Encontram-na numa região encantada onde “os homens da 

expedição se sentiram angustiados pelas lembranças mais antigas, naquele paraíso 

de umidade e silêncio, anterior ao pecado original, onde as botas se afundavam em 

poças de óleos fumejantes e os facões destroçavam lírios sangrentos e salamandras 

douradas.” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p.17)   

Nesta região de originalidade, que é descrita se recorrendo a figuras de 

edenização e maravilhamento, se fundou, a partir de uma revelação num sonho, o 

povoado de Macondo. Em Macondo, inicialmente, o mundo está organizado a partir 

do que Delumeau (2003) chamou de ordem social paradisíaca. José Arcadio 

Buendía,  

determinara de tal modo a posição das casas que a partir de cada uma se 
podia chegar ao rio e se abastecer de água com o mesmo esforço; traçara 
as ruas com tanta habilidade que nenhuma casa recebia mais sol que a 
outra na hora do calor. Dentro de poucos anos, Macondo se tornou a aldeia 
mais organizada e laboriosa que qualquer das conhecidas até então pelos 
seus 300 habitantes. Era na verdade uma aldeia feliz, onde ninguém tinha 
mais que trinta anos e onde ninguém havia morrido. (GARCÍA MÁRQUEZ, 
s/d, p. 15) 
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 Apesar de uma organização social que prima pela harmonia, esta descrição 

começa por mitificar, por descrever o povoado nas raias da lenda, contudo, a 

comparação de Macondo com outras aldeias que os seus habitantes haviam 

conhecido, traz o leitor para um plano do cotidiano; esse enlaçamento entre 

maravilhoso e cotidiano é que se chamou (CHIAMPI, 1980; LIMA, 2003) de retórica 

do encantamento, onde se agregou aqui uma retórica hiperbólica. E é nesse 

pressuposto cultural que entra o novo, o que trazem primeiro os ciganos, depois a 

guerra civil e a companhia bananeira.  

 No que diz respeito à organização interna do texto, Cien años de soledad está 

dividido ao meio; o fim da guerra civil assinala o fim da primeira parte do romance. A 

outra metade se dedica à companhia bananeira. A primeira parte é onde está 

descrita a fundação do povoado e invasão deste paraíso de umidade anterior ao 

pecado original por elementos externos, primeiro foram aos ciganos, eles trouxeram 

o ímã, a lente de aumento e o tapete voador.  

Esses elementos são enquadrados pelos habitantes do povoado dentro do 

maravilhoso apesar de serem apenas atração de circo, como o tapete voador. Os 

“truques” dos mágicos de circo são enquadrados dentro do maravilhoso de forma 

contígua; os habitantes do povoado não fazem separação entre ambos. É 

sintomático disso a resposta que Úrsula dá a seu bisneto.  

Quando ele lia, ao que parece, As mil e uma noites, a perguntou sobre tapetes 

voadores.    

Aureliano Segundo estava absorto na leitura de um livro. (...) o menino se 
divertia com a história de uma mulher que se sentava na mesa e só comia 
grãos de arroz que apanhava com alfinetes, e com a história do pescador 
que pediu emprestado ao vizinho um peso para a sua rede e o peixe com 
que o recompensou mais tarde tinha um diamante no estômago, e com a 
lâmpada que satisfazia os desejos e os tapete que voavam. Assombrado, 
perguntou a Úrsula se aquilo tudo era verdade, e ela respondeu que sim, 
que muitos anos antes os ciganos traziam a Macondo as lâmpadas 
maravilhosas e os tapetes voadores. – O que acontece – suspirou – é que o 
mundo vai se acabando pouco a pouco e essas coisas já não vêm. (GARCÍA 
MÁRQUEZ, s/d, p. 179 e 180). 

 



 130 

De qualquer modo, esses elementos que vêm de fora, que são exteriores ao 

povoado, fazem parte de um discurso que atribuía ao início do povoado ares 

paradisíacos. García Márquez não está representando um paraíso que é perdido, 

está, pela consciência narrativa presente na obra, representando a representação: é 

a voz anônima dos habitantes de Macondo que ele organiza e representa. E essa 

voz vê o passado do povoado como paradisíaco e o tempo como instrumento da 

desorganização do mundo inicial.  A frase de Úrsula representa muito bem isso, eles 

haviam construído um mundo, um povoado, a partir do que concebiam ser um 

paraíso para viver. A chegada dos ciganos e depois a chegada de Rebeca trazem os 

primeiros elementos de desorganização do mundo paradisíaco que era a Macondo 

dos tempos da fundação.  

Na chegada de Rebeca no Paraíso e no mundo do maravilhoso, como já se 

disse no segundo capítulo, o signo está plenamente encarnado, dizer as palavras já 

é movimentar as coisas, dotás-la de vida. Não existe separação entre significado e 

significante, as palavras inauguram a realidade. Nesse sentido, esquecer os nomes 

das coisas é esquecer os códigos que dão acesso ao mundo da plenitude, o mundo 

de originalidade da qual o homem um dia fez parte. A peste da insônia obriga os 

habitantes de Macondo, porque lhes havia suprimido a memória, a renomear cada 

coisa do mundo; eles o fazem, mas sem saber de verdade se o nome que dão às 

coisas são seus verdadeiros nomes. Perderam o elo; e mesmo Melquíades ao 

devolver-lhe a memória, o faz pela veia do escrito, que pressupõe uma maior 

separação ainda entre signo, significado e significante.  

 A peste da insônia renova a relação dos habitantes de Macondo com o signo, 

e logo com a realidade. Mas essa é somente uma das transgressões do mundo 

original, depois da peste da insônia vem um delegado para o povoado, um liberal 

fugitivo dos cárceres conservadores e que inocula na juventude do lugar as idéias 

liberais; é ele, juntamente com a fraude nas eleições, que levam Aureliano a se 

tornar o Coronel Aureliano Buendía, o fomentador de vinte anos de guerra civil contra 

o regime conservador.  
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A segunda metade do romance trata da implantação da companhia bananeira 

na região de Macondo, e mostra como a modernização trazida pela companhia 

bananeira é enquadrada nas referências culturais dos moradores do povoado. De 

qualquer forma, deve-se agora falar mais da guerra civil.  

O exagero invade, porém de modo bem mais módico, as descrições das 

guerras do Coronel Aureliano Buendía. Pode-se dizer que as guerras do Coronel 

Aureliano Buendía são uma alegoria dos vários conflitos que foram detonados 

durante todo o século XIX na Colômbia. No entanto, nenhum deles foi mais violento e 

sangrento do que a Guerra dos Mil Dias. Ele exigiu 100 mil vidas colombianas, e um 

esforço de mobilização humana sem precedentes; ele marca, por esses e outros 

motivos, mais profundamente que qualquer outro conflito, a memória do povo 

colombiano. Seguindo este raciocínio, pode-se argumentar que os vinte anos de 

guerra do Coronel Aureliano Buendía são um exagero, uma hipérbole, pois a Guerra 

dos Mil Dias só durou pouco mais que dois anos. Ele é medida, assim, a partir de 

sua intensidade humana e não a partir de sua duração temporal.  

