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Resumo  

  

Esta tese discute o ensaio “Literatura e Subdesenvolvimento” (1970) de Antonio Candido, 

demonstrando se tratar de um texto de grande pertinência na medida em que percebe, em 

importantes romances latino-americanos dos anos 1950 e 1960, uma “consciência 

catastrófica” cujos sentidos sociais permanecem relevantes. Procura-se também 

demonstrar como essa “consciência” se manifesta em obras-chave examinadas pelo 

crítico, e como ela, em seu caráter periférico, requer soluções formais complexas que, 

quando encontradas, elevam a voltagem estética das obras a um patamar universalmente 

significativo.  

Nesse sentido, sugere-se que Candido compreende a narrativa latino-americana como 

simultaneamente local e universal, atrelando seu destino a uma mobilização real para a 

superação da dependência econômica. Ao mesmo tempo, argumenta-se que o crítico capta 

- em romances de Alejo Carpentier, Guimarães Rosa, Juan Rulfo, Vargas Llosa, Julio 

Cortázar, Gabriel García Márquez e José María Arguedas - aspectos sociais que seguem 

catastróficos no presente quadro de não-superação daquela mesma dependência.  

  

Palavras-chave: Antonio Candido; Literatura e Subdesenvolvimento; Literatura Latino-

Americana; Romance  

  

  

  

Abstract  

  

This thesis discusses the essay “Literature and Underdevelopment” (1970) by Antonio 

Candido, demonstrating that it is a text of great pertinence as it perceives, in important 

Latin American novels of the 1950s and 1960s, a “catastrophic conscience” whose social 

meanings remain relevant. It also seeks to demonstrate how this “consciousness” 

manifests itself in key works examined by the critic, and how its peripheral character 

requires complex formal solutions which raise the aesthetic voltage of the works to a 

universally relevant level.  

In this sense, it is suggested that Candido understands the Latin American narrative as 

simultaneously local and universal, relating its destiny to a real mobilization to overcome 

economic dependence. At the same time, it is argued that the critic captures - in novels by 

Alejo Carpentier, Guimarães Rosa, Juan Rulfo, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Gabriel 

García Márquez and José María Arguedas - social aspects that remain catastrophic in the 

present framework of that same remaining dependency.  

  

Keywords: Antonio Candido; Literature and Underdevelopment; Latin American 

Literature; Novel  
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Introdução 

 

Em entrevista de 2018, questionado sobre a importância do texto “Literatura e 

Subdesenvolvimento” (1970) de Antonio Candido, Roberto Schwarz proferiu as 

seguintes palavras: “‘Literatura e subdesenvolvimento” faz pela literatura o que os outros 

clássicos da teoria do subdesenvolvimento fizeram para a economia e a sociologia. É um 

ensaio para ler e reler. É dessas raras reflexões que organizam a experiência cultural de 

um país e de um continente” (SCHWARZ, 2018b). 

É verdadeiramente difícil discordar. Passado mais de meio século de sua 

publicação, o estudo de Candido se mantém entre os clássicos, servindo de parâmetro, 

fomentando debates, balizando disciplinas universitárias e ajudando a sistematizar o 

cânone da América Latina tendo em vista questões sociais incontornáveis. Mas em que 

repousa a atualidade desse trabalho lapidar? Depois de cinquenta anos, ainda podemos 

lê-lo da mesma forma? Como ele nos ajuda a pensar a situação latino-americana 

contemporânea, tanto do ponto de vista literário quanto histórico? 

Essas são algumas das perguntas que esta tese objetiva responder. Pretende-se, 

nesse sentido, reler o ensaio de Candido tendo em mente seu contexto, a fim de 

demonstrar que, malgrado a passagem dos anos, a experiência vivida pelos países 

periféricos desde então não apenas lhe confere uma enorme pertinência, como o torna um 

ponto de partida privilegiado para refletir sobre questões cruciais do presente. O fio do 

argumento, por sua vez, há de pressupor o reexame de obras-chave de alguns dos autores 

discutidos pelo crítico – como Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Guimarães Rosa, Vargas 

Llosa, Gabriel García Márquez e José María Arguedas - à luz de problemas que, ali 

antevistos, já se mostram catastróficos: nada menos do que a dependência econômica, o 

aprofundamento brutal das desigualdades e o neocolonialismo. 

Para tanto, em primeiro lugar, lembremos de quê exatamente trata “Literatura e 

Subdesenvolvimento”. Redigido a pedido de Sérgio Buarque de Holanda e por 

recomendação do intelectual uruguaio Ángel Rama, o ensaio foi concebido como um 

capítulo da coleção América Latina en su Literatura, publicada em espanhol pela 

UNESCO, como dito, em 19701 (sua versão em português só sairia em 1973, no número 

 
1 Em uma carta de 1971 a Ángel Rama, Candido falaria sobre a publicação, mencionando também a 

tradução do texto para o francês por Claude Fell, que saiu na revista Cahiers d’Histoire Mondiale da 
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1 da revista Argumento). Uma vez que o projeto da organização consistia em “uma 

história social da literatura, das artes plásticas e da música na América Latina” (2018a, p. 

58), coube a Candido apresentar aspectos relevantes da produção literária do continente, 

abarcando a um só tempo suas duas áreas linguísticas - a lusófona e a hispanohablante.  

A essa época, o crítico ainda se reaclimatava ao Brasil, tendo retornado há pouco 

de um estágio de seis meses como professor visitante na Yale University (EUA), onde, 

em 1968, conhecera o famoso intérprete da narrativa modernista latino-americana Emir 

Rodríguez Monegal. Vale dizer, também, que um Candido relativamente 

“desinteressado” da militância vinha se reapaixonando pelo ativismo após ter visto, nas 

palavras do próprio, “o empenho com que os colegas americanos e estrangeiros lá 

radicados participavam de causas como a luta contra a guerra do Vietnã” – sem falar no 

reencontro com uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “em polvorosa” (2008) em 

meio ao recrudescimento do regime militar brasileiro2. Tudo convidava o intelectual a 

pensar a literatura sob a lente do tempo, suscitando questões eminentemente políticas. Por 

exemplo: como poderiam países sem tradição própria, tardiamente emancipados do jugo 

colonial, dialogar literariamente com a Europa e os Estados Unidos? Como se daria essa 

interlocução no século XX, consideradas a frio as disparidades socioculturais entre o 

núcleo orgânico do capital e sua periferia? E ainda, como ficava a escrita artística em um 

cenário de batalha pelo desenvolvimento, com a sombra da Revolução Cubana pairando 

sobre o “Terceiro Mundo”3 em meio à Guerra Fria e à emergência de ditaduras 

anticomunistas?  

 Para dar conta dessas inquietudes, Candido mobilizava um olhar de longo alcance, 

que ia das cartas de Colombo ao romantismo brasileiro, passando por Machado de Assis 

e Jorge Luis Borges, pelo modernismo europeu e pelo regionalismo sertanejo, até chegar 

a seu interesse principal: o romance dos anos 1950 e 1960. Sua linha de raciocínio, muito 

sumariamente, pode ser resumida da seguinte forma: a maior parte das obras oitocentistas 

 
UNESCO no mesmo ano de 1970. Diz Candido: “escrevi sobre o tema ‘Literatura e Subdesenvolvimento’ 

que, segundo Sérgio Buarque de Holanda, você sugeriu para mim naquele projeto da UNESCO. O artigo 

já saiu antes do livro, retraduzido pessimamente do espanhol, na revista de história da UNESCO” (2018a, 

p. 62). 
2 Basta lembrar que 2 e 3 de Outubro seriam os dias da lendária Batalha da Rua Maria Antonia, onde ficava 

a antiga FFCL-USP e onde um estudante secundarista seria morto durante um confronto com alunos da 

Universidade Mackenzie e membros do Comando de Caça aos Comunistas (milícia da ditadura militar 

brasileira). 
3 “Literatura e Subdesenvolvimento” é, mesmo, o primeiro momento da obra de Candido em que se usa o 

termo “Terceiro Mundo” (2011a, p. 174).  
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das ex-colônias revela uma “consciência de país novo”, que move o anseio otimista dos 

autores por fundar o imaginário nacional. Como exemplo, serve a célebre Canção do 

Exílio (1846) de Gonçalves Dias, que poderia, nos dizeres do crítico, ter sido assinada 

“por qualquer um dos seus contemporâneos (...) entre o México e a Terra do Fogo” 

(2011a, p. 191). Textos como esse teriam por marca a celebração hiperbólica dos atributos 

nativos do país, de sua vegetação, suas paisagens e suas populações autóctones – tudo 

enxertado em formas importadas da Europa (primeiro a poesia, depois o romance)4.  

Já a partir de finais do século XIX, segundo Candido, Machado de Assis passa a 

abandonar essa obsessão pitoresca, encontrando em suas narrativas novos modos de 

“conceber a escrita” (2011a, p. 185); assim como Jorge Luis Borges, que, mais tarde e 

por meios diferentes, se mostra inclusive capaz de influenciar reversamente a prosa 

francesa. Tratava-se de reprocessar a cultura imitada das metrópoles, inventando novas 

técnicas. Como diria Schwarz, em outro comentário sobre “Literatura e 

Subdesenvolvimento”: “Porque não temos tradição própria imitamos, mas como não 

sabemos imitar bem sai outra coisa, uma diferença involuntária que é ela mesmo criativa, 

inovadora a seu modo” (2018a, p. 74).  

Tal engenho, evidentemente, não seria regra para os escritores do século XX em 

geral, cujas produções ainda se mostrariam muito distantes e em muitos casos alheias a 

seus contemporâneos transatlânticos. Daí também que Candido se aprofunde na 

problemática, abordando o quadro específico do entreguerras, quando autores europeus e 

estadunidenses (James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust e William Faulkner) 

explorariam o monólogo interior, o embaralhamento de tempos e a visão simultânea. 

Nesse cenário, o grande enigma latino-americano seria o regionalismo, que, pari passu, 

descrevia a vida das regiões continentais remotas por meios convencionais, revelando 

defasagem se comparado aos próprios Borges e Machado.  

Mas embora veja nesse desalinho um sintoma de provincianismo, nem por isso 

Candido deplorará a narrativa regional. Ao contrário, demonstrará se tratar de uma etapa 

 
4 Candido classificará tal afã usando termos como “exaltação nativista”, “supervalorização dos aspectos 

regionais” (2011a, p. 170) e “gigantismo de base paisagística” (Idem, p. 171), salientando como o 

“deslumbramento” (Ibidem, p. 169) mobilizado traduzia um sentido de “otimismo social” destinado a 

compensar ideologicamente o “atraso material” (Ibidem, p. 170) das ex-colônias. Tratava-se, em suma, de 

um ufanismo associado à cor local, que começará a incorporar aspectos do imaginário nacional à literatura. 

Essa interpretação do romantismo brasileiro de fato perpassa diversos textos do crítico, sobretudo A 

Formação da Literatura Brasileira – Momentos Decisivos (1959), onde o problema é discutido de maneira 

mais abrangente. 
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necessária, atávica à situação de dependência e reveladora de um descompasso de ordem 

socioeconômica5. Vindos de países subdesenvolvidos, os romances de nomes como Jorge 

Icaza, Miguel Ángel Astúrias e Graciliano Ramos6 cumpririam o papel de registrar as 

assimetrias entre a periferia e o centro capitalista, acusando a miséria e a ignorância da 

América Latina com maior ou menor grau de sucesso estético a depender da retórica 

adotada. Assim visto, o regionalismo prefiguraria na literatura a “consciência do 

subdesenvolvimento” (2011a, p. 171): uma fase que, em oposição à de país novo, clama 

por uma superação extra-literária – isto é, política7. 

Finalmente, Candido encontraria nos anos 1950 e 1960 – mais especificamente 

em obras de Carpentier, Rulfo, Guimarães Rosa, Vargas Llosa, García Márquez e 

Arguedas – a síntese das tendências de tipo machadiano-borgiano com a narrativa dos 

rincões. Estava armada a noção de “super-regionalismo” (Idem, p. 195)8: uma estética 

capaz de fecundar técnicas sofisticadas, emprestadas a modernistas do Primeiro Mundo, 

produzindo novas e avançadas estruturas a partir da matéria social latino-americana. No 

âmbito urbano – cada vez mais atuante em razão da emergência de metrópoles como 

Buenos Aires e Rio de Janeiro -, algo assim também aconteceria nos romances de Julio 

Cortázar e Clarice Lispector. O fundamental é que o elemento local agora se 

transfiguraria, assumindo contornos universalistas, com inéditos narradores complexos 

explorando nuances psicológicos interessantes via expedientes refinados. Essa nova fase 

 
5 Palavras de Candido: “O regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance 

e o conto, focalizar a realidade local” (Ibidem, p. 192). 
6 Como veremos adiante, a obra Graciliano – notadamente Vidas Secas (1938) colhe diversos elogios ao 

longo de “Literatura e Subdesenvolvimento”. De fato, como é sabido, o crítico dedicará ao longo de sua 

vida diferentes estudos à obra do escritor alagoano, posteriormente reunidos no volume Ficção e Confissão: 

Ensaios Sobre Graciliano Ramos (1992), publicado pela Editora 34. 
7 Por denunciar os “solos pobres”, as “técnicas arcaicas”, a “incultura paralisante” e a “miséria pasmosa 

das populações” da América Latina, Candido chegará mesmo a sugerir que o ângulo realista do 

regionalismo de 1930 “precede a tomada de consciência dos economistas e políticos” (2011a, p. 172) na 

luta contra o subdesenvolvimento. 
8 Os autores mencionados no âmbito do super-regionalismo variam ao longo do próprio ensaio e da obra 

de Candido como um todo. Especificamente em “Literatura e Subdesenvolvimento”, lê-se: “A realidade 

econômica do subdesenvolvimento mantém a dimensão regional como objeto vivo, a despeito da dimensão 

urbana ser cada vez mais atuante. Basta lembrar que alguns dentre os melhores encontram nela substância 

para livros universalmente significativos, como José María Arguedas, Gabriel García Márquez, Augusto 

Roa Bastos, João Guimarães Rosa” (Idem, p. 192). Pouco depois, no mesmo texto: “não se deixará 

igualmente de reconhecer que, escrevendo com requinte e superando o naturalismo acadêmico, Guimarães 

Rosa, Juan Rulfo, Vargas Llosa praticam em suas obras, no todo ou em parte, tanto quanto Cortázar ou 

Clarice Lispector no universo dos valores urbanos, uma espécie nova de literatura, que ainda se articula de 

modo transfigurador com o próprio material daquilo que foi um dia o nativismo” (Ibidem, p. 196). 