As descrições da guerra entram também na lógica cotidiana do maravilhoso e 

do carnavalesco; é também a voz anônima da multidão que traz para Úrsula as 

notícias de seu filho. Esse rebaixamento ao nível cotidiano de fatos de importância 

para todo o país faz com que entre na descrição do período da guerra, uma 

intensidade trágica que não está presente no resto do texto. Mesmo assim, eventos 

maravilhosos e carnavalescos continuam a acontecer em todo o povoado; durante a 

guerra ocorre uma chuva de flores amarelas quando da morte de José Arcadio 

Buendía, o patriarca, o fio de sangue que saia da orelha de José Arcadio quando ele 

é assassinado, dentre outros eventos maravilhosos. 

Contudo, quem afeta decididamente o povoado de Macondo é a companhia 

bananeira; a guerra é sentida como algo distante, ela pouco afeta a vida cotidiana de 

seus habitantes. A companhia bananeira não, ela se instala no centro do povoado e 

movimenta e mobiliza tudo e todos. Ela é quem dá o fim a Macondo, levando-se em 

consideração a própria definição da por García Márquez para este: “Macondo, mais 



 132 

que um lugar no mundo, é um estado de ânimo.” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 96) 

Ela muda, terrivelmente, tudo.  

Apesar disso, tudo que ela traz é incorporado ao maravilhoso e ao 

carnavalesco. Antes da chegada da companhia bananeira, Aureliano Segundo já 

havia trazido o trem de ferro. E a primeira referência a ele no texto merece não 

apenas ser citado, como comentado. Ela representa o desespero da linguagem pelo 

mundo. Quando a primeira mulher de Macondo vê o trem chegando, ela diz: “Vem aí 

um negócio horrível como uma cozinha arrastando uma aldeia”. Esta frase incrível 

reportou o autor deste texto a uma outra ouvida por ele sobre a chegada do 

automóvel em Goiás. Quando o primeiro caminhão apareceu em Fazendo Nova de 

Goiás, dizia sua avó, uma sua vizinha pediu ao motorista um ovo daquele animal 

esplêndido.   

Ambas as frases expressam o choque da chegada do mundo moderno em 

lugares ‘praticamente’ isolados; seja aqui em Goiás ou no Caribe, a chegada de todo 

o aparato técnico moderno como trens de carga ou caminhões provocou reações 

senão parecidas, próximas. Esses elementos foram resignificados dentro dos 

pressupostos culturais preexistentes. Não é a implantação de um trem de ferro e da 

produção “em série” de bananas que conseguiu destruir a cultura popular 

estabelecida há muito. No caso do Caribe colombiano, depois que a United Fruit 

Company encerrou suas atividades na região, ela entrou dentro da lógica mítica que 

as pessoas usavam para compreender o mundo e a si mesmas; muitos criam que ela 

trouxe a concupiscência e por isso foi expulsa por uma atitude de remissão divina; 

outros tantos, ao narrarem para García Márquez, colocavam a companhia bananeira 

como a destruidora de um mundo maravilhoso de se viver. E assim também ela está 

posta em Cien años de soledad. 

Segundo Irlemar Chiampi (1980), como já se indicou, uma das características 

da retórica do encantamento é inverter a ordem tida como natural. O que é 

considerado extraordinário é cotidianizado e o que se considera cotidiano é 

maravilhado, encantado. Contudo, contextualizando devidamente a infiltração de 
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elementos da vida moderna, como a luz elétrica e o cinema, nas culturas tradicionais 

pode-se dizer que García Márquez não maravilha o que pode ser considerado 

cotidiano; é que para pessoas que nunca experimentaram coisas como estas, a 

reação primeira é o encantamento. A segunda, ao se expressarem, é o exagero. 

Neste sentido, a companhia bananeira, ao trazer para Macondo todo o aparato 

técnico moderno colocou seus habitantes em situação de maravilhamento.     

Deslumbrados com tantas e tão maravilhosas invenções, o povo de 
Macondo não sabia por onde começar a se espantar. Passavam a noite em 
claro contemplando as pálidas lâmpadas elétricas (....) Indignaram-se com 
as imagens vivas que o próspero comerciante Sr. Bruno Crespi projetava no 
teatro (...) porque um personagem morto e enterrado num filme e por cuja 
desgraça haviam derramado lágrimas de tristeza, reapareceu vivo e 
transformado em árabe no filme seguinte (...) quando alguém do povoado 
teve a oportunidade de comprovar a crua realidade do telefone  instalado na 
estação da estrada de ferro (...) até os mais incrédulos se desconcertaram. 
Era como se Deus tivesse resolvido por à prova toda a capacidade de 
assombro e mantivesse os habitantes de Macondo num permanente vaivém 
do alvoroço ao desencanto, da dúvida à revelação, ao extremo de já 
ninguém poder saber com certeza onde estavam os limites da realidade. 
(GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 217) 

 Além de perceber este movimento, ou seja, o modo como o homem comum 

experimentava tais inventos, García Márquez percebeu que a maneira de dar conta 

disso de forma narrativa era recorrendo ao maravilhoso e ao carnavalesco, pois era 

num vaivém entre exagero e encantamento que as narrativas que ouvira sobre estes 

tempos se referiam a eles. Neste sentido, não há inversão entre extraordinário e 

cotidiano; é que os inventos modernos colocaram os habitantes de Macondo – e de 

toda zona bananeira – em estado de deslumbramento, pois, assim como os 

encantamentos, tinham o poder de perverter os limites da realidade, de fazer coisas 

que somente era possível através de artes de magia.  

 A realidade foi alargada e essa novidade representada pelo aparato trazido 

pela companhia bananeira foi enquadrada dentro daquela margem preexistente na 

qual se inseriam fatos que fugissem da lógica do cotidiano, o maravilhoso e o 

carnavalesco. O mundo novo que traz a companhia bananeira, é tão recente quanto 

o mundo visto pelo Coronel Aureliano Buendía na infância quando o levaram para 

conhecer o gelo, “o mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e 
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para mencioná-las se precisava apontar com o dedo.” (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 

7) 

 Por outro lado, a chegada da companhia bananeira se enquadrou dentro de 

um surto de riqueza, alegria e felicidade que se origina com o fim da guerra. O fim da 

guerra é um momento de renovação para Macondo. Tudo recomeça, se a primeira 

parte da história têm como centro o Coronel Aureliano Buendía, a segunda parte tem 

Aureliano Segundo. Este é um novo Aureliano – ou é José Arcadio Segundo 

Trocado. É que os gêmeos, na infância, eram tão parecidos e brincavam tanto de 

trocar a identidade, de chamar um com o nome do outro que Úrsula começa a 

desconfiar que um dia eles se envolveram tanto em seu jogo que ficaram trocados 

por toda a vida. 

 Essa suspeita de Úrsula se confirma porque o que ficou sendo Aureliano 

Segundo era tão festeiro e promíscuo que só podia recordar seus filhos José 

Arcadio; enquanto o que ficou sendo José Arcadio Segundo se mete com política, 

como o Coronel Aurelino Buendía, acaba responsável pela articulação da greve dos 

trabalhadores bananeiros que leva à destruição final de Macondo. 

Os dois mais importantes personagens desta segunda fase do livro são 

Aureliano Segundo e Petra Cotes, sua amante. Aureliano Segundo está descrito 

como uma espécie de rei momo de Macondo. Assim como já se referiu há pouco, ele 

foi o festeiro mais desenfreado de toda a estirpe dos Buendías e foi também o mais 

rico dos membros da família. Isso se dá por causa da sua união com Petra Cotes, 

sua amante. Petra Cotes, uma espécie de deusa da fertilidade, é quem propicia a 

fertilidade ensandecida dos animais de Aureliano Segundo.  

 Depois de algum tempo juntos, num belo dia, Petra Cotes, que vivia de rifas, 

decide rifar coelhos e dias depois eles não conseguiram dormir de noite por causa da 

fertilidade absurda dos animais no quintal. Quando Aureliano Segundo se levanta e 

olha o quintal, ele estava tomado por uma nuvem azul de coelhos e aqueles eram 

apenas os que haviam nascido naquela noite. Aureliano então lhe pergunta porque 

ela não tenta com as vacas.  
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Petra Cotes trocou os coelhos por uma vaca, que dois meses depois pariu 
trigêmeo. Assim começaram as coisas (...) era uma prosperidade de delírio 
que a ele mesmo causa riso e não podia fazer outra coisa senão assumir 
atitudes extravagantes para descarregar seu bom humor. ‘Afastem-se, 
vacas, que a vida é curta’. (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 188) 

Essa prosperidade de Aureliano Segundo se enquadra dentro de um 

movimento maior no povoado, Macondo naufragava numa prosperidade de delírio (p. 

188). E a responsável maior pela prosperidade geral era a companhia bananeira. Ela 

trouxe os novos inventos, a luz elétrica, as telhas de zico, o gramofone e a riqueza 

que girava em torno de sua existência.  

Nesse ambiente de prosperidade geral é que se dá o amor de Petra Cotes e 

Aureliano Segundo. Porém, este conhece Fernanda Del Carpo. A mulher mais bela 

do mundo, tão bonita quanto Remédios, a bela, sua irmã. Aureliano conhece 

Fernanda no momento do único Carnaval descrito em toda a narrativa. As novas 

putas, que tinham vindo para Macondo, organizaram o Carnaval. Aureliano proclama 

como rainha sua irmã Remédios, a bela. A notícia se espalha por todo o país e no 

momento do Carnaval, aturdida pela festa, a multidão vê, vindo do lado do pantanal, 

uma caravana que trazia uma nova rainha. Ela foi colocada ao lado de Remédios e a 

farra continuava até que alguém gritou: “Viva o Partido Liberal! Viva o Coronel 

Aureliano Buendía!”. Neste momento se ouviu a descarga da fuzilaria e logo depois 

se contou na praça entre mortos e feridos, “Nove palhaços, quatro colombinas, 

dezessete reis de baralho, um diabo, três músicos, dois Pares de França e três 

imperatrizes japonesas” (p. 196).  

Em busca de Fernanda, Aureliano Segundo saiu por todo o país. Encontrou-a 

apesar dela ter dado a todos, um nome e um endereço falsos: 

as únicas pistas reais de que dispunha Aureliano Segundo quando saiu para 
procurá-la eram o seu inconfundível sotaque de páramo e o seu ofício de 
tecelã de coroas fúnebres. Procurou-a sem descanso.  Com a temeridade 
atroz com que José Arcadio Buendía atravessa a serra para fundar 
Macondo, com o orgulho cego com que o Coronel Aurelino Buendía 
promovera as suas guerras inúteis, com a tenacidade insensata com que 
Úrsula assegurara a sobrevivência da estirpe, assim Aureliano Segundo 
procurou Fernanda, sem um só instante de desalento. Quando perguntou 
onde se vendiam coroas de defunto, levaram-no de casa em casa para que 
escolhesse as melhores. Quando perguntou onde estava a mulher mais bela 
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que já surgira sobre a terra, todas as mães lhe levaram as suas filhas. 
Perdeu-se nos desfiladeiros da névoa, por tempos reservados ao 
esquecimento, nos labirintos da desilusão. Atravessou um ermo amarelo 
onde o eco repetia os pensamentos e a ansiedade provocava miragens 
premonitórias. Ao fim de semanas estéreis chegou a uma cidade 
desconhecida onde todos os sinos tocavam a finados. Embora nunca os 
tivesse visto, nem ninguém os tivesse descrito, reconheceu imediatamente 
os muros carcomidos pelo sal dos ossos, as decrépitas varandas de 
madeiras destripadas pelos fungos, e pregado no portão e quase apagado 
pela chuva o cartãozinho mais triste do mundo: VENDEM-SE COROAS 
FÚNEBRES. (GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 201 e 202) 

Como já se indicou, Fernanda é uma mulher andina; cheia de preconceitos 

que se contrapõe à caribenha Petra Cotes. Esta personagem, porém, completa o 

desenho carnavalesco que tem como personagens centrais, Aureliano Segundo e 

sua amante. Fernanda, assim como Remédios, a bela, apesar das suas belezas 

exasperantes, apesar da imagem de pureza que desprende de ambas, são em 

muitos sentidos, estéreis. Elas lembram a personagem Leandra de Buriti de 

Guimarães Rosa.  

De Remédios, a bela, desprende não a fertilidade de uma deusa da vida, mas 

da morte. Os filhos de Fernanda, José Arcadio, Renata Remedios e Amaranta Úrsula 

têm destinos trágicos; o primeiro é assassinado, a segunda enclausurada pela mãe e 

a última, a mãe do último dos Buendías, aquele que finalmente nasceu com rabo de 

porco, morre no parto. É que ao movimento de fertilidade e fartura em que vivem 

Aureliano Segundo e Petra Cotes precisa se sobrepor uma personagem com o signo 

da morte, da esterilidade, que traz a renovação imprescindível ao carnavalesco.  