Finalmente, anos mais tarde, no ensaio Literatura, Espelho da América? (1995): “propus a designação de 

“super-regionalismo” para esta modalidade, que abrange escritores latino-americanos como Juan Rulfo, 

Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa” (1995, p. 21).  
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seria designada como a da “consciência dilacerada do subdesenvolvimento” (Ibidem, p. 

195). 

Do ponto de vista literário, pensava Candido, tal conquista significaria também a 

afirmação da América Latina em uma nova Era de equidade cultural global, em que os 

laços que ligavam os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, outrora reveladores da 

condição dependente destes últimos, agora assumiriam a forma de uma 

“interdependência” (Ibidem, p. 187) – um sistema de influências narrativas mútuas9, no 

qual Vargas Llosa e Guimarães Rosa poderiam ser referência para os artistas europeus. E 

se as desproporções persistiam no âmbito econômico, a literatura super-regionalista, com 

sua natureza lacerada, denunciaria o impasse, estimulando um empenho político no 

sentido de resolvê-lo. 

Hoje já se pode enxergar problemas nesse esquema. Em todo caso, é inegável que 

a posição crítica a ele implícita representava uma verdadeira lufada de ar fresco para a 

intelectualidade latino-americana dos anos 1960 ainda às voltas com a polêmica entre 

modernismo e arte engajada. Vide, a propósito, os nomes que Candido menciona em seu 

ensaio: por um lado, o venezuelano Manuel Pedro González, que se opunha às “técnicas 

marginais e as piruetas de estilo e pontuação que Paris e Nova York exportam” 

(GONZÁLEZ, 1967, p. 36); por outro, Monegal, anti-regionalista convicto cuja 

publicação Mundo Nuevo chegou a receber financiamento da Central de Inteligência 

Americana (CIA)10. Nessa conjuntura bipolar, intoxicada pela Guerra Fria, Candido teve 

o mérito indubitável de oferecer uma saída inteligente, nem xenófoba, nem aculturada. 

Não se poderia deixar de observar, contudo, que sua ideia de um patrimônio 

técnico compartilhado sugeria certa teleologia do romance, por sua vez atrelada a fortes 

expectativas no âmbito de uma concepção evolutiva de história. Em outras palavras: 

perseguia-se uma modernização da literatura da periferia mundial, espelhando uma 

almejada modernização de suas sociedades. Mas o que aconteceria, por exemplo, se essa 

 
9 Sobre a noção de “interdependência”, dirá Candido: “Isto não apenas dará aos escritores da América 

Latina a consciência da sua unidade na diversidade, mas favorecerá obras de teor maduro e original, que 

serão lentamente assimiladas pelos outros povos, inclusive os dos países metropolitanos e imperialistas. O 

caminho da reflexão sobre o desenvolvimento conduz, no terreno da cultura, ao da integração transnacional, 

pois o que era imitação vai cada vez mais virando assimilação recíproca” (2011a, p. 186-187). 
10 Para um estudo detalhado das relações entre Mundo Nuevo e a CIA, ver: MUDROVCIC, María Eugenia. 

"Mundo Nuevo": Cultura y Guerra Fría en la década del 60. Rosario: Beatriz Viterbo, 1997. 
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última modernização não acontecesse? Ou melhor: e se ela acontecesse de forma 

indesejada? 

Não é de se supor o desconhecimento dessas possibilidades. Antes, seria mais 

adequado dizer que Candido se vinculou, de maneira militante, a uma postura ideológica 

que encontrou ventos favoráveis nas políticas desenvolvimentistas de diversos governos 

dos anos 1950 e 1960 - como os de Vargas e Kubitschek no Brasil, de Perón e Frondizi 

na Argentina e do Partido Revolucionário Institucional no México. Basta lembrar que 

estas são as décadas douradas da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e 

o Caribe), think tank das nações unidas que se notabilizaria por recomendar, através de 

informes produzidos por seu secretário Raúl Prebisch, uma política de “substituição de 

importações” (PREBISCH, 1949, p. 88) – isto é, a valorização, via subsídios e incentivos 

estatais, da produção manufatureira do continente, com vistas a industrializar seus países. 

Nesse sentido, Schwarz acerta ao aproximar o ensaio de Candido aos clássicos da 

sociologia e da economia. De fato, por seu temário, por seu arcabouço ideológico e até 

por seu título, “Literatura e Subdesenvolvimento” se associa a uma série de ensaios da 

CEPAL, como Desenvolvimento e Subdesenvolvimento (1961) de Celso Furtado e 

Dependência e Desenvolvimento na América Latina (1969), de Fernando Henrique 

Cardoso e Enzo Faletto. Todos esses textos, em que pese suas importantes especificidades 

e divergências, sugeriam equilibrar os termos de troca globais – no caso dos cepalinos, 

em sentido comercial; no caso candidiano, em sentido literário. Pode-se dizer que Grínor 

Rojo está correto quando diz que “O que Prebisch, Cardoso e Faletto querem em 

economia não é muito diferente, em última análise, do que Candido postula em literatura” 

(2018, p. 167)11. 

Vale acrescentar, porém, que não se tratava, da parte do crítico brasileiro, apenas 

de receitar o progresso moderno ou sugerir uma doutrina de “substituição de importações” 

para o romance. Além da simpatia pelos desenvolvimentistas, Candido revelava um forte 

empenho anti-imperialista, um repúdio à indústria cultural12 e um clamor por políticas 

educacionais que erradicassem a medonha situação de iletramento no Terceiro Mundo13. 

 
11 Rojo se refere mesmo ao ensaio de Candido como “a ‘teoria do desenvolvimento’, mas em aplicação 

cultural” (2018, p. 163). 
12 Nas palavras de Rojo, “Candido não oculta certas reservas frankfurtianas” em relação à cultura de massas 

(Idem, p. 164). 
13 Como observaria Roberto Schwarz, o analfabetismo afligia 50% da população brasileira quando da 

publicação de “Literatura e Subdesenvolvimento” (2018b). 
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Para tudo isso, à diferença da CEPAL, não descartava alternativas radicais, afirmando ser 

“preciso fazer revoluções para alterar as condições de analfabetismo predominante, como 

foi o caso lento e incompleto do México e o caso rápido de Cuba” (2011a, p. 173) – no 

que, aliás, se mostrava muito menos próximo de Fernando Henrique do que de seu amigo 

pessoal Florestan Fernandes, cujas ideias expostas no clássico Sociedade de Classes e 

Subdesenvolvimento (1968) compartilhava largamente14. 

Poderíamos dizer, portanto, que “Literatura e Subdesenvolvimento” configurava 

uma aposta na alta literatura, sem prejuízo da militância transformadora. Um apoio a uma 

escrita de forte voltagem estética, cuja consciência dilacerada pressionaria o combate 

político, que, por sua vez, impulsionaria a criação de um público instruído, capaz de ler 

aquela mesma literatura. Dito de outro modo, o bom romance atuaria em favor da 

sociedade e vice-versa. Nos ecos do desenvolvimentismo, com o agravante explosivo da 

Revolução Cubana de 1959, a ideia encontrava o substrato histórico que precisava para 

fazer sentido. 

A óbvia pedra no meio do caminho eram as ditaduras militares que, àquela altura, 

já haviam se estabelecido em Peru (1968), Argentina (1966) e, principalmente, Brasil 

(1964). Patrocinados pelos Estados Unidos, os governos fardados perseguiriam as 

esquerdas e promoveriam o alinhamento automático de seus países com o bloco 

capitalista da Guerra Fria. Na verdade, quando Candido escreve “Literatura e 

Subdesenvolvimento”, sua pátria já se encontra sob o Ato Institucional Número 5 do 

General Artur da Costa e Silva, que fechara o congresso, oficializara a censura e 

suspendera os direitos políticos de cidadãos considerados subversivos. Daí o crítico 

afirmar que a América Latina era “um continente sob intervenção” (Idem, p. 176): se a 

emergencial luta pela nação e os hábitos civis não triunfasse, correríamos o risco de passar 

da “segregação aristocrática da era das oligarquias para a manipulação dirigida das 

massas, na era da propaganda e do imperialismo total” (Ibidem, p. 176)15. A consequência 

 
14 Uma das teses apresentadas por Florestan Fernandes na referida obra, por exemplo, diz respeito à 

necessidade da luta democrática em concomitância à luta pelo desenvolvimento, sem a qual o progresso 

capitalista brasileiro tenderia a produzir uma sociedade tão ou mais desigual do que àquela do 

subdesenvolvimento. Palavras de Florestan: “A instauração da democracia deve não só ser compreendida 

como o requisito número um da ‘revolução burguesa’. Ela também será o único freio possível a esta 

revolução. Sem que ela se dê, corremos o risco de ver o capitalismo industrial gerar no Brasil formas de 

espoliação e iniquidades sociais tão chocantes, desumanas e degradantes como outras que se elaboraram 

em nosso passado agrário” (2008, p. 167). 
15 Candido parece aqui fazer referência ao conceito de “imperialismo total” conforme este se apresenta na 

obra de Florestan Fernandes. Diz o sociólogo, em seu clássico A Revolução Burguesa no Brasil – Ensaio 

de Interpretação Sociológica (1975): “Não existem neste último [no capitalismo monopolista], fronteiras 
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óbvia seria que o romance desenvolvido do Terceiro Mundo perderia seu chão social e 

seu sentido de projeção utópica. 

Ora, como se sabe, o risco se confirmou. Os rumos da história desqualificaram o 

projeto candidiano em suas duas frentes: por um lado, a avalanche midiática da década 

de 1970 em diante dificultou a resistência da grande literatura à indústria cultural; por 

outro lado, na esfera da luta política, tanto os meios democráticos foram anulados como 

a Operação Condor e o massacre da esquerda armada em toda a América Latina 

obstruíram a via revolucionária. Mutatis mutandis, a maior parte dos países do continente 

adotou um modelo de desenvolvimento híbrido, combinando endividamento externo e 

aumento das desigualdades sociais endógenas, o que redundou em uma integração 

mundial subordinada. Diria Ángel Rama que, na contramão das “great expectations” que 

marcaram o decênio de 60, os anos 1970 inauguraram a Era das “illusions perdues” (2017, 

p. 364). 

Nesse sentido, a nova década representou também um período de revisão em todas 

as frentes. Do ensaio Capitalismo Dependente (1973), de Florestan; passando pela Crítica 

à Razão Dualista (1973) dirigida por Francisco de Oliveira ao modelo cepalino; pela 

chamada Teoria Marxista da Dependência formulada por André Gunder Frank e Ruy 

Mauro Marini; até as próprias obras tardias de Furtado e Prebisch16; a sensação geral 

parecia ser a de que o capital local não avançara para superar o atraso, mas antes 

promovera, conforme expressão que se tornaria célebre, o “desenvolvimento do 

subdesenvolvimento” (GUNDER FRANK, 1973). Para ficarmos com um crítico literário, 

poderíamos citar Alfredo Bosi: 

 
ao controle societário externo, o que permite falar em um imperialismo total. As experiências, nessa esfera, 

são bem conhecidas. Há os grupos, extraídos de várias categorias profissionais, civis e militares, que foram 

deslocados para o exterior e sofreram completa reciclagem (ideológica e utópica), graças a programas 

especiais de ‘treinamento’, de ‘preparação técnica especializada’ ou de doutrinação. Há os programas de 

comunicação em massa, através do rádio, televisão, imprensa e mesmo da educação escolarizada e os 

programas de assistência técnica (saúde, cooperação militar defesa e segurança pública, cooperação 

econômica, cooperação educacional etc.), que criam redes articuladas de ‘modernização dirigida’” (2020, 

p. 385, grifos meus). 
16 Ver, por exemplo, A Nova Dependência: Dívida Externa e Monetarismo (1982) de Furtado e Capitalismo 

Periférico: Crisis y Transformación (1981). Nesta última, o argentino chega a afirmar: “Está se 

desvanecendo o mito de que poderíamos nos desenvolver à imagem e semelhança dos centros. E também 

o mito da expansão espontânea do capitalismo na órbita planetária. O capitalismo desenvolvido é 

essencialmente centrípeto, absorvente e dominante. Se expande para aproveitar a periferia. Mas não para a 

desenvolver”. Tradução própria de: “Se está desvaneciendo el mito de que podríamos desarrollarnos a 

imagen y semejanza de los centros. Y también el mito de la expansión espontánea del capitalismo en la 

órbita planetaria. El capitalismo desarrollado es esencialmente centrípeto, absorbente y dominante. Se 

expande para aprovechar la periferia. Pero no para desarrollarla” (1981, p. 14). 



19 
 

O “desenvolvimento”, nos moldes em que foi executado, agravou 

os desníveis econômicos e políticos. E a urbanização virou 

máquina de favelamento na periferia, congestionamento no centro, 

poluição em toda parte. O desenvolvimento brasileiro deu, 

concretamente: 

• No plano macroeconômico: o triunfo das multinacionais; 

• No plano social: a reprodução acelerada da divisão de classes 

• No plano político: o governo autoritário, a tecnocracia; 

• No plano cultural: a mass communication e a repressão (2014, p. 

41). 

 

Tendo em vista esse novo cenário, o que restaria do modelo da interdependência 

candidiana, cujo pressuposto sine qua non era uma modernização que desse à periferia 

condições culturais e sociais minimamente análogas às do centro? Em que medida seria 

ainda possível pensar em um diálogo literário global, considerando sociedades tão 

desiguais? Por fim, o valor dos romances dos anos 1950 e 1960 evocados estaria mesmo 

em seu teor de universalidade e em sua capacidade de influenciar a Europa e os Estados 

Unidos? 

Para responder a essas perguntas, pode-se levar em conta a opinião de dois críticos 

de orientação diversa. Em primeiro lugar, Roberto Schwarz:  

 

É claro que o abandono das ilusões iniciais de autarquia tem algo 

de progresso crítico, apontando para um horizonte menos iludido, 

ou mais relacional, em que a originalidade almejada resulta da 

influência recíproca e livre entre as nações. Por outro lado, é claro 

também que este horizonte é ilusório por sua vez, pois as realidades 

do imperialismo e de nossas estruturas sociais inaceitáveis, postas 

em evidência pela teoria do subdesenvolvimento, fazem da 

reciprocidade universal um voto pio (2018b).  