Por outro lado, a citação acima revela uma característica geral da obra no que 

diz respeito ao maravilhoso, ao encantamento e ao exagero carnavalesco. Tudo que 

é humano é exagerado e tudo que é natural é maravilhoso. Em sua procura, 

Aureliano Segundo reúne todos os exageros de personalidade de seus 

antepassados: a temeridade atroz do patriarca de Macondo, o orgulho cego do 

Coronel Aureliano Buendía, a tenacidade insensata de Úrsula. Além disso, a mulher 

que ele busca é a mais linda que já sugira sobre a terra e o cartãozinho, que estava 

na porta da casa dela, era o mais triste do mundo. Enquanto isso, os desfiladeiros de 
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névoa têm o tempo parado, e ali a ansiedade provoca miragens premonitórias, o 

ermo amarelo tem a capacidade de fazer ecoar os pensamentos.  

De qualquer modo, retornando a Aureliano Segundo e a José Arcadio 

Segundo, este último que era o Aureliano original, pois tinha em seu coração 

inoculado o verme da política, primeiro se emprega como capataz na companhia 

bananeira e depois, como dirigente sindical, promove a greve que levará para a 

morte três mil trabalhadores, embora a companhia bananeira e à destruição final de 

Macondo.    

A greve dos bananeiros descrita em Cien años de soledad é a greve de 1928. 

No que diz respeito à greve, ao contrário do que se refere à Guerra dos Mil Dias, 

García Márquez é quase preciso. Sua pesquisa no que diz respeito ao que levou à 

greve e ao seu desfecho é impecável, a não ser num aspecto, o número de mortos: 

três mil.  

O historiador colombiano Eduardo Posada Carbó (1998), a partir de uma 

declaração de García Márquez, que disse em entrevista que não tinha certeza do 

número exato de mortes ocorrido na repressão à greve dos trabalhadores de 1928. O 

que lhe ficou desde sempre foi a imagem “de una massacre apocalíptica,”(GARCÍA 

MÁRQUEZ, apud POSADA CARBÓ, 1998). Garbó reconta os eventos ocorridos 

durante a greve de 1928, tentando discutir a possibilidade do uso de Cien años de 

soledad como fonte histórica. Seu principal problema é que a versão dada por García 

Márquez ficou, a morte de três mil trabalhadores, como a versão verdadeira, 

contraposta à História oficial, na qual se cristalizou a versão de que não houve 

mortos no desfecho da greve. O próprio García Márquez, em muitas entrevistas, 

citadas no artigo de Posada Carbó, fala do esquecimento da morte dos três mil 

trabalhadores bananeiros.  

 O problema é que Posada Carbó não compreendeu que a História que García 

Márquez contrapõe à História oficial é história que ficou na memória oral. E nessa 

memória, como parece indicar a pesquisa de Posada Carbó, as discussões 

posteriores ao fato, levaram à cifra de mortos durante o confronto dos grevistas com 
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o exército, em 6 de dezembro de 1928, a uma meia da madrugada, a passar os mil 

ou dois mil. E mais: a versão dada em Cien años de soledad é a de José Arcadio 

Segundo, é ele que insiste na cifra de três mil mortos, é ele que a passa para 

Aureliano Babilônia que, por sua vez, a transmite a Gabriel, o personagem duplo do 

Gabriel García Márquez.  

O que Posada Carbó não deu atenção nenhuma foi ao adjetivo que García 

Márquez usa ao se referir ao massacre, apocalíptico. O sentido profundo desse 

adjetivo é o fim, a destruição total do mundo. Em Cien años de soledad, a greve e o 

posterior massacre, os trabalhadores é o que desfecha a destruição total de 

Macondo: “os acontecimentos que haveriam de dar o golpe de morte em Macondo 

começaram a se vislumbrar quando trouxeram para casa o filho de Meme Buendía.” 

O filho de Meme é Aureliano Babilônia, que foi educado por José Arcadio Segundo. 

Este lhe transmitiu a sua versão dos fatos da greve enquanto ensina a ler Aureliano 

Babilônia, e quando soube que ia morrer se despediu dizendo: “lembra-te sempre de 

que eram mais de três mil e que os jogaram no mar”.  

Além do número de mortos, José Arcadio Segundo transmitiu a Aureliano 

Babilônia a sua versão pessoal da história de Macondo: “O seu ponto de vista, ao 

contrário à interpretação geral, era que Macondo tinha sido um lugar próspero e bem 

encaminhado até que o pertubasse e corrompesse e explorasse a companhia 

bananeira...“(GARCÍA MÁRQUEZ, s/d, p. 331)   

Após a greve e a matança dos três mil trabalhadores e a patranha de que não 

houve mortes em Macondo, a companhia bananeira, apoiada na chuva que caiu por 

quatro anos a partir da matança, abandona o povoado; esses são os fatos decisivos 

para a destruição final de Macondo pelo furacão bíblico que desterrara aldeia da 

memória humana pelos séculos dos séculos. O que faltava era somente o tempo 

suficiente para que Aureliano Babilônia crescesse e conseguisse decifrar os 

pergaminhos de Melquíades e engendrasse com sua tia Amaranta Úrsula o animal 

mitológico que cumpriria a profecia feita a Úrsula por sua mãe, de que o contato 

sexual entre parentes concebia filhos com rabo de porco. E mais: ele conheceu e 
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transmitiu tudo o que sabia, e todo o povoado havia esquecido, a seu amigo Gabriel. 

Isto é, todos menos uma, Pilar Ternera estava viva. Mas ela morre e chega o fim – 

“era o fim”.  

Quando nasceu o filho Aureliano Segundo e Amaranta Úrsula e esta morre no 

parto, ele, depois de vagar por todo o povoado deserto, retorna à sua casa e vê que 

se filho estava sendo devorado pelas formigas vermelhas, tudo faz sentido, então. As 

primeiras linhas dos pergaminhos de Melquíades diziam: “o primeiro da estirpe está 

amarrado a uma árvore e o último está sendo devorado pela formigas.” 

Desesperado, ele se lança a decifrar os pergaminhos e se dá conta que eles 

narravam a história da família com cem anos de antecedência; ele salta em busca de 

sua identidade e descobre-se filho de Meme com Maurício Babilônia. Neste 

momento, os ventos começam, e os ventos que devorarão os primeiros ventos 

começam e ele salta muitas páginas, tentando descobrir o futuro, e descobre que 

jamais sairia daquela sala, porque as estirpes condenadas a cem anos de solidão 

não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra (p. 394). O paraíso acaba de se 

perder, e para sempre. A não porque Gabriel tinha ido para Paris, e relatará, 

provavelmente numa terça-feira gorda, a história total de seu povoado, e de que 

como ele era um paraíso e de como a guerra civil e a companhia bananeira 

destruíram aquele paraíso que ele gostava tanto; e ele ri e diz um palavrão e grita 

“como eu gostava daquele lugar, que era o meu lugar, o meu mundo”. E diz depois 

de narrar toda a história de Macondo, que “a vida não é o que a gente viveu, e sim a 

que a gente recorda, e como recorda para contá-la.” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2002, p. 

01)  

Enfim, depois de perceber que García Márquez desde os anos de 1950 e 

1951 já vinha se preocupando com temas como os encontros entre o mundo 

moderno e o mundo tradicional na região do Caribe colombiano, o que está expresso 

não apenas pelas suas crônicas como também pela sua primeira tentativa de mais 

fôlego, o romance La casa; depois de rastrear, em capítulos anteriores, a importância 

de suas duas viagens de 1952 e 1953 e o seu caminho até o maravilhoso e ao 
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carnavalesco, falta ainda uma última discussão, já à guisa de conclusão desta parte. 

Vê-se que Macondo é um mundo que vai se desestruturando pela invasão de 

elementos externos, pode-se chamar este processo de decadência?  

O título de sua primeira tentativa, o romance La casa, se enquadra 

perfeitamente dentro de um movimento de percepção, a partir da literatura, da 

modernização com um processo que leva à decadência dos velhos modos de vida 

das sociedades tradicionais. Esse movimento, estudado no Brasil por Denilson Lopes 

(1999), tem como um dos seus centros simbólicos, a figura da casa. Está 

representaria tudo que está ligado aos modos de vida tradicional, que a modernidade 

desestrutura, fragmenta, elimina.  

A viagem que García Márquez fez até Aracataca em 1952, no entanto, o levou 

a reavaliar essa visão sobre a decadência, pois ele percebeu que as pessoas que 

participaram ativamente de movimentos como a Guerra dos Mil Dias ou 

presenciaram os tempos da United Fruit Company, ao se referirem a eles, 

carnavalizam-nos, faziam deles motivos de riso para poderem encará-los melhor. É 

por isso que García Marquez sai de “la casa” e vai para “la callle”; de “la casa” para 

Macondo. Nas ruas, ele poderia ouvir a voz anônima da multidão que ria da Guerra 

dos Mil Dias e da Companhia Bananeira e para, desta forma, encará-la de um modo 

melhor. Melquíades já havia escrito.  

Ora, pelo simples motivo de que tais eventos, que efetivamente marcaram o 

tempo para os habitantes de inúmeros povoados da zona bananeira, haviam entrado 

em sua memória como eventos que se enquadravam dentro de seus mitos 

fundamentais: o Paraíso Perdido e o Paraíso revivido pelo riso e pelo Carnaval. É por 

este motivo que García Márquez usa, ao estruturar o povoado de Macondo, o 

paraíso que se perde, mas que por causa da narrativa que o exagera e o maravilha, 

o torna cheio de significado, plenamente renovável, enfim, carnavalizado. 

Como se disse, o que García Márquez faz é representar a representação. 

Neste sentido, e como narrativa que parte do presente para o passado, toda a 

história de Macondo não se reduz à ótica decadentista que era veiculada por alguns 
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escritores Lúcio Cardoso e Cornélio Pena; a representação que está representada 

em Cien años de soledad é a representação de “la calle”, não a de la casa, e por isso 

carnavalizada, exagerada e também, claro, maravilhada; não é por acaso que é 

Melquíades, o pregoeiro Melquíades, que narra o futuro do povoado. E nesse futuro, 

tudo o que aconteceria era para cumprir os mitos, todos os eventos históricos, a 

guerra cívil e a companhia bananeira, entram assim como metáforas históricas da 

realidade maior que é a profecia histórica de Melquíades, que, descrita em seus 

pergaminhos, somente foi decifrada cem anos depois, quando tudo se cumpriu, 

“porque as estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham uma segunda 

oportunidade sobre a terra”. 
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6 – Considerações Finais 
 

Nos últimos anos, a História vem dando maior atenção à narrativa, pois ela 

percebeu que tão importantes quanto os fatos são os sentidos dados a eles. Uma 

crítica mais profunda à História Tradicional trouxe para o campo imediato de 

interesse do historiador, o simbólico, o cultural, o imaginário. Os historiadores se 

deram conta, com a ajuda da antropologia, que não era possível separar 

representação e realidade. Isto deu ao praticante de História um novo olhar sobre, 

dentre tantas coisas, a literatura.  

Antes desse movimento crítico, os historiadores usavam a literatura como 

exemplo da realidade que suas obras “descreviam”. Contudo, como demonstrou 

Hayden White (1994; 1995), a própria História se constitui como narrativa, como 

tentativa de dar sentido ao passado, o que reforçou ainda mais a aproximação entre 

História e Literatura. Essa ênfase na narrativa está baseada na idéia de que as 

diferenças entre ficção e realidade são mais tênues do que queria a História 

Tradicional.     

Este estudo tentou se enquadrar nesta discussão. Ao olhar para a literatura, 

ele tenta buscá-la em toda sua complexidade contextual. Foi por isso que mesmo 

partindo de um contexto histórico de luta contra o imperialismo e a colonização 

cultural, não se deixou de buscar os intricados meandros pelos quais García 

Márquez se insere nesta discussão. A busca de uma identidade cultural caribenha o 

fez recusar o mundo Ocidental como centro, levando-o a buscar, a partir de sua 

viagens, um outro centro para o mundo; aquele que os homens e mulheres carinhos 

consideram a sua própria realidade e cultura.  

Para a história que vem há alguns anos recusando os “centros” estabelecidos 

pela tradição ocidental, cada dia mais ela se aproxima da cultura dos grupos 

subalternos ou marginais, neste sentido, esta atitude de García Márquez é exemplar.  
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Por outro lado, a busca de construir uma obra a partir da cultura popular, do 

maravilhoso e do carnavalesco é uma tentativa de perpetuar a experiência e a 

cultura do homem caribenho para além das fronteiras do tempo e do espaço: é dar 

voz ao mundo subalterno, marginalizado. Essa é uma atitude política por excelência. 

Ela se enquadra numa tentativa de resistir à colonização cultural e o imperialismo – e 

muito da crítica à United Fruit Company  presente em Cien años de soledad e a 

retirou da boca dos homens que viveram os tempos da companhia bananeira. A 

história difundida pela História Oficial foi corrigida porque finalmente alguém deu voz 

aos protagonistas e vítimas dos eventos.  

Essa é a segunda vez em sua obra que ele se refere à História e aos 

historiadores, a primeira é em Los funerales de la Mamá Grande. Quando inicia a 

narrativa, no momento que o narrador se senta para contar o que ocorreu, ele 

adverte que é preciso fazê-lo antes que cheguem os historiadores e deturpem a 

realidade. Contudo, já era hora da história chegar, não para deturpar o mundo, mas 

para tentar entendê-lo mais. Este trabalho é uma primeira aproximação virão outras e 

outras... para ouvir e ler outra narrativa, outras histórias e tentar escrever outra 

História.  