 

Trocando em miúdos: a esfera da utopia literária integracionista, realizada no 

âmbito artístico, teria se desvinculado de sua base concreta e de fundo histórico17. Com 

 
17 Com efeito, anos mais tarde, no ensaio “Uma palavra instável” (1989), Antonio Candido se referiria a tal 

situação em nova chave, ainda que não revendo substancialmente sua teoria da interdependência. Palavras 
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efeito, tal desligamento já faz soarem enviesados alguns procedimentos de “Literatura e 

Subdesenvolvimento”, como julgar Vargas Llosa um autor comparável a Proust, ou 

compreender José María Arguedas e Gabriel García Márquez nos termos de um 

refinamento técnico. Certamente se pode argumentar em favor de tudo isso, 

principalmente em face das circunstâncias em que o ensaio veio a público. No entanto, 

gostaria de propor teses outras, inclusive – o que é fundamental – resgatando a própria 

chave de reflexão que Candido sugere. 

Para isso, levo em conta o que disse Davi Arrigucci em uma entrevista sobre o 

estudo de literatura modernista na América Latina: “é perfeitamente legítima a retomada 

de procedimentos alheios, desde que seja feita com eficácia. E sabemos que a condição 

dessa eficácia está na adequação do procedimento aos demais elementos que integram o 

todo que é a obra literária” (1999, p. 113). Sendo a visão social um desses “elementos”, 

seria preciso avaliar, caso a caso, em que medida o ajustamento de técnicas ao romance 

periférico funciona – ou seja, até que ponto cada escritor é capaz de operá-lo de modo 

historicamente consciente, tendo em vista (por privilégio da distância atual) o fato de que 

a condição subdesenvolvida, ao invés de superada, se mostrou ínsita.  

Aqui, julgo fundamental ter em mente a categoria candidiana de “consciência 

catastrófica de atraso” (2011a, p. 172). Em determinadas passagens de “Literatura e 

Subdesenvolvimento”, ela aparece como um sinônimo da “consciência dilacerada” que 

marcava as narrativas super-regionalistas, acompanhando adjetivos como “agônica” e 

“pessimista” (2011a, p. 171). Como argumentarei, trata-se de enxergar em determinadas 

objetos estéticos uma antevisão da catástrofe, na medida em que eles foram, de fato, 

atravessados pela experiência comum da dependência, da pobreza, da exploração 

imperialista e do autoritarismo, formalizando uma situação de calamidade geral passível 

de se prolongar até segunda ordem. Sob essa lente, a ênfase do crítico na universalidade 

e nos procedimentos certamente diz muito sobre o espírito da época, mas não invalida o 

alcance histórico, indiscutivelmente presente. Seria preciso apenas investigar em que 

medida ambos os fatores se equilibram – ou se entrelaçam - nos respectivos objetos.  

 
do crítico: “no terreno social e político, o país atrasado e novo precisa ser nacionalista, no sentido de 

preservar e defender sua autonomia e a sua iniciativa; mas no terreno cultural, precisa receber 

incessantemente as contribuições dos países ricos, que economicamente o dominam. Daí uma dialética 

extremamente complexa, que os modernistas brasileiros sentiram e procuraram resolver a seu modo” 

(2017g, p. 221, grifos meus). 
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Isso significaria, hoje, reler a contrapelo escritores como Rulfo, Guimarães Rosa 

e Vargas Llosa (e mesmo os próprios Machado e Borges), não necessariamente nos 

termos da equiparação em relação ao Primeiro Mundo - menos ainda nos limites de uma 

dicotomia vulgar entre forma e conteúdo -, mas sim nos marcos negativos da tradução 

formal de impasses culturais e sociais. Antonio Candido foi, ele próprio, um mestre nesse 

tipo de procedimento que batizou de “redução estrutural”18 (2015b, p. 28) e que encontrou 

expressões magistrais em outros ensaios seus dos anos 1970, como “Dialética da 

Malandragem” (1970) e “De Cortiço a Cortiço” (1973)19. Se esse não é propriamente o 

método de “Literatura e Subdesenvolvimento”, em razão de sua exposição panorâmica 

que requer maior generalização, buscarei aqui descer às obras específicas, em uma 

tentativa de redução estrutural que as interprete nas raias da consciência catastrófica.  

 Assim também, esta tese se propõe a reler o ensaio não somente a partir de seu 

constructo teórico, mas (principalmente) a partir dos próprios romances que ele discute. 

Muitos já se dedicaram, com variado grau de interesse, a debater conceitos que Candido 

apresenta em “Literatura e Subdesenvolvimento”. Poder-se-ia mencionar aqui as citadas 

intervenções de Roberto Schwarz e Grínor Rojo, para não falar em artigos de Lígia 

Chiappini, Raul Antelo20, entre outros. Nenhum desses trabalhos, porém, se debruça 

detidamente sobre as narrativas que produziram a teoria candidiana da interdependência, 

sobre a metalepse de Borges, sobre o real-maravilhoso de Carpentier, sobre o jogo dos 

narradores de La Ciudad y los Perros (1963) de Vargas Llosa, sobre o solilóquio 

exuberante de Riobaldo no Grande Sertão: Veredas (1956), sobre a concisão verbal 

fúnebre de Juan Rulfo em Pedro Páramo (1955), sobre as soluções formais apontadas 

por Los Ríos Profundos (1958) de Arguedas ou Cien Años de Soledad (1967) de García 

Márquez. Como tudo isso se relaciona ao temário do subdesenvolvimento? E o que 

significa, passados os anos? 

 
18 Nas palavras de Candido: “o que interessa à análise literária é saber, neste caso, qual a função exercida 

pela realidade social historicamente localizada para constituir a estrutura da obra, isto é, um fenômeno que 

se poderia chamar de formalização ou redução estrutural dos dados externos” (2015b, p. 28). 
19 Como se sabe, nos referidos ensaios, Candido aborda respectivamente a forma como os romances 

Memórias de um Sargento de Milícias (1853) de Manuel Antonio de Almeida e O Cortiço (1890) de Aluísio 

de Azevedo registram aspectos sociais do capitalismo semicolonial oitocentista brasileiro não a modo 

documental, mas através das próprias tessituras dos textos.  
20 Ver: CHIAPPINI, Lígia. “Do Subdesenvolvimento à Interdependência: as Duas Pontas do Nó”. Em: 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Número 53. 2011. e ANTELO, 

Raúl. “Antonio Candido, a Híbris e o Híbrido”. Em: ANTELO, Raúl (org.). Antonio Candido y los Estudios 

Latinoamericanos. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2001. 
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 Buscarei responder a essas perguntas, a começar pelo primeiro capítulo, no qual 

argumentarei que Machado e Borges - autores tidos por Candido como protótipos do 

internacionalismo - inverteram, cada um à sua maneira, o tabuleiro do diálogo literário 

entre centro e periferia, precisamente graças a sua fidelidade à condição marginal. 

Partindo daí, passarei ao capítulo II, no qual discutirei o projeto literário de Carpentier 

como uma tentativa de lidar com as disparidades socioculturais transatlânticas em uma 

dinâmica de oscilação entre o crítico e o celebratório, bastante contraditória.  

Em seguida, no capítulo III, dedicar-me-ei a reler Grande Sertão: Veredas e Pedro 

Páramo, não para enquadrá-los na categoria do super-regionalismo, mas para demonstrar 

como ambos transfiguram vicissitudes da dependência, respectivamente através de um 

modernismo altamente subjetivo que sonda a formação social brasileira e de um estilo 

conciso e melancólico ligado à frustração de expectativas em relação à Revolução 

Mexicana.  

Já no capítulo IV, abordarei o romance La Ciudad y los Perros, de Vargas Llosa, 

evocado em “Literatura e Subdesenvolvimento” como grande exemplo a ilustrar a teoria 

da inter-influência mundial. Buscarei repensar a obra à luz dos problemas que marcaram 

a transição peruana da ditadura militar para a democracia, explicitando o modo como sua 

técnica se ajusta a um comentário social cortante. Posteriormente, no capítulo V, me 

debruçarei sobre La Casa Verde (1966), também de Vargas Llosa, compreendendo o 

romance não exatamente nos termos da “imanência das obras universais” em que Candido 

o enquadra, mas antes como um registro catastrófico dos desníveis socioeconômicos, que 

infunde na relação entre matéria narrada e técnica narrativa um alto grau de tensão. 

 Seguindo, no capítulo VI, analisarei a obra de Julio Cortázar, pensando as 

consonâncias entre as posições literárias defendidas pelo escritor argentino e o programa 

subjacente a “Literatura e Subdesenvolvimento”. Argumentarei que uma narrativa como 

Rayuela (1964), habitualmente tida como paradigma do cosmopolitismo, é trespassada 

pelas desproporções entre América Latina e Europa – notadamente entre Buenos Aires e 

Paris, onde viveu o próprio Cortázar.  

No capítulo VII, por sua vez, problematizarei a obra de Gabriel García Márquez, 

também em outro diapasão que o do super-regional. Sugiro que uma obra como Cien 

Años de Soledad lida com o tópico da exploração imperialista na Colômbia – revelando 

mesmo uma consciência trágica do atraso -, mas termina por promover uma celebração 
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exotista da história do país, de forma paradoxal e problemática (que não deixou de ser 

pressentida por Candido).  

Por fim, no capítulo VIII, abordarei o insólito caso de José María Arguedas, que 

em um livro como Los Ríos Profundos se opôs frontalmente à modernização tanto da 

literatura quanto da sociedade peruanas, propugnando uma revalorização do elemento 

indígena.  

Cabe mencionar que não nutro a pretensão de produzir, com isso, um estudo sobre 

o romance dos anos 1960 em geral, tampouco sobre aquilo que rotineiramente se chama 

de “Nova Narrativa latino-americana” ou “boom da literatura latino-americana”. 

Gostaria, talvez mais modestamente, de expor e aprofundar os pontos fortes da reflexão 

de Antonio Candido, que permanece contemporânea não por sua capacidade 

premonitória, mas por causa do próprio processo social que se sucedeu. Isso significaria 

também demonstrar como “Literatura e Subdesenvolvimento”, em que pese o passar do 

tempo, continua nos convidando a (re)ler de modo profícuo algumas narrativas essenciais 

para a compreensão da atual situação de um continente e sua vida cultural.  
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I - Influência Original: Machado e Borges 

 

Ao abordar o “problema das influências” (2011a, p. 175) intercontinentais, do qual 

mais tarde derivará o conceito de “interdependência”, Candido diz em seu ensaio: 

 

É possível dizer que Jorge Luis Borges representa o primeiro caso 

de incontestável influência original, exercida de maneira ampla e 

reconhecida sobre os países-fontes através de um modo novo de 

conceber a escrita. Machado de Assis, cuja originalidade não é 

menor sob este aspecto, e muito maior como visão do homem, 

poderia ter aberto rumos novos no fim do século XIX para os 

países-fontes. Mas perdeu-se na areia de uma língua desconhecida, 

num país então completamente sem importância (Idem, p. 185). 

 

Seguindo a ordem cronológica – e sem a pretensão de uma análise minuciosa - 

comecemos nossa investigação por Machado: o que significaria, hoje, entender seus 

romances nos termos de uma “originalidade” ou de uma possível ascendência sobre a 

Europa? Barreiras linguísticas à parte, em que exatamente consistiria seu valor 

cosmopolita? 

Candido responde a essa última pergunta de maneiras diversas ao longo de suas 

diferentes obras. Em “Literatura e Subdesenvolvimento”, é destacada a virtude do escritor 

em romper com a “consciência de país novo” que caracterizava o romantismo brasileiro. 

Se essa ideologia se fundava em um “gigantismo de base paisagística” (Ibidem, p. 171), 

traduzindo um deslumbramento ligado aos caracteres naturais da jovem nação, Machado 

saberia mostrar “a fragilidade do descritivismo e da cor local, que baniu dos seus livros 

extraordinariamente requintados” (Ibidem, p. 194). De fato, como se sabe, a maior parte 

de suas narrativas se ambienta no Rio de Janeiro urbano, tendo por temário a vida e os 

dramas dos homens livres brancos, com destaque (nos romances) para os pertencentes 

aos estratos dominantes. De saída, excluía-se do palco os “mares cor de esmeralda”21, os 

guerreiros indígenas e os abacaxis. Acrescente-se a isso o narrador das obras de 

 
21 Me refiro, aqui, à célebre figura de linguagem de José de Alencar no romance Iracema, obra emblemática 

do romantismo brasileiro. Como se sabe, Alencar abre sua narrativa se referindo a “Verdes mares” que 

brilham “como líquida esmeralda aos raios do sol nascente” (1997, p. 19). 
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maturidade22 - desvestido da paixão com que José de Alencar ou Joaquim Manuel de 

Macedo pintavam as moças e moços da Guanabara imperial – e estavam aniquiladas as 

condições da pretérita ficção pátria.  

Por outro lado, e em orientação aparentemente contrária, Candido valorizaria o 

potencial socialmente heurístico dessa nova prosa, a seu ver uma herança do mesmo ideal 

de Brasil novo que, a despeito do pitoresquismo inocente, não deixava de funcionar 

“como descoberta, reconhecimento da realidade do país e sua incorporação ao cenário da 

literatura” (Ibidem, p. 191). A face telúrica dos românticos – isto é, seu interesse por 

examinar (ainda a partir do estilo idealizador que lhes era característico) os mesmos 

círculos que comporiam o universo machadiano - propiciaria o caldo de cultura do qual 

emergiria uma narrativa de tipo superior. Aí estaria o salto mortal de romances como A 

Moreninha (1844) - ou Lucíola (1862) e principalmente Senhora (1875) - para Dom 

Casmurro (1899) e as Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881): se os primeiros 

retratavam os costumes da época, por vezes com comentários mordazes, os dois últimos 

aprofundavam o tino social, realçando o “movimento das camadas” e a “potência do 

dinheiro” (2017a, p. 31). 

Cumpre, porém, perceber como Antonio Candido generaliza esses temas bastante 

concretos, dando-lhes verniz existencial. N’A Formação da Literatura Brasileira (...) 

(1959), por exemplo, a façanha de Machado é atribuída a um repertório filosófico de 

valor, que transcenderia a estreiteza dos predecessores, conferindo à nossa cultura 

romanesca um inédito grau de universalidade. Aí, diz o crítico, o mérito estaria em 

equilibrar “a pesquisa dos valores espirituais, num plano universal” ao “conhecimento do 

homem e da sociedade locais”: “Um eixo vertical e horizontal, cujas coordenadas 

delimitam, para o grande romancista, um espaço não mais geográfico ou social, mas 

simplesmente humano, que os engloba e transcende” (2013, p. 434). Em outras palavras, 

passava-se do nativismo direto para um olhar de alcance planetário. 