De qualquer modo, como se viu, García Márquez tentava participar do debate 

de seu tempo desde muito antes de 1967. Logo depois de ler El reino de este 

mundo, em 1953, procurou ativar, na região do Caribe colombiano, os postulados de 

Carpentier. Isso marca sua tentativa de inserir-se no debate intelectual 

contemporâneo que tinha Carpentier como um dos centros. Os outros centros desse 

debate, ele os conheceu no México, Juan Rulfo e Octávio Paz. Juan Rulfo lhe 

ofereceu um método para ler as narrativas que ouvira durante suas viagens.  

As suas viagens pelo interior do Caribe colombiano somente podem ser 

devidamente compreendidas se contextualizadas no que Said (1999) chama de 

viagens para dentro e que se enquadra na idéia de busca das origens culturais 

americanas presentes em Carpentier e Rosa.  

Como se percebeu em Carpentier, essa viagem para dentro se tornou uma 

proposta de um novo sentido para a história caribenha e latino-americana, rebatendo 

assim o principal sentido da história destas nações no século XX: inserção na 
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“civilização”. Como foi argumentado, esse sentido tinha como base ideológica a 

percepção da centralidade absoluta do mundo ocidental moderno. Inseridos no seu 

tempo histórico, os escritores caribenhos e latino-americanos do século XIX 

realizaram viagens de atualização estética na Europa.  

Ao contrário disso se situam os escritores dos pós Segunda Guerra Mundial. É 

para dentro que eles viajam: o sentido de suas obras está na busca das origens 

culturais americanas em território americano. Ou seja, no estabelecimento de um 

novo centro simbólico para os seus mundos e para o mundo caribenho e latino-

americano. Disto, segundo eles, emergem suas obras.  

Essa idéia foi testada e ao menos no que diz respeito a Cien años de soledad, 

ela tem, como se viu, um lastro histórico. A sociedade da Caribe colombiano é uma 

sociedade “encantada” e carnavalizada. Era, a partir destes pressupostos culturais 

que os homens e mulheres caribenhos narravam oralmente eventos como a Guerra 

dos Mil Dias e a United Fruit Company. Neste sentido, García Márquez quis fazer de 

seu romance um descendente da narrativa oral maravilhosa  e da linguagem 

carnavalesca, colocando-o assim como representante do mundo cultura caribenho.  

Partiu-se da tentativa de compreender o carnavalesco e o maravilhoso 

presentes em Cien años de soledad. Para tanto, era necessário perceber os 

caminhos que levaram García Márquez a estabelecer a cultura popular como centro 

de sua obra. A utilização do método texto-contexto foi a via proposta para se resolver  

tais problemas. E, neste sentido, as indagações colocadas por este trabalho 

colocaram alguns pontos-resposta que por sua vez servem como ponto de partida 

para novos estudos, sendo eles os que se seguem:  

1) O carnavalesco e o maravilhoso presentes em Cien años de soledad 

têm sua origem na cultura popular caribenha; 

2) O movimento de busca das origens culturais americanas levou 

García Márquez a trazer para sua obra os elementos da cultura 

popular, pois aí se encontraria, principalmente, a diferença do mundo 

caribenho e latino-americano em relação ao mundo ocidental; 

3) Tanto a busca das origens culturais, bem como a de uma identidade 

cultural própria para Caribe e América Latina estão dentro de um 
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contexto de luta contra o imperialismo e a colonização cultural 

acentuando logo após a Segunda Guerra  Mundial.  

Esse esforço tenta se enquadrar dentro de um debate historiográfico que 

busca os modos como o mundo era e é percebido de interpretado pelas classes 

desfavorecidas, pelos subalternos e marginais. E usa para tanto, a tentativa de 

García Márquez de transmitir como o homem do Caribe colombiano via eventos 

como a Guerra dos Mil Dias e a United  Fruit Company. A continuidade desta 

pesquisa levará a uma busca em campo da oralidade na região do Caribe 

colombiano.  

 

Quando esta pesquisa estava sendo iniciada, morreu José Venâncio Filho. Ele 

costuma reunir os netos ao redor do fogo e lhes contar as coisas maravilhas que 

ocorriam em Iporá, a cidade onde viveu grande parte de sua vida. Um daqueles 

netos é o autor deste trabalho, que agora pede licença para falar em primeira 

pessoa.  

Muitas vezes, impressionado com as mulheres que viviam dentro das rochas, 

com pessoas tão assombrosamente más que faziam o coração de seus inimigos 

saírem correndo pelo cerrado, deixando assim suas vítimas pelo resto da vida com 

uma saudade imensa de algo que perdera, com o lago sem fundo onde vivia um 

casal de patos que de tão brancos só os via os puros, dentre outras, corria até minha 

mãe e ela me tranqüilizava: “seu avô é muito exagerado” – mas ela mesma 

acreditava em tudo, em tudo mesmo.  

Depois que José Venâncio Filho morreu, comecei a contar para todo mundo 

que conheço as histórias que ele contava e muitas que ele nunca contou, mas que 

eu queria que ele tivesse contado. Descobri que transmitindo tais histórias o tenho 

próximo; a ele eu dedico este esforço, pois sem suas histórias, suas gargalhadas, eu 

nunca teria compreendido, como quero haver compreendido, parte do mundo de 

Gabriel García Márquez.  



 146 

 

 

5. Referências bibliográficas. 

 

ALMARZA, Sara. “García Márquez, entre el mar y la cordillera”. In: Revista Brasileira 
do Caribe. Volume 1, Número. 1. Goiânia-Brasília: Editora da UFG e Editora da UnB, 
2000.  

APULEYO MENDOZA, Plinio. “Origens”, “A formação”, “A espera”. In: O cheiro de 
Goiaba. Rio de Janeiro: Editora Record, s/d. 

ASSIS, Machado. Os melhores contos. Rio de Janeiro: Global Editora, s/d. 

BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. São Paulo: Editora Martins Fontes, 
2000. 

BACZO, Bronislaw. “Imaginação social”. In: Enciclopédia Einandi. Vol 5. Porto: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1996. 

BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. São Paulo-
Brasília: HUCITEC-Editora da UnB, 1999. 

BAKHTIN, Mikhail. A poética de Dostoievski. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 
1981. 

BENJAMIN, Walter. “O narrador”. In: Walter Benjamin. Org. Flávio Kothe. São Paulo: 
Editora Ática, 1991. 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Editora 
Companhia das Letras, 1987. 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001. 

BRUNEL, Pierre (org.). Dicionários de mitos literários. Brasília-Rio de Janeiro: Editora 
da UnB-Editora José Olympio, 1998. 

BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Editora Companhia 
das Letras, 1999. 