 
22 Aludimos aqui à tese expressa por Roberto Schwarz em seu livro Ao Vencedor as Batatas – Forma 

Literária e Processo Social nos Inícios do Romance Brasileiro (1977), mais especificamente na sessão “O 

Paternalismo e a sua Racionalização nos Primeiros Romances de Machado de Assis”. Nesta, o crítico 

argumenta em favor de uma mudança de ângulo da parte de Machado, que teria passado de certo otimismo 

semi-romântico que marca seus primeiros romances – A Mão e a Luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia 

(1878) - para uma perspectiva pessimista e irônica nas obras posteriores. Ver: SCHWARZ, Roberto. Ao 

Vencedor as Batatas – Forma Literária e Processo Social nos Inícios do Romance Brasileiro (1977). São 

Paulo: 34, 2000a. 
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Posteriormente – no texto “Esquema de Machado de Assis”, de 1968 - saberemos 

que Candido tem em mente certos interesses presumidamente supranacionais do escritor, 

como a loucura (2017a, p. 24), o “ciúme” (Idem, p. 25) e o “prestígio” (Ibidem, p. 31) - 

isso para não falar no conhecimento demonstrado (via citações por vezes explícitas) da 

Bíblia, de Pascal, de Montaigne, de La Rochefoucauld. A visada crítica a propósito, com 

acento positivador, contribuía mesmo para desprovincianizar a exegese da literatura 

machadiana, até então entendida como pouco brasileira por tratar de problemas etéreos e 

por se furtar à moda oitocentista do ufanismo23.  

Mas Candido não se limitaria a esse juízo, por assim dizer, de “visão”: sua análise 

também desceria mais profundamente à forma, chegando a apontar um ineditismo técnico 

da parte do autor, cuja apresentação de casos dramáticos com “moderação 

despreocupada”, embebida no “elíptico”, no “incompleto” e no “fragmentário” (Ibidem, 

p. 22), significaria uma disruptiva simultânea com a objetividade realista de Flaubert e 

com o documentarismo naturalista de Zola. Não obstante a referência auto-declarada das 

Memórias Póstumas (...) em modelos anteriores – como Sterne e De Maistre24 - a sugestão 

era que, precisamente em razão desse tom descompassado, dar-se-ia a volta por cima da 

ficção francesa então na dianteira, de tal modo que o “arcaísmo parece bruscamente 

moderno”, antecipando “tendências de vanguarda do nosso século” (Ibidem, p. 22), o XX. 

Segundo Candido, em Machado, “Como Kafka ou Gide, ao contrário de Dostoiévski, 

Proust ou Faulkner, os tormentos do homem e as iniquidades do mundo aparecem (...) 

sob um aspecto nu e sem retórica, agravados pela imparcialidade estilística referida” 

(2017a, p. 23). 

 
23 Em já citada entrevista recente, Roberto Schwarz oferece um panorama da questão: “A obra de Machado 

de Assis sempre foi um problema para a nossa crítica. Durante muito tempo ela foi vista como um corpo 

estranho na literatura brasileira. Fugindo à voga do romantismo patriótico e pitoresco, posterior à 

independência, ela pareceu pouco nacional a muitos leitores, para não dizer estrangeirada e sem sangue nas 

veias. Também o seu gosto pela análise, em prejuízo da aventura, apontava nessa direção. Já aos 

contemporâneos naturalistas, fixados nas fatalidades de raça e clima, ela parecia alheia ao novo espírito 

científico. Para eles, um romance brasileiro não seria moderno sem os ingredientes apimentados da 

mestiçagem e do trópico. Ainda assim, por razões difíceis de explicar, Machado era reconhecido como o 

maior escritor do país e o único com estatura universal. Uma síntese desse paradoxo se encontra num ensaio 

injusto e agudo de Mário de Andrade, que não incluía nenhum de seus romances entre os dez melhores de 

nossa ficção (!), embora se orgulhasse do compatriota genial, que o mundo ainda iria reconhecer como um 

dos grandes” (2018). Esse quadro crítico, conforme o próprio Schwarz, só seria efetivamente alterado com 

a referida intervenção de Candido n’A formação da Literatura Brasileira (...). 
24 A certa altura do romance, diz seu narrador: “Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás 

Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas 

rabugens de pessimismo. Pode ser” (2008b, p. 625). 
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Resumindo: via-se na literatura periférica um duplo universalismo, filosófico e de 

estrutura, capaz de produzir um caso singular de modernismo tropical anterior ao próprio 

modernismo europeu. Seria o início da interdependência literária, não fosse pela posição 

globalmente desfavorável da língua portuguesa. Em todo caso, uma apreciação 

reafirmativa, que via em nossa prosa uma ultrapassagem artística a emular, no esquema 

político de “Literatura e Subdesenvolvimento”, uma sonhada equiparação social e 

econômica do continente dependente em relação aos “países-fonte”. 

Mas se bem esse arranjo quebrava preconceitos localistas em sua época, ocorre 

que, depois da leitura do mesmo Machado por Roberto Schwarz, novas questões e 

perspectivas foram levantadas, muito mais adequadas à clivagem mundial que o processo 

histórico da década de 1970 viria a confirmar. Sintetizando brevemente um assunto já 

muito explorado pela crítica, podemos dizer que o aluno de Candido partiria dos 

apontamentos de seu professor para enxergar a conquista técnica do romancista ao avesso, 

como uma reposição estética da própria situação marginal do Brasil em relação às nações 

que compunham o Primeiro Mundo. Tratava-se, fundamentalmente, de entender a 

comparação entre realismo francês e seu correlato temporal machadiano nos termos, para 

este último, do que passaria à história da sociologia como uma “ideia fora do lugar”25 

(2000a, p. 10). Agora, com os pés firmemente plantados em sua latitude, o que o escritor 

carioca fazia era flagrar a inadequação da ideologia europeia (mais especificamente a de 

tipo liberal) à sociedade a que buscava dar vida em seu anseio de interpretação que vinha 

do romantismo.  

Mais especificamente, isso significaria que, sob o prisma schwarziano, o narrador-

protagonista das Memórias Póstumas (...) apareceria não mais apenas como um precursor 

de Gide ou Kafka, ou como um humanista culto, mas como um dispositivo formal 

vinculado à perspectiva de classe favorecida do próprio personagem tipicamente 

brasileiro. Herdeiro e beneficiário de uma ampla gama de favores familiares, Brás Cubas 

desvelaria o sadismo das elites locais ao flagelar negros por diversão (como Prudêncio), 

desdenhar dos pobres (como Eugênia e Dona Plácida), relativizar a crueldade dos ricos 

(como Cotrim) e fazer despudorado uso do clientelismo. Versado em filosofia francesa e 

inglesa, estas já não seriam vistas mais como ferramentas para sondar as constantes da 

alma humana, mas como berloques pseudo-eruditos a todo momento desmentidos pelas 

 
25 A expressão, como é sabido, dá título ao célebre ensaio de Schwarz “As Ideias Fora do Lugar”, que abre 

seu já mencionado livro Ao Vencedor, as Batatas (...). 
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próprias atitudes contadas. A alegoria máxima do disparate seria a vida do próprio Brás, 

que citava o abolicionista Voltaire quando adulto após ter passado a juventude 

literalmente montado em um escravo26.  

Correndo o risco da generalização, seria possível dizer que esse traço percorre 

mesmo toda a obra pós-Iaiá Garcia de Machado; desde o Bentinho leitor de Shakespeare, 

patriarcal e inadequado à República em Dom Casmurro; passando pelos tresvarios 

napoleônicos de Rubião em Quincas Borba (1891); até o verdadeiro obituário do Brasil 

independente cantado pelo conselheiro protagonista do Memorial de Aires (1908). A 

regra desses personagens, de modo geral, é a incongruência entre o repertório ideológico 

de monta e os terrenos rarefeitos da vida concreta, com seu capitalismo de servidão mal 

revogada, de trabalho assalariado escasso, de propriedade senhorial e de transgressões 

diversas ao corolário liberal. 

Não bastasse, tratava-se também, da parte de Schwarz, de demonstrar que a forma 

vanguardista não caminhava em paralelo ao exame sagaz das “camadas” indistintas - 

como a questão se apresentava em Candido -, mas que a própria assunção do ponto de 

vista da periferia era o que propiciava a estrutura avançada. A única técnica possível para 

o desconcerto ideológico visualizado, afinal, seria a da ironia “nua e sem retórica”, 

somada à instabilidade da elocução não-confiável que, sem deixar de conhecer a cultura 

metropolitana, denunciava sutilmente seu desajuste ao solo brasileiro. Falando com 

Schwarz, “Digamos então que a ironia da prosa se constitui através da referência 

transatlântica sistematizada. A definição de seu território não pode ser localista, nem aliás 

universalista, pois a relação “anômala” entre norma burguesa e anedota configura uma 

cor definidamente nacional” (2000b, p. 128-129). De torna-viagem, o conteúdo local 

 
26 Palavras de Schwarz: “digamos que ao materialismo vulgar dos contemporâneos de vanguarda, tão sob 

medida para o nosso dilema racial e a vastidão do trópico, Machado contrapunha o racionalismo 

setecentista, de corte voltaireano, com seu interesse humorístico pela diversidade e irracionalidade das 

instituições. A este propósito é instrutivo lembrar uma objeção clássica à historiografia de Voltaire, 

historiografia que apesar da lepidez seria estática: seu repertório de anedotas, colhidas em todos os 

quadrantes, serviria sobretudo para ilustrar a superioridade da razão burguesa e a tolice dos humanos, dois 

absolutos que por isso mesmo ficam aquém do senso histórico propriamente dito. A crítica parece ajustar-

se ao estilo narrativo das Memórias, onde a distância cômica entre anedota e norma também é constante. 

Contudo, empréstimo técnico não significa horizonte igual nem exclui o funcionamento diverso: a crer em 

nossas análises anteriores, a oposição machadiana entre vida observada e razão tem lastro contemporâneo, 

a despeito do molde literário antigo. De modo inesperado, ela capta as relações ambíguas entre a estrutura 

social brasileira e a ideologia dominante nos países adiantados, tanto assim que a ironização do dogma 

racionalista — não menos que da realidade local — é um de seus modos recorrentes, expressando uma 

configuração histórico-social específica” (2000b, p. 131-132).  
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romântico se tornava teor de verdade social e modernista – o que, na nomenclatura de um 

crítico como Adorno, poderia ser entendido como a passagem do inhalt ao gehalt27.  

Isso, por sua vez, também resultava em universalidade, mas de nova estirpe: 

transitando à vontade pelas casas dos abastados, Machado conferia ânimo literário à 

hipocrisia do fermento espiritual moderno pelo ângulo da zona econômica onde o próprio 

capital globalizado realizava sua acumulação mais violenta. Pesa sobre a análise de 

Schwarz a tese desenvolvida na Universidade de São Paulo durante os anos 1960 por 

nomes como Fernando Novais, Paula Beiguelman e o próprio cepalino Fernando 

Henrique Cardoso, segundo a qual “as marcas clássicas do atraso brasileiro não deviam 

ser consideradas como arcaísmo residual, e sim como parte integrante da reprodução da 

sociedade moderna, ou seja, como indicativo de uma forma perversa de progresso” 

(SCHWARZ, Idem, p. 13)28. A indiferença de Brás Cubas et alli escancararia assim a 

verdade inoportuna do sistema mundial como um todo, assentado já no mercado 

multicontinental e ainda na mão-de-obra semi-compulsória. De quebra, deixaria expostas 

as sombras das luzes europeias, bem como de certas mentalidades progressistas. 

 Tal atualização crítica – ou, nas palavras schwarzianas, tal “verificação crítica da 

tradição” (2014, p. 56) - ilustra uma possibilidade de reinterpretação contemporânea de 

“Literatura e Subdesenvolvimento”. Se Machado de Assis - o primeiro paradigma 

candidiano de escritor simultaneamente local e internacional - pode ser lido assim, como 

um inovador justo por sua condição marginal, que investiga essa mesma condição em 

sentido socialmente forte... Seria o caso de verificar se o mesmo, bem pesadas as devidas 

especificidades, não se dá em relação a outros escritores mencionados no ensaio. Estaria 

a importância de Borges na capacidade de estabelecer a interdependência da técnica? Ou 

deveríamos considerar-lhe melhor o corte periférico, inclusive no que diz respeito à sua 

celebrada inventividade? 

 

 

 
27 Na tradução da Teoria Estética por Artur Mourão, Adorno se refere ao conteúdo (inhalt) como “impulsos 

miméticos arrastados para o interior da forma” (2015, p. 218). Em seguida, dialeticamente, diz que “A 

forma, a qual é devida ao conteúdo, é em si mesma um conteúdo sedimentado” (Idem, p. 222). Assim, 

chega-se à noção de “conteúdo de verdade” (Ibidem, p. 378) (gehalt) – o conteúdo concebido como forma. 
28 Schwarz se refere ao célebre grupo de estudos também composto por Paul Singer, Ruy Fausto, Luiz 

Arthur Giannotti e Michael Löwy (entre outros) “que se reunia para estudar O capital [de Karl Marx] com 

vistas à compreensão do Brasil” (SCHWARZ, 2000b, p. 13). 



30 
 

* 

 

Passemos, pois, ao argentino. Sabemos que sua trajetória pessoal sempre se 

caracterizou pelo cosmopolitismo. Entre as décadas de 1910 e 1920, Borges morou na 

Espanha onde colaborou na redação do “Manifesto Ultraísta” (1921), movimento de 

vanguarda mencionado em “Literatura e Subdesenvolvimento”. Pouco depois, também 

dirigiu a revista vanguardista bonaerense Proa, cujo nome dispensa maiores comentários. 

Tratava-se, em suma, de uma figura com trânsito no meio da literatura experimental, no 

que inclusive se diferenciava enormemente de um Machado cercado de letrados patriotas 

no Cosme Velho do século XIX.  

Sem embargo, a grande contribuição de sua obra, que chama a atenção de 

Candido, não deriva exatamente daí, mas das narrativas que viriam a público a partir dos 

anos 1930. Com a divulgação dos contos que mais tarde seriam reunidos no volume 

Ficciones (1944), Borges demonstraria um repertório babilônico e uma metalinguagem 

vertiginosa que lhe valeriam o estatuto de escrutinador narrativo do próprio ato de narrar. 

Na célebre prosa de “Pierre Menard, Autor del Quijote” (1939), por exemplo, meditar-

se-ia sobre a história de um fictício francês moderno tentando reescrever o clássico de 

Cervantes. Ainda que as palavras da versão fossem iguais, sua interpretação poderia ser 

a mesma que a aplicada ao molde original? Os textos, afinal, mudavam de caráter 

conforme a posição no tempo e no espaço do autor e do leitor? Tais algumas das questões 

que lhe preocupavam. 

Por si só, esse estranho misto de narrativa e teoria literária já configurava um 

afastamento em relação à sorte de ficção então dominante no cone-Sul, caracterizada pela 

temática gauchesca de obras como o épico Martín Fierro (1872) de José Hernández. 

Logo, igualmente, as afinidades eletivas com Machado começavam a se insinuar: em seu 

conhecido texto “Notícia da Atual Literatura Brasileira – Instinto de Nacionalidade” 

(1873), o brasileiro afirmara que o escritor podia ser “homem do seu tempo e do seu país” 

ainda quando abordasse “assuntos remotos” (2008a, p. 1205). Assim também Borges, em 

sua famosa palestra “El Escritor Argentino y la Tradición” (1951), desprezaria a cor local 

ao dizer que “no Alcorão, livro árabe por excelência, não há camelos” – e que “bastaria 

essa ausência de camelos para provar que ele é árabe” (2008, p. 152). Em ambos os casos, 

pese um lapso de quase setenta anos, militava-se contra o pitoresco. 
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Mas as semelhanças não param por aí. Os autores se aproximam também no que 

concerne ao interesse pelos motes supostamente imateriais. No conto “El Aleph” (1949), 

um dos personagens de Borges encontraria, embaixo de uma escada em um subúrbio de 

Buenos Aires, o ponto inicial do universo, que continha todos os demais pontos do 

universo, dentre os quais o próprio conto, que por sua vez continha o ponto inicial do 

universo e assim por diante indefinidamente. Em “El Jardín de Senderos que se Bifurcam” 

(1941), um soldado chinês descendente do sábio Tsui-Pen conjecturaria sobre a infinita 

multiplicidade de destinos humanos possíveis ao falar sobre os escritos de seu avô, 

concebidos para serem intermináveis - já que tratavam deles próprios, que por sua vez 

tratavam deles próprios et cetera. Isto é, o escritor nacional se “universalizava” ao se 

preocupar com questões altissonantes de metafísica antiga, sabedoria taoísta e filosofia 

europeia (pois também era leitor de Croce, Chesterton, entre muitos outros).  

Como a obra de Schwarz aconselha, porém, não deveríamos nos limitar a enxergar 

aí apenas uma atitude ecumênica. Tendo em vista a invectiva histórica dos anos 1960, 

que reafirmaria a condição subalterna da América Latina no concerto das nações, seria 

oportuno nos questionarmos a propósito do caráter tipicamente argentino de Borges, não 

à caça de um nativismo que ele de fato sempre combateu, mas para averiguar se sua 

posição cultural outra em relação aos modernistas europeus não seria justo o fator a 

possibilitar o “novo modo de conceber a escrita” que lhe renderia elogios em “Literatura 

e Subdesenvolvimento”. O que significaria essa meditação de um literato periférico sobre 

a possibilidade de reescrever um clássico como o Quixote? O que nos diria a localização 

do ponto inicial do cosmos no mais trivial canto de uma cidade outrora colonial? 

Ora, talvez essas preocupações digam respeito justo à situação do erudito no sul 

do mapa, conhecedor das vanguardas metropolitanas, tentando se inserir no panteão da 

alta literatura ocidental e sopesando suas dificuldades em fazê-lo. Afinal, mesmo que 

produzisse uma obra-prima do quilate daquelas de um Cervantes, ela ainda seria lida de 

outra forma por seus conterrâneos, em suas circunstâncias específicas. Seria preciso não 

emular ipsis litteris o artista espanhol, mas encontrar a baliza certa para fazê-lo de uma 

maneira que não deixava de ser peculiar – em linguagem alegórica, encontrar o aleph 

embaixo de uma escada num casebre bonaerense. Daí toda a obra borgiana configurar um 

amplo exame do problema da perspectiva. 
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Mas o mais curioso é que, ao refletir sobre como fazer tudo isso, o próprio escritor 

já encontrava a forma de fazê-lo. Pois justo sua metalinguagem devoradora, sua 

autoconsciência textual, produziria a descoberta artística que Candido leria como 

influência para os “países-fonte”29. Tratava-se de uma narrativa projetada em abismo, 

cujo limite, como o da serpente Uróboro30, era a autofagia – no que se mostrava tão radical 

quanto a estratégia do autor-personagem de um Gide em Les faux-monnayeurs (1925) e 

certamente mais do que a de um Huxley em Point Counter Point (1928), podendo ressoar 

mais tarde em Beckett e na escola do Nouveau Roman31. Apenas caberia ressaltar que 

isso não significava uma revolução voluntária, mas um achado propiciado pela própria 

marginalidade. Como observaria Beatriz Sarlo: “[Borges] pode descobrir o ‘tom’ rio-

platense justamente porque não se sente um estranho entre livros ingleses e franceses. À 

margem, Borges logra que sua literatura dialogue de igual para igual com a literatura 

ocidental. Faz da margem uma estética32” (2008, p. 19).  

É instigante, nesse ponto, perceber como Sarlo, a exemplo de Schwarz, ecoa o 

posicionamento de Candido ao falar em uma relação “não dependente” (Idem, p. 19) com 

o “Primeiro Mundo". Os paralelos entre os três intelectuais são profícuos: enquanto 

Roberto chama Machado de “um mestre na periferia do capitalismo” (2000), sua colega 

designa o autor de Ficciones como um “escritor en las orillas” – ou, na feliz tradução para 

o português de Samuel Titan Jr., “um escritor na periferia” (2008). Ídem, se o crítico 

brasileiro insistiu em situar a opus machadiana no solo nacional, polemizando com o 

americano Michael Wood, que considerava este “um tópico demasiado monótono” 

(APUD: SCHWARZ, 2012, p. 16); também Sarlo fez frente a certa “reputação mundial” 

 
29 A pertinente ideia de uma influência borgiana sobre os “países-fonte”, em “Literatura e 

Subdesenvolvimento”, se opõe frontalmente a interpretações absurdas como a de Geoffrey Hartman, para 

quem o argentino era um mero imitador menor de outros escritores. Diz Hartman, no texto “The Minor Art 

of Borges” (1970): “Seguramente Borges, como artista, é esse intruso. Chega à arte tardiamente, 

profundamente consciente de tradições que ao mesmo tempo o antecipam e sobreviverão a seu engano” 

(1992, p. 231). Tradução própria de: “Seguramente Borges, como artista, es ese intruso. Llega al arte 

tardíamente, profundamente consciente de tradiciones que al mismo tiempo lo anticipan y sobrevivirán su 

engano”. 
30 O mito do Uróboro é compilado por Borges em seu Libro de los Seres Imaginarios (1947). Trata-se, de 

acordo com o próprio, de um “nome técnico” grego para “aquele que devora a própria cauda” (210, p. 

2007b) - um símbolo de infinitude. A imagem desse mito seria o de uma serpente autofágica e circular 

presente em um amuleto helênico do século III, conservado no Museu Britânico. Mais amplamente, 

também, o Uróboro parece simbolizar a própria literatura borgiana, cuja metalinguagem fala de si própria, 

como se devorasse a si mesma. O tema é fartamente discutido pela fortuna crítica. 

31 Referência ao grupo de escritores tardo-modernistas franceses representado por Alain Robbe-Grillet e 

Nathalie Sarraute, que também se dedicaram aos experimentos metalinguísticos e cultivaram a narrativa 

labiríntica. 
32 Grifos meus. 
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de Borges, que a seu ver “o purgou de nacionalidade” (Idem, p. 9)33. Nos dois casos, 

temos o esquema das “influências” de “Literatura e Subdesenvolvimento” visto ao 

avesso. 

Seguindo essa toada, vale mesmo observar que, malgrado o rechaço ao nativismo, 

Borges não deixou de elaborar em diversos escritos um tema muito caro ao pensamento 

de seu país: o binômio civilização-barbárie. Como se sabe, essa chave dicotômica de 

interpretação social tem suas origens no clássico homônimo do ex-presidente rio-platense 

Domingo Faustino Sarmiento, que descreve a vida do verídico líder militar oitocentista 

Facundo Quiroga, angariador de populações das llanuras provincianas na peleja contra o 

centralismo político de Buenos Aires representado pelo Partido Unitario (do qual o 

próprio Sarmiento era um dos principais expoentes). Estudo complexo do caudilhismo, o 

livro revela uma relação ambígua de simpatia e repulsa pelo protagonista, mas não deixa 

de retratar sua liderança como um produto do barbarismo que a ordem edificada pelos 

ilustrados – diga-se de passagem, em aliança com o imperialismo britânico - haveria de 

erradicar. 

Pois esse assunto, que percorreria praticamente toda a literatura romântica 

argentina, do Martín Fierro ao clássico conto El Matadero (1871) de Esteban Echevarría, 

seria também ressignificado em Borges. Com seu peculiar modernismo, o autor chegaria 

a publicar uma curtíssima “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” (1944) (personagem do 

próprio Martín Fierro), desdobrando as antinomias sarmentinas com procedimentos 

experimentais. Fundamentalmente, ao longo desse trabalho e de toda sua obra, parece se 

sugerir uma espécie de violência latente à nação que se pretendia moderna, revelada nos 

arroubos de valentia masculina, nas brigas de cuchillos, nos ataques de ciúmes e em certa 

robustez romântica inadequada aos hábitos esclarecidos.  

Narrativa bastante emblemática a esse respeito é “El Sur” (1953), onde nos é 

apresentada a história do senhor Dahlmann, um insuspeito funcionário público com uma 

linhagem dual: seu avô por parte de pai fora um pastor evangélico anglo-saxão e seu avô 

por parte de mãe fora um soldado do exército local, morto durante a guerra contra os 

indígenas. Ao bater a cabeça contra uma janela, Dahlmann enlouquece e é internado, 

acabando em uma casa pertencente a sua família no interior do país, onde começa a 

 
33 Recentemente, Sarlo disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo: “Roberto Schwarz e eu corremos 

caminhos próximos” (2019). 
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demonstrar impulsos rústicos até se envolver em uma briga trivial com populares. Ao 

final, preso pela narrativa abismal borgiana, o leitor não sabe se o personagem de fato 

vive os acontecimentos ou se alucina de dentro de um hospício. Em todo caso, lê: 

“Dahlmann empunha com firmeza a faca, que talvez não saiba manejar, e sai para a 

planície” (168, p. 2007a). 

Restam perguntas atualíssimas e da maior relevância: da ótica de um país terceiro-

mundista, a barbárie é parte integrante da civilização ou a civilização é bárbara? O 

desenlace gauchesco está na cabeça do personagem ou é real? Convertidas na forma 

literária de Borges, as próprias indagações ganham ares de resposta, ao realizar sua meta-

reflexão característica que pulveriza as certezas do texto – esse fenômeno do mundo 

“civilizado”. 

Assim também em outro conto significativo – “Historia del Guerrero y la Cautiva” 

(1949) – as dicotomias aparecem profundamente dialetizadas. Capciosamente, Borges 

principia o relato citando uma passagem da obra de Croce em que o filósofo italiano conta 

a lenda do antigo guerreiro germânico Droctulft, que se insurgiu contra seus próprios 

companheiros durante o saque brutal da cidade de Ravena e se rendeu à superioridade da 

tradição romana. Avançando pelo texto, o escritor argentino então conjura, em contraste, 

a anedota semioticamente oposta de uma inglesa raptada por populações nativas dos 

pampas latino-americanos, que findou se recusando ao resgate, aceitando viver entre “os 

toldos de couro de cavalo, as fogueiras de esterco, os festins de carne chamuscada ou de 

vísceras cruas, as sigilosas marchas ao alvorecer; o assalto aos currais, o alarido e o saque, 

a guerra, o caudaloso arrastão das criações por cavaleiros despidos, a poligamia, o fedor 

e a magia” (2008, p. 47). A conclusão traz uma metáfora: “O anverso e o reverso dessa 

moeda são, para Deus, iguais” (2008, p. 48). 

Ora, o que fica aqui atribuído à divindade não é senão aquilo que Hegel, em uma 

célebre conversa com Goethe, definiu como “espírito de contradição organizado”34 – 

neste caso, organizado em forma de conto. Não é casual que Ricardo Piglia tenha escrito: 

 
34 Hegel teria usado a expressão para explicar a Goethe o que seria seu método dialético. Eckermann relata 

que, ao ser perguntado sobre o que seria a dialética, Hegel teria respondido: “No fundo, ela não é senão o 

espírito de contradição, regrado e metodicamente educado, que habita qualquer ser humano, um dom que 

mostra toda a sua grandeza na distinção entre o verdadeiro e o falso” (ECKERMANN, 2016, p. 627). Paulo 

Arantes, por exemplo, dirá em célebre estudo sobre Hegel que toda a tradição herdeira do filósofo alemão 

entende a dialética como “espírito de contradição organizado” (1996, p. 213). 
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“Historia del Guerrero y la Cautiva” representa um tipo muito 

particular de relato borgiano no qual as duas linhas se mesclam e 

entrelaçam. Nesse sentido é (junto com “El Sur”) um dos textos 

mais significativos de Borges e um dos que melhor condensa as 

tendências básicas de sua obra. A relação entre civilização e 

barbárie está no centro do relato e as transformações dos termos e 

a inversão dos opostos é um exemplo de como Borges tece sua 

ficção trabalhando ao mesmo tempo o contraste e a identidade entre 

esses dois mundos ao mesmo tempo familiares e antagônicos 

(1993, p. 104)35.  

 

Nesse sentido, como em Machado, logra-se transformar a tipicidade nacional em 

um aporte filosófico de extensão irrestrita. No escritor brasileiro, são captados os giros 

em falso do liberalismo em terras patrimonialistas e semi-escravocratas; no argentino, 

enxerga-se a antítese gêmea do arquétipo de Droctulft através de um caleidoscópio sulista. 

Os resultados guardam mais de uma correspondência, entre elas a de produzir uma 

espécie de contra-história modernista da Aufklärung ocidental, tida como inseparável das 

trevas provincianas. Uma “história universal da infâmia”36, vista a partir do mundo 

subdesenvolvido. 

 

* 

 

Não seria por acaso que em um de seus devaneios póstumos, Brás Cubas veria 

passar ante seus olhos “uma redução dos séculos, e um desfilar de todos eles” (2008, p. 

634). Diria o personagem:  

 

 
35 Tradução livre de: “‘Historia del Guerrero y la Cautiva’ representa un tipo muy particular de relato 

borgeano donde las dos líneas se mezclan y se entreveran. En ese sentido es (junto con ‘El Sur’) uno de los 

textos más significativos de Borges y uno de los que mejor condensa las tendencias básicas de su obra. La 

relación entre civilización y barbarie está en el centro del relato y las transformaciones de los términos y la 

inversión de los opuestos es un ejemplo de como Borges teje su ficción trabajando a la vez el contraste y la 

identidad entre esos dos mundos a la vez familiares y antagónicos”. 
36 Esse é o título de um famoso livro de narrativas breves de Borges: Historia Universal de la Infamia 

(1935), no original em espanhol. 
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eu via tudo o que passava diante de mim,— flagelos e delícias, — 

desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama 

miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria 

agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera 

que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, 

e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e 

todos agitavam o homem, como um chocalho, até destruí-lo, como 

um farrapo (Idem, p. 634-635).  