CABRERA, Lidia. Cuentos negros de Cuba. La habana: Editora Casa de las 
Américas, 1995 

CABRERA, Lidia. El monte. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2000. 

CABRERA, Olga. “A literatura e a filosofia da contracultura caribenha em Alejo 
Carpentier”. In: Cenários caribenhos. Brasilia: Paralelo 15, 2003. 



 147 

CABRERA, Olga. “América Latina: Historia y literatura en la búsqueda o/y en la 
construccion de la identidad: Los pasos perdidos de Alejo Carpentier”. In: 
Historiografia da região platina. Porto Alegre: Editora Unisinos, 1997, v. 1, p. 45-60.  

CANDIDO, Antonio. “Literatura de dois gumes”. In: Educação pela noite e outros 
ensaios. São Paulo: Editora Ática, 1995. 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Editora Publifolha, 2000. 

CARO BAROJA, Julio. El Carnaval. Madrid: Taurus, 1989. 

CARPENTIER, Alejo Os passos perdidos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985. 

CARPENTIER, Alejo. “Prefácio”. In: O reino deste mundo. Rio de Janeiro: Editora 
Record, 1984. 

CARPENTIER, Alejo. Literatura e consciência política na América Latina. São Paulo: 
Global Editoras, s/d.  

CARPENTIER, Alejo. Los pasos perdidos. La habana: Editoraial Bolsilibros Union, 
1969.  

CARVALHO, José Murilo. Os bestializados. São Paulo: Editora Companhia das 
Letras, 2000.  

CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa - Rio 
de Janeiro: Editora Difel-Bertrand, 1990. 

CHAVES, Flávio Loureiro. Ficção Latino-americana. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 1973. 

CHIAMPI, Irlemar. O realismo maravilhoso. São Paulo: Editora Perspectiva, 1980. 

COLOMBO, Cristóvão. Diários do descobrimento. Porto Alegre: Editora L&PM, 2000.  

COMBE, Dominique. Aimé Cesaire: cahier d´un retour au pays natal. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1993.   

DAMATO, Diva Bárbaro. Edouard Glissant: Poética e Política. São Paulo, 
ANNABLUME, 1995. 

DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos. Rio de Janeiro: Editora Graal, 
1996.  

DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do povo: sociedade e cultura no início da França 
moderna. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1990. 

DELGADO, Ramiro. “Cotidianidad y fiesta en el município de Talaigua”. In: Boletin 
Cultural y Bibliografico. Número 12, Volume XXIV, 1987. 
www.lablaa.org/blaavirtual/boleti3/bol12.htm 



 148 

DELUMEAU, Jean. A civilização do renascimento. Lisboa: Editorial Estampa, 1994, 2 
volumes.  

DELUMEAU, Jean. Nascimento e afirmação da reforma. São Paulo: Livraria Pioneira 
Editora, 1989. 

DELUMEAU, Jean. O que restou do Paraíso? São Paulo: Editora Companhia das 
Letras, 2003. 

DONATO, Hernani. Dicionário das mitologias americanas. São Paulo-Brasília: 
Editora Cultrix-INL, 1972. 

FRANCO JÚNIOR, Hilário (org). Cocanha: as várias faces de uma utopia. Editora 
Companhia das Letras, 1998. 

FRANCO JÚNIOR, Hilário. A eva barbada. São Paulo: Editora Edusp, 1996. 

FRIEDEMANN, Nina S. “El carnaval caribenho: ritual contemporâneo de 
comunicación”. In: Revista Mexicana do Caribe. Chetumal: Editora da Universidad de 
Quintana Roo, Ano 1, Número 2, 1996. 

FRIEDEMANN, Nina S. “El carnaval rural en el rio Magdalena”. In: Boletín Cultural y 
Bibliográfico. Número 1, Volume XXI, 1984.  
www.banrep.gov.co/blaavirtual/boleti5/bol19. 

FUENTES, Carlos. Eu e os outros. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1989. 

FUENTES, Carlos. Valiente Mundo Nuevo. Épica, utopía y mito en la novela 
hispanoamericana. México: Fondo de Cultura Económica, 1990. 

GAIGNEBET, Claude. Le carnaval. Paris: Payot, 1974 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. “Problemas de la novela?”; “Yo buscaba la novela 
total”’;”Fantasia y creación artística en América Latina y el Caribe”; “El Caribe: centro 
de garvedad de lo increíble”; “Como se escribe una novela?”. In: KLAHN, N. Y 
CORRAL, W. H. (compiladores). Los novelistas como críticos. Cidade do México: 
Fondo  de cultura economica, 1991, 2 volumes. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cien años de soledad. Buenos Aires: Debolsillo, 2003 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Ninguém escreve ao coronel. Rio de Janeiro: Editora 
José Olympio, 1976.  

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. O amor nos tempos do cólera. Rio de Janeiro: Editora 
Record, s/d. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. O cheiro de goiaba. Rio de Janeiro: Editora Record, 
s/d. 



 149 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. O veneno da madrugada. Rio de Janeiro: Editora 
Record, s/d. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Olhos de cão azul. Rio de Janeiro: Editora Record, s/d. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Os funerais da mamãe grande. Rio de Janeiro: Editora 
Record, s/d. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Textos do Caribe. Rio de Janeiro: Editora Record, s/d, 
2 volumes. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Viver para contar. Rio de Janeiro: Editora Record, 
2003. 

GAZTAMBIDE-GÉIGEL, Antonio. “La invención del Caribe en el siglo XX. Las 
definiciones del Caribe como problema histórico y metodológico”. In: Revista 
Mexicana do Caribe. Año I, número 1, Chetumal: Editora de la Universidad de 
Quintana Roo, 1996 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1986.  

GINZBURG, Carlo. “Sinais. Raízes de um paradigma indiciário”. In: Mitos, emblemas, 
sinais. São Paulo: Editora Companhia das letras, 1991, p. 143-180. 

GINZBURG, Carlo. História noturna: decifrando o Sabá. São Paulo: Editora 
Companhia das Letras, 2001. 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro 
perseguido pela Inquisição. São Paulo: Editora Companhia das letras, 2000. 

GINZBURG, Carlo. Os andarilhos do bem. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

GIUCCI, Guillermo. Os viajantes do maravilhoso: o Novo Mundo. São Paulo: Editora 
Companhia das Letras, 1992. 

GONZÁLES ECHEVARRÍA, Roberto. Mito y archivo. Cidade do México: Fondo de 
cultura economica, 2000. 

GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, Adolfo. “La música costeña en la tercera década del siglo 
XIX. In: Boletin Cultura y Bibliográfico. Volume XXVI, Número 19, 1989. 
www.banrep.gov.co/blaavirtual/boleti5/bol19.  