 

O ponto de vista aqui é o mesmo de Borges: o de um habitante do país dependente, 

traduzindo com sua “pena” (e sua “enxada”) peculiar(es) o percurso da cultura mais ampla 

da qual busca participar literariamente. Há infinitas diferenças na maneira como isso se 

manifesta em cada caso, a nível formal: no argentino, com um foco na abstração e na 

meta-reflexão literária; já em Machado, mediante um approach mimético, de sarcasmo 

venenoso, para questões socialmente mais imediatas. Daí, talvez, Candido dizer que a 

obra do brasileiro é “muito maior como visão do homem”. Seja como for, já podemos 

entender os trabalhos desses dois nomes não como descolamentos da genialidade artística 

cosmopolita em relação à realidade supostamente ignorante do subdesenvolvimento, mas 

como um produto genuíno dessa mesma realidade. Visto assim, o problema da “influência 

sobre os países-fonte” ganha outra conotação que me interessa aprofundar a seguir, a 

partir de objetos literários outros. 
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II – Super-Realismo: Carpentier 

 

As técnicas de Borges e Machado não são as únicas linhas de força que Candido 

enxerga no estabelecimento da interdependência narrativa em “Literatura e 

Subdesenvolvimento”. Há também uma outra vertente latino-americana, bastante diversa, 

que vale discutir. O crítico a inclui no bojo do “super-regionalismo”, como uma espécie 

de pré-figuradora dos romances que Guimarães Rosa e Juan Rulfo escreveriam nos anos 

1950. Já na tradição hispânica ela aparece sob a escorregadia alcunha de “realismo 

maravilhoso”37. 

Muito resumidamente, digamos que se trata da amálgama de forma modernista e 

fábulas mitológicas mesoamericanas, temperada pelo exagero deliberado da experiência 

narrativa, bem como pela exacerbação dos espaços e personagens, por vezes verídicos e 

históricos. A proposta, como se sabe, alcançou grande repercussão, notadamente através 

de romances como Hombres de Maíz (1949) do guatemalteca Miguel Ángel Asturias (a 

quem Candido ainda atribui o rótulo de “regionalismo problemático” (2011a, p. 193)) e, 

sobretudo, El Reyno de Este Mundo (1949) do cubano Alejo Carpentier.  

Como o particular “maravilhoso” dessa corrente acontecia, literariamente 

falando? No caso específico de El Reyno (...), tratava-se de evocar as mandingas dos 

escravos da antiga colônia de Saint-Domingue (futuro Haiti), que fariam a incrível 

revolução de 1791 acreditando piamente nos poderes sobrenaturais de seus feiticeiros, 

inclusive na capacidade deles se transformarem em animais. Ao figurar lendas de 

metamorfoses com imparcialidade modernista, como se fossem fato consumado, público 

e notório, Carpentier experimentava ad absurdum com o chamado realismo formal, que 

tinha entre seus pilares a linguagem referencial e certa verossimilhança38.  

 
37 O venezuelano Arturo Uslar Pietri, na obra Letras y Hombres de Venezuela (1848), foi o primeiro crítico 

a usar o termo “realismo mágico” (1848, p. 162). No caso, Petri se referia a algumas narrativas breves de 

seu país. 
38 Ian Watt trabalha a noção de “realismo formal” em sua clássica obra The Rise of the Novel – Studies in 

Defoe, Richardson and Fielding (1957). Discutindo os primeiros romances dos três escritores ingleses, diz 

Watt: “Na verdade o realismo formal é a expressão narrativa de uma premissa que Defoe e Richardson 

aceitaram ao pé da letra, mas que está implícita no gênero romance de modo geral: a premissa, ou convenção 

básica, de que o romance constitui um relato completo e autêntico da experiência humana e, portanto, tem 

a obrigação de fornecer ao leitor detalhes da história como a individualidade dos agentes envolvidos, os 

particulares das épocas e locais de suas ações - detalhes que são apresentados através de um emprego da 

linguagem muito mais referencial do que é comum em outras formas literárias” (2010, p. 34). No realismo 

maravilhoso de Carpentier, certamente há muitas “particularidades das épocas e locais”, mas o “caráter 
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Observe-se, a título de exemplo, a cena em que o líder rebelde François Mackandal 

é executado pelos senhores de engenho franceses. Nesse momento, o narrador de El 

Reyno (...) nos diz: “Suas amarras caíram, e o corpo do negro espigou-se no ar, voando 

por sobre as cabeças, antes de se afundar nas ondas negras da massa de escravos. Um 

grito só encheu a praça: - Mackandal sauvé!” (2009, p. 44). Lemos então que, mesmo 

após o condenado ser inserido à força em uma fogueira, seus amigos “retornaram a suas 

fazendas rindo por todo o caminho”, pois “Mackandal cumprira sua promessa, 

permanecendo no reino deste mundo. Uma vez mais os brancos eram ludibriados pelos 

altos poderes da outra margem” (Idem, p. 45).  

Uma mera intrusão da voz narrativa colocaria toda a mágica dessa cena a perder. 

Poder-se-ia dizer que “os escravos acreditavam que Mackandal cumprira sua promessa 

[de fugir]” ou que “pensavam ter visto as amarras do líder cair e seu corpo voar”. Mas a 

enunciação não abre espaço para locuções verbais suspeitas: assumindo o ponto de vista 

afro-americano, conta tudo com uma certeza iniludível, com as ações no pretérito perfeito 

e mais-que-perfeito reafirmando o inaudito e “ludibriando” o leitor. Esse expediente daria 

também a tônica das descrições soberbas nos rituais do sacerdote Bouckmann, na direção 

do processo revolucionário pelo jacobino negro39 Toussaint L’Ouverture e no cesarismo 

do Rei autoproclamado Henri Cristophe, que encerraria a revolta em um regime de terror. 

Elaborava-se, enfim, uma espécie de romance neorrealista, regido por novas leis, 

tipicamente locais. 

Curiosamente, porém, ao abordar essa tendência muito mais naive do que a 

borgiana, a interpretação de “Literatura e Subdesenvolvimento” reinverte os sentidos da 

“influência original”, em princípio sublinhando um influxo europeu que mais profícuo 

seria se visto ao revés. Pois é certo que tanto Carpentier quanto Asturias frequentaram a 

França no entreguerras, estudando na Sorbonne e travando contato com o millieu de 

André Breton e companhia – motivo pelo qual Candido lhes elogia a “impregnação 

surrealista” (2011a, p. 188), defendendo-a da imputação de alienação frequente nos 

círculos chauvinistas da década de 1960. Todavia, os próprios escritores latino-

americanos sempre se arvoraram de sobrelevar-se, através das respectivas culturas 

 
autêntico” da experiência é filtrado pela cosmovisão místico-religiosa, que, assumida como verossímil pelo 

narrador, coloca em questão uma espécie nova de autenticidade. 
39 The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution (1932) é o título da clássica 

obra do historiador trinitário C. L. R. James sobre a Revolução Haitiana. 
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vernáculas, aos “truques de prestidigitação” franceses (em referência à escrita 

automática) ou ao “supermacho de Jarry” (2009, p. 7)40. Em última análise, o intuito deles 

era muito menos se inspirar em Breton do que superá-lo. 

Esse objetivo é sugerido com particular clareza no conhecido prefácio 

programático de Carpentier a El Reyno (...). No texto, o autor se refere a uma espécie de 

viagem etnológica que fizera a Saint-Domingue como uma epifania do “real-

maravilhoso”, essa “história impossível de situar na Europa” (Idem, p. 12). Diz ele: 

 

Pisava eu uma terra onde milhares de homens ansiosos por 

liberdade acreditaram nos poderes licantrópicos de Mackandal, a 

ponto de que essa fé coletiva produzisse um milagre no dia de sua 

execução. Já conhecia a história prodigiosa de Bouckmann, o 

iniciado jamaicano. Havia estado na Ciudadela La Ferrière, obra 

sem antecedentes arquitetônicos, unicamente anunciada pelas 

Prisões Imaginárias de Piranesa. Havia respirado a atmosfera 

criada por Henri Cristophe, monarca de incrível obstinação, muito 

mais surpreendente que todos os reis cruéis inventados pelos 

surrealistas, muito afeitos a tiranias imaginárias, embora não 

padecidas. A cada passo encontrava o real maravilhoso. Mas 

pensava, além disso, que essa presença e vigência do real 

maravilhoso não era privilégio único do Haiti, mas sim patrimônio 

da América inteira, onde ainda não se terminou de estabelecer, por 

exemplo, um inventário de cosmogonias. O real maravilhoso se 

encontra a cada passo nas vidas de homens que inscreveram datas 

na história do Continente e deixaram nomes ainda lembrados: dos 

buscadores da Fonte da Eterna Juventude, da áurea cidade de 

Manoa, até certos rebeldes da primeira hora ou certos heróis 

modernos de nossas guerras de independência (...) (Ibidem, p. 10). 

 

Para Carpentier, somente nos trópicos, onde a modernidade ainda não esterilizara 

plenamente o imaginário ficcional, seria possível manter essas grandes anedotas vivas, 

bastando que o escritor as despertasse na mera descrição da realidade. A euforia 

configurava roteiro, suplantando o surrealismo dos “países-fontes” do qual se chegava 

mesmo a desdenhar. Daí também a relação ser cristalizada na célebre alegoria da visita 

do personagem Solimán a Roma, em El Reyno (...). Na Cidade Eterna, pois, o escravo 

 
40 Como se sabe, o escritor Alfred Jarry morreu em 1907, antes do florescimento do surrealismo 

propriamente dito, o qual posteriormente reivindicaria seu legado. 
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contempla a estátua esculpida pelo arquiteto renascentista Antonio Canova em 

homenagem a Paulina Bonaparte, a verídica irmã de Napoleão que morou no Haiti e 

também passeia pelas páginas do romance. Vendo a representação da mulher em 

mármore, Solimán diz que essa não passava de “um cadáver recém-endurecido, recém-

despojado de palpitação e de olhar” (Ibidem, p. 119), motivo pelo qual tenta devolver a 

obra à vida, com esconjuros – se frustrando, claro. A mensagem é cristalina: na Europa, 

há apenas o simulacro anódino de seu próprio passado grandioso – só na América Latina 

os personagens extraordinários ainda pulsam.  

Portanto, se Candido corretamente assinala aí uma “explosão” da consciência de 

país novo, tratando essa vertente por um primeiro “super-regionalismo” “(pensando em 

surrealismo, ou super-realismo)” (2011a, p. 195)41, vale ressaltar o caráter tipicamente 

periférico da criatura, em verdade diverso dos delírios e chocs possivelmente aprendidos 

em Paris. Irlemar Chiampi – apesar das conclusões limitadas - chegou ao ponto quando 

viu no real-maravilhoso “um questionamento sistemático da forma romanesca e da 

atividade escritural como crítica deliberada da tradição literária e dos seus meios 

expressivos”. Em última instância tal era o objetivo: “fundar uma linguagem totalizadora 

da experiência cultural específica dos latino-americanos” (2014, p. 135-136), repensar a 

estrutura do romance em chave caribenha. 

Acontece que, além dessa proposta narrativa otimista, algo tributária da versão 

feita por Carpentier de si próprio, há ainda uma outra dimensão contra-intuitiva do “super-

realismo”, incipientemente percebida em “Literatura e Subdesenvolvimento” e muito 

mais afim à noção de “ideias fora do lugar” que Schwarz viu em Machado. A ela somos 

convidados por exemplo, por Bouckmann, que, em um rito sacrificial, exorta seus 

companheiros de sangue a se revoltarem contra os amos mediterrâneos e fazerem valer a 

igualdade universal de direitos, então recém-proclamada na França pelos sans-culottes. 

Pois pouco depois dessa passagem, o governador local (e monarquista) Blanchelande nos 

diz em um fragmento irônico de indireto-livre: “Oh! Era muito fácil, no Cadé de la 

Régence, nas arcadas do Palais Royal, sonhar com a igualdade dos homens de todas as 

raças, entre duas partidas de faraó” (2009, p. 57). Como se falasse a seus compatriotas: 

para esse lado do Atlântico, onde vigora um regime despótico e racista que me serve, a 

 
41 Candido emprega esse termo pela primeira vez no texto “Surrealismo no Brasil” (1945), dedicado ao 

romance O Agressor (1943), de Rosário Fusco. Diz Candido: “emprego o vocábulo ‘super-realismo’ como 

gênero, de que ‘surrealismo fosse espécie’” (2017f, p. 95). 
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razão liberal não pode nem deve valer à risca, sob o risco de alimentar sonhos perigosos 

nos subalternos. 

Ora, se a Revolução Haitiana foi contemporânea à Independência Americana e à 

própria Revolução Francesa, o que significaria esse processo histórico cheio de feitiçaria 

e pensamento místico, violência e revolta, desaguando na tirania nobiliárquica de Henri 

Cristophe? Seria seu reconto, no reino deste mundo, uma historiografia além-mar - e por 

isso mesmo altera - do próprio percurso do iluminismo europeu? Seria essa a visão dos 

vencidos e colonizados acerca do prometido domínio universal de Liberté, Egalité et 

Fraternité? 

 

* 

 

Esse é justamente o tema central de uma obra posterior e ainda mais brilhante de 

Carpentier. Candido alude a ela em “Literatura e Subdesenvolvimento” quando, 

polemizando com a esquerda anti-modernista dos anos 1960, pergunta: “Em Cuba, 

admirável vanguarda da América na luta contra o subdesenvolvimento e seus fatores, 

haverá artificialidade ou fuga na (...) complexa visão transnacional, inclusive do ponto de 

vista temático, como aparece em Siglo de las Luces?” (2011a, p. 188).  

O crítico brasileiro não se estende nesse romance, de 1962, em particular. Mas 

fazê-lo talvez nos ajude a entender certo ângulo presente em seu ensaio, notadamente no 

que se refere à consciência dilacerada da dependência, que aqui aparece sob a forma de 

uma arguta “visão” intercontinental. Vejamos: 

Em El Siglo (...), somos apresentados aos adolescentes havaneses Carlos e Sofía, 

os filhos legítimos de um rico comerciante que, ao falecer, lhes lega como herança uma 

enorme mansão barroca. Com eles vive o primo Esteban, tratado como irmão, já que se 

vira órfão desde muito cedo. Os dois primeiros são o produto de uma criação cristã-

conservadora, típica da elite senhorial cubana. Já Esteban é enfermiço e não tem 

personalidade que valha menção. Por isso mesmo, Sofía o trata como filho, assumindo o 

comportamento de uma espécie de mãe zelosa, que quer preservar a casa das iniquidades 

mundanas. Mas o pano de fundo cronológico da história é, novamente, o fim do século 



42 
 

XVIII, a tal Era das luzes que capciosamente dá título à obra. Daí a vida dos jovens se 

transformar quando estes conhecem o verídico Victor Hughes, contrabandista de tecidos 

marselhês de passagem por Cuba.  