GREENBLATT, Stephen. Possessões maravilhosas. São Paulo: Edusp, 1996. 

HERRERA SOBEK, Maria. The function of Folkore in Gabriel García Márquez. 
Michigan: Xerox Univerty Microlins, 1975. 

GUTIÉRREZ, Ângela. Vargas Llosa e o romance possível da América Latina. Rio de 
Janeiro: Sete Letras, 1996. 



 150 

HOLANDA, Sérgio Buarque. Visões do Paraíso: motivos endêmicos no 
descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Publifolha, 2000. 

HUNT, Lynn (org). A nova história cultural. São Paulo: Editora Companhia das 
Letras, 1992. 

IANNI, Octávio. O labirinto latino-americano. Petrópolis: Editora Vozes, 1993. 

KAFKA, Franz. A metamorfose. São Paulo: Editora Brasiliense, 2000. 

KOSSELECK, Reinhart. Futuro Passado: para uma semântica de los tiempos 
históricos. Barcelona: PAIDS, 1992. 

Kothe, Flavio (Organizador). Walter Benjamin. São Paulo: Editora Ática, 1991. 

LE GOFF, Jacques. O maravilhoso e o quotidiano no ocidente medieval.  Lisboa: 
Edições 70, s/d. 

LE GRAND, Catherine. “Campesinatos y asalariados en la zona bananera de Santa 
Marta”. In: Anuário colombiano de história social y de la cultura. Vol.11, 1983. In: 
www.banrep.gov.co./blaavirtual/revanuario/ancolhii/articul/art7.pdf       

LEVI-STRAUSS, Claude. “A eficácia simbólica”. In: Antropologia Estrutural. Rio de 
Janeiro: Editora Tempo Brasileiro, 1996, p. 215-236. 

LEZAMA LIMA, José. A dignidade da poesia. São Paulo: Editora Ática, 1996. 

LEZAMA LIMA, José. A expressão americana. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 

LIMA, Nei Clara de. Narrativas orais: uma poética da vida social. Brasília: Editora da 
UnB, 2003. 

MARTÍNEZ, Frédéric. “En los origenes del nacionalismo colombiano: europeísmo y 
ideologia nacional en Samper, Núñez y Holguín (1861-1894)”. In: Boletin Cultural y 
Bibliográfico, número 39, volume XXXI, 1996. 
www.banrep.gov.co/blaavirtual/boleti1/bol39.  

MAYA RESTREPO, Luz Adriana. “Memórias en conflito y paz en Colombia: la 
discriminación hacio lo(s) “negro(s)”. In: Estúdios latinoamericanos sobre cultura y 
transformaciones sociales en tiempo de Globalización. Volume 2, 2002. 
www.clacso.org/www.clacso/espanhol/html/libros/mato/mato1.html  

MORSE, Richard. O espelho de Próspero. São Paulo: Editora Companhia das 
Letras, 2000. 

MÚNERA, Alfredo. “El Caribe colombiano en la república andina: identidad y 
autonomia en el siglo XIX”. In: Boletin cultural y bibliográfico. Volume XXXIII, Número 
41, 1996. www.banrep.gov.co/blaavirtual/boleti1/bol41 .   



 151 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. “Contribuição da história e da literatura para a 
construção do cidadão: a abordagem da identidade nacional”. In: Discurso histórico e 
narrativa literária. Campinas: Editora da UNICAMP, s/d. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. “Em busca de uma outra história: imaginando o 
imaginário”. In: Revista Brasileira de História – representações. São Paulo: Contexto, 
1995. 

PAZ, Octávio. Conjunções e disjunções. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979. 

PAZ, Octávio. O labirinto da solidão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

PAZ, Octávio. Signos em rotação. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976. 

PAZ, Octávio. Sóror Juana Inéz de la cruz: armadilhas da fé. São Paulo: Editora 
Mandarim, 1998. 

POLAR, Antonio Cornejo. O condor voa: literatura e cultura latino-americana. Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 2000. 

POSADA CARBÓ, Eduardo. “La novela como historia. Cien años de soledad y las 
bananeras”. Boletin Cultural y Bibliográfico. Volume 35, número 48, 1998. 
www.banrep.gov.co/blaavirtual/. 

PROUST, Marcel. Em busca do tempo perdido. Porto Alegre: Editora Globo, 2001, 7 
volumes. 

RAMA, Angel. Literatura e cultura na América Latina. Organizado por Flávio Aguiar e 
Sandra Guardini T. Vasconcelos. São Paulo: Edusp, 2001. 

RODRIGUES, Selma Calasans. Macondamérica. Goiânia: Editora da UFG, 2001. 

ROMANO, Ruggiero. Os mecanismos da conquista colonial. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 1995. 

ROSA, João Guimarães. “O verbo e o logos – discurso de posse na Academia 
Brasileira de Letras”. In: Em memória de João Guimarães Rosa. Rio de Janeiro: 
Editora José Olympio, 1968. 

ROSA, João Guimarães. Corpo de Baile: Manuelzão e Miguilim, No Urubuquaquá e 
Pinhem e Noites do Sertão. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1985. 

ROSA, João Guimarães. Estas estórias. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 
1985. 

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Editora Nova 
Fronteira, 1985. 

RULFO, Juan. Pedro páramo e o Planalto em chamas. Rio de Janeiro: Editora Paz e 
Terra, 1997. 



 152 

RUSHIDIE, Salman. Os versos satânicos. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 
2000  

SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Petrópolis: Vozes, 1999. 

SAID, Edward. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

SAID, Edward. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

SALDÍVAR, Dasso. Viagem à semente. Rio de Janeiro: Editora Record, s/d. 

SARDUY, Severo. Escrito sobre um corpo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981. 

SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 
1992. 

SCHWARZ, Roberto. Que horas são?. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo. São Paulo: Livraria 
Duas Cidades, 2000. 

SILVA. Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença. Petrópolis: Editora Vozes, 
2003. 

SODRÉ, Muniz; PAIVA, Raquel. O império do grotesco. Rio de Janeiro, MAUAD, 
2002. 

SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a terra de Santa Cruz. São Paulo: Editora 
Companhia das Letras, 1993. 

THOMPSON, Edward P. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: 
Editora Paz e Terra, 1997, 3 volumes.  

URIBE, Verônica (organizadora). Contos de assombração. São Paulo: Editora Ática, 
1994.  

VICTORIA URIBE, Maria. “Los ochos pasos de la morte del alma: la inquisición en 
Cartagena de Índias”. In: Boletin cultural y bibliográfico. Volume XXXIII, Número 41, 
1996. www.banrep.gov.co/blaavirtual/boleti1/bol13. 

WOODWARD, Katharyn. “Identidade e diferença: uma introdução teórica e 
conceitual”. In: DA SILVA, Tomaz Tadeu (org). Identidade e diferença. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2003. 