De início, o viajante se revela uma figura típica das histórias de aventureiros: conta 

fábulas grandiloquentes, cozinha pratos exóticos e ensina jogos a Sofía e Carlos, que com 

ele se impressionam. Em momento dramático, Hughes também presta à família o favor 

de salvar o enfermiço Esteban de um ataque de asma, contando com os sortilégios do 

amigo mestiço Ogé, versado em segredos não-científicos como o dreno de energia vital 

dos humanos pelas plantas. O episódio é fundamental para a introdução, no enredo, de 

certo conflito que o marcará do começo ao fim, pois a cura miraculosa força Sofía, criada 

sob a batuta católico-racista de seu pai, a reconhecer que um não-branco é tão humano 

quanto ela própria. Ao mesmo tempo, essa faísca de elucidação, que contraria o 

obscurantismo religioso de berço, é provocada pela magia de um curandeiro miscigenado, 

cujo ofício por excelência se opõe à razão. A complicar tudo, quem gera o curto-circuito 

é um francês, simpático às ideias volteirianas.  

Doravante, Sofía começa a se abrir para as luzes, desfazendo seus preconceitos. 

Em uma cena representativa, a jovem contempla sua casa e observa como a mudança das 

posições dos móveis promovida por Hughes propiciava uma melhor iluminação da sala, 

cujas janelas agora estavam desobstruídas, permitindo a passagem dos raios do sol que 

deformavam os rostos pintados nos velhos quadros sacros. Tudo indica que a moça pudica 

e conservadora, que deplora a população local, vai se converter a princípios mais 

civilizados, ao mesmo tempo em que começa a sair da puberdade. 

Se fosse só isso, entretanto, o romance seria muito simples. Para a tristeza dos 

cubanos, tumultos sociais começam a se insinuar na França, agravando o acosso de 

Hughes pelas autoridades da coroa espanhola, que também enxergavam com maus olhos 

seu sotaque gaulês e sua filiação maçônica. Por obra do destino, um furacão atinge 

Havana, o que dá a deixa para os jovens órfãos ajudarem na fuga do comerciante às 

colônias caribenhas de sua pátria, em um dificultoso traslado que leva a narrativa para o 

interior do vendaval histórico finissecular que já começava a sacudir a América Central. 

Chegando em Saint-Domingues, os personagens ouvem então notícias de 

“terríveis matanças de brancos, de incêndios e crueldades, de hediondas violações” (2004, 
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p. 57) - certamente perpetradas por aqueles que veneravam Mackandal em El Reyno de 

Este Mundo. O amor entre Sofía e Hughes é consumado, mas este último, sequioso da 

moça desprotegida em um mundo de atrocidades masculinas, decide deixá-la junto com 

Carlos na casa de outros mercadores endinheirados, partindo para Port-au-Prince 

acompanhado apenas de Esteban – pois lá tinha uma residência. O problema é que a ilha 

do atual Haiti já está toda conflagrada, restando aos dois foragidos brancos a única 

possibilidade de escapar da revolução em um barco, rumo a Paris. 

Não bastasse a integração cosmopolita que a viagem, por si só, representaria para 

Esteban, ele e Hughes são informados, no caminho, dos cataclísmicos eventos que 

tampouco poupam a França, causando a “fuga do Rei e sua prisão em Varennes”. Tratava-

se de “um fato tão formidável, tão novo para qualquer mente, que as palavras ‘Rei’ e 

‘prisão’ não chegavam a encaixar, a constituir uma possibilidade admissível de imediato” 

(2004, p. 61). Com essa nota, a primeira seção do livro se encerra em um tom de 

expectativa radiante. 

As descrições que se seguem, no Champs-Élyseés e na antiga Place de la 

Concorde, então submergem o leitor na atmosfera resplandecente de uma revolução 

“saudada, aplaudida, aclamada, por homens como Jeremias Bentham, Schiller, 

Klopstock, Pestalozzi, Robert Bruce, Kant e Fichte” (Idem, p. 66). Robespierre conversa 

com Hughes e fala-se muito em Marat e Danton. Mas se o narrador claramente exulta, 

nem por isso a vida na capital da modernidade entusiasma Esteban. Certamente o rapaz é 

contaminado pelo vai-e-vem das ruas e a euforia dos acontecimentos ainda frescos, mas 

sua rusticidade o impede de tomar parte no que se passa. Lemos que “As assembleias a 

que ele assistia, misturado ao público, não esclareciam grande coisa: desconhecendo os 

homens, desconcertado por torrentes de palavras, admirava-se ante os tribunos como se 

fosse um lapão repentinamente levado ao Congresso dos Estados Unidos” (Ibidem, p. 65). 

Daí o cubano achar que “Mais do que numa revolução, parecia que se estava numa 

gigantesca alegoria da revolução” (Ibidem, p. 65). 

O termo não parece fortuito. Pensando no conceito benjaminiano de “alegoria” 

como “caveira”, como aquilo que, no drama barroco42 alemão, “mostra ao observador a 

 
42Como é sabido, há divergências em relação à tradução que Sérgio Paulo Rouanet faz do conceito 

benjaminiano de “trauerspiel” como “drama barroco”. João Barreto, mais recentemente, adota a expressão 

“drama trágico” (2011). Em todo caso, nem este último nega a importância do conceito de “barroco” para 

a leitura das obras estudadas por Benjamin, preservando o termo em diversos momentos da tradução como 
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facies hippocratica da história” enquanto “proto-paisagem petrificada”, fica já evidente 

certo ceticismo em relação ao que se passa. Carpentier não figura o apogeu iluminista de 

maneira plástica e viva, mas antes sem “nenhuma harmonia clássica da forma”, sem “nada 

de humano” (1984, p.188). Tampouco les amis du peuple falam, interagem com os outros 

personagens, ou formam parte ativa do enredo. Antes, apenas surgem, nesse épico-drama 

barroco, como fantasmagorias incredulamente visualizadas por Esteban. Como se a ótica 

desse último, plantada no subdesenvolvimento e na (ex-)colônia, mortificasse o 

movimento pulsante dos eventos históricos, desconfiando de uma possível hipocrisia 

geral. 

Em todo caso, o tempo passa e o cubano é ajeitado em negócios burocráticos, 

enviado à província espanhola de Baiona para servir como tradutor e difundir os novos 

ideais na terra dos Bourbon. Diferente é o caminho de Hughes, que abandona a 

fraternidade maçônica, se revelando um pregador inflamado e passando a exercer a 

função impiedosa de acusador público em Paris. Mas esse é também o momento em que 

as esperanças do Germinal passam a dar lugar ao terror e a sanha punitiva dos insurretos 

começa a desabar sobre inocentes pelos mais injustificados motivos. Isolado entre 

estranhos e temendo pela própria vida, Esteban então se desespera, tomando a decisão de 

voltar ao Caribe a qualquer custo. Para isso, escreve uma carta a Hughes, que lhe 

recomenda embarcar em um navio rumo à ilha de Guadalupe, onde o próprio francês 

serviria como autoridade revolucionária para as colônias. Os dois personagens, assim, 

finalmente se reencontram e voltam à América a pretexto de estender para alhures o 

avanço da razão. 

A partir dessa segunda viagem, o romance se transforma definitivamente, seu 

grande assunto passando a ser o transplante dos Direitos do Homem ao outro lado do 

Atlântico, tendo o convertido Hughes como ponta-de-lança. Aí começa a aparecer com 

mais clareza a intrusão onisciente do narrador carpenterista que, a todo momento, 

desconfia das intenções do personagem, salientando seu fanatismo que o força a um 

código de conduta risível, o qual implica tratar o amigo Esteban com frieza e mesmo, por 

vezes, ameaçar decapitá-lo. Doravante, a lâmina de cortar cabeças passa a pesar sobre 

todos, como uma espada de Dâmocles a simbolizar os excessos do Comitê de Salvação 

 
um todo. Para estabelecer o paralelo com o conceito de “neobarroco” posteriormente discutido, adoto aqui 

a opção de Rouanet. 
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Pública, sendo usada por Victor para conquistar o que lhe interessa, como territórios 

ingleses e posições mais vantajosas na administração colonial. O desconforto é 

condensado na frase: “Com a Liberdade, chegava ao Novo Mundo a primeira guilhotina” 

(Ibidem, p. 89). 

Com o tempo, vê-se que Hughes também avaliza práticas absolutamente 

incompatíveis com o que ele mesmo defende à luz do dia. Em um momento de ironia 

quase machadiana, Esteban descobre que o francês, até então sua bússola política, 

permitia o comércio de escravos capturados a navios negreiros de outras nações. O 

decreto que autorizava tal prática, digno das páginas das Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, rezava o seguinte: “A França, em virtude de seus princípios democráticos, não 

pode exercer o tráfico. Mas os capitães de navios corsários estão autorizados, se julgarem 

conveniente ou necessário, a vender em portos holandeses os escravos que forem tomados 

dos ingleses, espanhóis e outros inimigos da República” (Ibidem, p. 124). 

Tipicamente, aqui, os princípios universalistas de 14 de Julho aparecem 

relativizados como consignas desajustadas, enfim rearranjáveis ao contexto ultramarino 

pelo sabor das circunstâncias. Fica exposta a outra face da moeda imperial francesa, 

somente perceptível a olho de periferia. Não é de se surpreender que Hughes se escuse de 

suas incongruências dizendo a Sofía: “Não podia ser diferente. Uma revolução não se 

pensa: se faz” (Ibidem, p. 205). A maleabilíssima realpolitik compõe outra nota 

inconfundivelmente latino-americana, metáfora do processo de incorporação dessa parte 

do mundo ao sistema mercantil. Um personagem secundário de El Siglo (...) chega até a 

recordar a história de um filósofo francês, “amigo de Jean-Jacques”, que transportava 

negros pelas Antilhas em um barco rousseauniano, chamado “O Contrato Social” 

(Ibidem, p. 124). 

Dessarte, poderíamos dizer que, se bem a voz narrativa de El Reyno de Este 

Mundo se caracteriza pela magia, El Siglo de las Luces mobiliza uma elocução 

desmistificadora que, em um oxímoro corrosivo, sabota de maneira inteligente a razão 

desmistificadora ela própria. Um verdadeiro escancaramento dos problemas que, crítica 

porém mais sibilinamente, ocuparam Machado de Assis. 
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* 

 

Finalmente, depois de acreditar na revolução e trabalhar para ela, Esteban se vê 

imerso em uma América Latina que pouco difere daquela que sempre conheceu. Os 

escravos estão alforriados, o tráfico de seres humanos foi oficialmente proibido... Mas os 

afro-americanos continuam servindo aos brancos e sendo comercializados 

clandestinamente pelos mesmos. Novidade, só a retórica republicana, assumida pela 

armada francesa na guerra colonialista contra a Coroa Britânica. De resto, o Caribe segue 

sendo uma velha comarca agrária e racista. Nos diz o narrador: 

 

 

Os negros haviam sido declarados cidadãos livres, mas os que não 

eram soldados ou marinheiros à força dobravam a cerviz de sol a 

sol, como antes, sob a chibata dos capatazes, atrás dos quais, para 

completar o quadro, erguia-se o implacável azimute da guilhotina. 

Agora os recém-nascidos se chamavam Cincinnatus, Léonidas ou 

Lycurgue, e as crianças aprendiam a recitar um Catecismo 

Revolucionário que já não correspondia à realidade — assim como 

no recém-criado Clube dos Jacobinos continuavam a falar do 

Incorruptível [Robespierre] como se ainda fosse vivo. Moscas bem 

cevadas enxameavam sobre as tábuas pegajosas do patíbulo, 

enquanto Victor Hugues e seus chefes militares já estavam mal 

acostumados a dormir longas sestas sob mosquiteiros de tule, entre 

mulatas que velavam seu sono abanando-os com folhas de palmeira 

(Ibidem, p. 113). 

 

 O quadro é emblemático. Os nomes próprios, as instituições grafadas com 

maiúsculas, tudo isso aponta para um domínio luminoso e brilhante, que joga a atenção 

para o polo do humanismo metropolitano. Já os elementos estereotípicos do 

subdesenvolvimento tropical, os insetos e as palmeiras, o sol escaldante e a preguiça à 

sombra, desviam o olhar para um extremo oposto, onde as instituições civilizatórias se 

diluem em um calor malemolente. Por trás do contraste, o velho e inaceitável cativeiro 

pesa sobre os colonizados, se somando à prosa derrisória de modo a salientar a morte dos 

ideais revolucionários e a obsolescência do credo igualitarista. O movimento de báscula 

do parágrafo, em um romance tão repleto de navios, anuncia então um mal-estar filosófico 

de grandes proporções:  
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Para Carpentier, a ilustração, a enciclopédia de d’Alambert e Diderot, a tripartição 

dos poderes em Montesquieu – tudo isso nascera no ventre do mesmo processo que 

manteve o Haiti subjugado para só ser liberado após arrancar a independência em uma 

rebelião. Como na História del Guerrero y la Cautiva de Borges, as luzes caminham junto 

com os ofícios diabólicos que Victor Hughes dirige contra seus inimigos em seu governo 

despótico. Daí Sofía, depois de ver o personagem de volta ao Caribe, afirmar que ele 

“Tanto podia ser Ormasde como Arimã; reinar sobre as trevas como reinar sobre a luz” 

(Ibidem, p. 215). Essa dança dos opostos, aqui simbolizada nas entidades persas 

(características do eruditismo que Carpentier esbanja), constitui aquele que é um dos mais 

importantes princípios do romance – o que, por sua vez, sedimenta o assunto, dando pano 

para manga. 

Problemas tais, afinal, não eram estranhos ao que havia de mais relevante no 

pensamento crítico de então. Já em 1944, Adorno e Horkheimer haviam formulado uma 

das mais célebres interpretações da sociedade moderna no clássico Dialética do 

Esclarecimento, sugerindo que a história do iluminismo, pulverizador de mitos, era 

inseparável da dominação do meio, que redundara historicamente em dominação do 

homem pelo homem e reificara a razão. Daí se dizer que “o entendimento que vence a 

superstição deve imperar sobre a natureza desencantada. O saber que é poder não conhece 

barreira alguma, nem na escravização da criatura, nem na complacência em face dos 

senhores do mundo” (1985, p. 18).  

Como se sabe, o paradigma usado para ilustrar essa teoria era Ulisses, o herói 

astucioso da Odisseia de Homero, que se vale de sua inteligência para empreender o 

périplo de Tróia à ilha de Ítaca, onde é proprietário de terras e até dono de escravos. No 

processo, o personagem subjuga os pacíficos lotófagos, o mendigo Iros e se submete ao 

canto das sereias, demonstrando como o uso da razão instrumental acarretava a opressão 

de si e daqueles que não a manipulavam completamente43.  

Guardadas as devidas proporções, o “esclarecimento” da Guadalupe por Hughes 

tem algo da trajetória desse ancestral literário helênico, na medida em que implica a 

submissão de homens e mulheres a partir da força bruta. Inserido no século das luzes, 

 
43 Dizem Adorno e Horkheimer: “A força dissociada da autoconservação reverte em proveito da auto-

conservação: no agon com o mendigo fraco, voraz, indisciplinado, ou com os que vivem no ócio, Ulisses 

inflige simbolicamente aos atrasados aquilo que a denominação territorial organizada há muito já fizera 

com eles na realidade, e assim prova sua nobreza” (1985, p. 55). 
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visto pelo olhar de um cubano, o problema ganhava dramatização relevante, figurando 

ainda algo que apelava às sociedades mais contemporâneas, notadamente à América 

Latina dependente dos anos 1960.  

Não por acaso, se os frankfurtianos se dedicaram ao assunto da perversão da 

Aufklärung, esse foi o título mesmo de ensaio de Candido, publicado em 1985. Nas 

palavras do crítico brasileiro, que bem poderiam se aplicar ao romance de Carpentier: 

 

A história dos ideais ilustrados na América Latina tem às vezes um 

sabor quase trágico de perversão dos intuitos ostensivos, porque 

acabaram funcionando como fatores de exclusão, não de 

incorporação, de sujeição, não de liberdade. Este fato nem sempre 

chegou ao nível da consciência clara, tanto nos grupos dominantes 

quanto nos dominados; tornou-se uma espécie de perplexidade, 

como se os objetivos ideais fossem ficando sempre para mais 

adiante (2002, p. 321). 

 

Sabe-se que, na prática, a França não aboliu a trata nem o trabalho compulsório 

nas suas posses ultramarinas imediatamente após os episódios de 1789. Em todo caso, a 

figuração histórica stricto sensu é o menos importante em El Siglo de las Luces: o que 

Carpentier figura é algo de alcance mais amplo, percebido por Candido; a saber, que o 

esclarecimento ocidental, em que pese ter acelerado o processo de descolonização, não 

necessariamente antagonizou práticas pré-modernas e horrendas fora dos limites 

territoriais europeus, atrelado que estava à expansão incivil do capital. Nesse sentido, a 

percepção terceiro-mundista do escritor ecoa os massacres coloniais oitocentistas na 

África, para não falar que antecipa a repressão do exército de Charles de Gaulle aos 

rebeldes na Argélia, ou a guerra movida pelos EUA contra o Vietnam – tudo feito em 

pleno século XX, sob a consigna da democracia44. Como diria o personagem do 

Governador Blanchelande: falar de direitos humanos em Paris era mais fácil do que em 

Saint-Domingue. 

 
44 A história da inadequação dos princípios teóricos do liberalismo à periferia do capital em expansão, desde 

o século XVIII até as atrocidades bélicas do século XX, é mais detidamente contada na Contra-história do 

Liberalismo (2005), de Domenico Losurdo. 
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 O único problema é que, se tudo isso encaminha a interpretação do romance em 

um sentido desiludido, há outra dimensão da narrativa que complica a questão. Poder-se-

ia, por exemplo, discutir o quanto Carpentier apreende negativamente esse imbróglio. 

Com sua glosa encantadora, seu enciclopedismo, sua plenitude de personagens históricos 

e extraordinários, El Siglo de las Luces, por vezes, opera uma confusa dialética do 

esclarecimento interna, desmistificando o iluminismo remitificado, mas terminando por 

abraçar um tipo particular de mito. Em outras palavras, se, em Machado, o movimento 

sombrio das ideias deslocadas é claramente pintado com a “tinta da melancolia” (2008b, 

p. 625)45, há no escritor cubano certo alarde épico, certo tom carnavalesco, que glorifica 

os feitos dos colonizadores, magnifica a paisagem e colore uma América Latina 

maravilhosa que parece saída das páginas dos diários de Cristóvão Colombo. 

 Isso porque, mesmo exposto em sua incoerência monstruosa, Victor enfrenta 

piratas, desbrava terrenos insondados, extermina divisões inimigas e chega mesmo a 

provocar um conflito diplomático com os Estados Unidos. A isso, juntam-se as descrições 

da magnífica formosura natural local, cujas fauna e flora deslumbram – tudo misturado a 

um sem-número de menções à epopeia da conquista. Ao fim e ao cabo, somos 

embaraçosamente postos entre o ceticismo de corte realista e a “explosão da consciência 

de país novo” - essa estranhamente romântica -, terminando com Esteban: 

 

no amanhecer ainda estrelado, ali onde o Grande Almirante vira a 

água doce travada em luta com a água salgada, desde os dias da 

Criação do Mundo. “A doce empurrava a outra por que não 

entrasse, e a salgada por que a outra não saísse”. Mas aquela água 

doce, tão caudalosa, só podia vir da Terra Infinita ou, o que era 

muito mais verossímil para aqueles que ainda acreditavam na 

existência dos monstros catalogados por Isidoro de Sevilha, do 

Paraíso Terrenal. Os cartógrafos já muito haviam discorrido aquele 

Paraíso Terrenal entre a Ásia e a África, com sua fonte nutridora 

dos máximos rios. Tanto que, ao provar da água pela qual seu navio 

singrava, o Almirante, achando-a “cada vez mais doce e mais 

saborosa”, concluiu que o rio que a lançava nesse mar devia nascer 

ao pé da Árvore da Vida (2004, p. 166). 

  

 
45 Como se sabe, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador finado afirma ter escrito a obra com 

“a pena da galhofa e a tinta da melancolia” (2008b, p. 625). 
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Um trecho como esse é familiar ao leitor de Carpentier, que já conhecia o 

procedimento condoreiro através do qual o escritor trivializava cosmovisões heteróclitas. 

Se em El Reyno (...) trata-se da mística vodu, aqui é o credo católico, tentando enquadrar 

a realidade nos códigos bíblicos, que dispara o “maravilhoso”. Sem embargo, esse 

expediente, famosamente discutido pelo Foucault de Les Mots et les Choses (1966)46, 

causa estranhamento à economia interna da obra, que vinha desconstruindo a Revolução 

Francesa. Parece que o mito latino-americano é reanimável, pois de fato encanta, 

notadamente se contraposto a uma Europa cujo apogeu não passa de uma “alegoria” – 

como a Paris visitada por Esteban ou a escultura de Paulina Bonaparte. Se nos dizeres do 

jovem Lukács, Cervantes inaugurara literariamente o mundo moderno, “abandonado por 

Deus” (2007, p. 89)47, El Siglo de las Luces parece querer reconciliar o Ocidente a partir 

da América Latina, onde o éclaircissement – incluído aí suas mais progressistas 

prerrogativas – falhara. Um salto retroativo do Quixote para o Amadis de Gaula. 

Também vale perceber como, nessa obra em específico, Carpentier reveste a 

fábula mágica de caráter fundacional: em última instância, o itinerário dos personagens 

egressos de Paris reproduz o roteiro da Nina, da Pinta e da Santa María, permitindo a 

recordação das descomunais histórias do século XVI e alegorizando, mais amplamente, 

o estabelecimento de uma nova sociedade. Nesse sentido, acerta González Echevarría, 

em seu clássico Myth and Archive: a Theory of Latin American Narrative (1990), quando 

diz que o projeto literário carpenterista consistia, sob muitos aspectos, em uma mímesis 

 
46 Na obra, notadamente no capítulo “La Prose du Monde”, Foucault discute alguns traços característicos 

da epistémê ocidental do século XVI. Para o filósofo, em larga medida, o que os sábios da época faziam 

era relacionar os dados objetivos (chamados de “coisas”) com “signos” de textos sagrados, principalmente 

os judaico-cristãos. Foucault chama esse procedimento de “semelhança” (2000, p. 23): “Não há diferença 

entre essas marcas visíveis que Deus depositou sobre a superfície da Terra, para nos fazer conhecer seus 

segredos interiores, e as palavras legíveis que a Escritura ou os sábios da Antiguidade, esclarecidos por 

uma luz divina, depositaram nesses livros que a tradição salvou. A relação com os textos é da mesma 

natureza que a relação com as coisas; aqui e lá são signos que arrolamos. Mas Deus, para exercitar nossa 

sabedoria, só semeou na natureza figuras a serem decifradas (e é nesse sentido que o conhecimento deve 

ser divinatio), enquanto os antigos já deram interpretações que não temos senão que recolher” (Idem, p. 

46). 
47 Lukács diz, em A Teoria do Romance – Ensaio Histórico-Filosófico Sobre as Formas da Grande Épica 

(1916): “O romance é a epopeia do mundo abandonado por Deus; a psicologia do herói romanesco é a 

demoníaca; a objetividade do romance, a percepção virilmente madura de que o sentido jamais é capaz de 

penetrar inteiramente a realidade” (2007, p. 89-90). Essa percepção, por sua vez, é ligada pelo filósofo ao 

despontar da mentalidade moderna, que pulverizara a velha cosmovisão imanente. Daí, também, o 

pioneirismo satírico do Quixote: para Lukács, “Os romances de cavalaria, contra os quais investe o Dom 

Quixote como polêmica e paródia, perderam essa relação transcendente, e uma vez perdida essa 

mentalidade - a menos que todo o universo, como em Ariosto, se tornasse um jogo ironicamente belo e 

puro -, a superfície misteriosa e feérica teve de converter-se em algo banalmente superficial” (Idem, p. 105-

106). 
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da fundação imaginária de todo um continente48. Esteban se apresenta a nós como um 

Vespúcio moderno, inscrevendo um reino de rios encantados e vegetação pujante nas 

páginas da literatura. Mas não seria problemática essa idealização do conquistador, até há 

pouco tratado como escravista? 

As contradições são ainda amplificadas pela linguagem exuberante do escritor 

que, como já vimos, jorra cultismo. É de praxe discutir Carpentier na chave do estilo 

“neobarroco”49, do qual o próprio foi um apologista; afinal, para o cubano, a realidade de 

seu continente, desconhecida ao Europeu, exigia descrições minuciosas, com abundâncias 

de adjetivos, rococós e circunlóquios50. Mas, afinal, até que ponto o vai-e-vem 

 
48 Para Echevarría, esse é mesmo um traço constitutivo do romance enquanto gênero. Diz o crítico: “A 

escrita está vinculada à fundação das cidades e à punição. A origem do romance moderno encontra-se nessa 

relação, cujos traços temáticos aparecem através da sua história, de Lazarillo e El coloquio de los perros a 

Les Misérable, Der Prozess, e El beso de la mujer araña” (1990, p. 3). Em todo caso, seu principal modelo 

é o projeto literário de Carpentier. Ainda Echevarría: “Para muitos leitores, o romance Latino-Americano 

pode parecer obcecado com o mito e a história da América latina. (…) El Siglo de las Luces (1962) de 

Carpentier narra a transição da América Latina do século dezoito para o dezenove, focando-se no impacto 

da Revolução Francesa no Caribe. Carpentier também mergulha no folclore afro-cubano para mostrar como 

os Negros interpretaram as mudanças trazidas por essas sublevações políticas” (Idem, p. 5). Traduções 

próprias de: “Writing is bound to the founding of cities and to punishment. The origin of the modern novel 

is to be found in this relationship, thematic traces of which appear throughout its history, from Lazarillo 

and El coloquio de los perros to Les Misérables, Der Prozess, and El beso de la mujer araña” e “To most 

readers, the Latin American novel must appear to be obsessed with Latin American history and myth. (…) 

Carpentier's El siglo de las luces (1962) narrates Latin America's transition from the eighteenth century to 

the nineteenth, focusing on the impact of the French Revolution in the Caribbean. Carpentier also delves 

into Afro-Cuban lore to show how Blacks interpreted the changes brought about by these political 

upheavals”. 
49 Para uma discussão paradigmática desse tipo, ver: CHIAMPI, Irlemar. “Barroquismo e Afasia em Alejo 

Carpentier”. Em: Barroco e Modernidade (1998). São Paulo: Perspectiva, 2010.   
50 Palavras de Carpentier: “Heinrich Heine nos fala, de repente, de um pinheiro e de uma palmeira, árvores 

plantadas para sempre na grande cultura universal, no que todos conhecem. A palavra pinheiro basta para 

nos indicar o pinheiro; basta a palavra palmeira para definir, pintar, mostrar a palmeira. Mas a palavra ceiba 

- nome de uma árvore americana que os negros cubanos chamam de "a mãe das árvores" - não é suficiente 

para que pessoas de outras latitudes vejam o surgimento de uma coluna rostral daquela árvore gigantesca, 

severa e solitária (...). Essas árvores existem. São árvores americanas que fazem parte, por direito e 

presença, de romances americanos. Mas eles não têm chance de ser chamados de pinheiro, ou palmeira, ou 

nogueira, ou castanha, ou bétula (...). Portanto, temos que falar sobre a ceiba, temos que falar sobre o 

mamão. Mas aqui intervém um problema de escrita (..). Isso só se consegue por meio de uma polarização 

precisa de vários adjetivos, ou, para evitar o próprio adjetivo, pelos adjetivos de certos substantivos que 

agem, nesse caso, por um processo metafórico (...). Mas a prosa que lhe dá vida e consistência, peso e 

medida, é uma prosa barroca, necessariamente barroca ...” (1974, p. 30-31). Tradução própria de: “Enrique 

Heine nos habla, de repente, de un pino y una palmera, árboles por siempre plantados en la gran cultura 

universal, en lo conocido por todos. La palabra pino basta para mostrarnos el pino; la palabra palmera basta 

para definir, pintar, mostrar la palmera. Pero la palabra ceiba – nombre de un árbol americano al que los 

negros cubanos llaman “la madre de los árboles” – no basta para que las gentes de otras latitudes vean el 

aspecto de columna rostral de ese árbol gigantesco, adusto y solitario (…). Esos árboles existen. Son árboles 

americanos que forman parte, por derecho y presencia, de la novelística americana. Pero no tienen la ventura 

de llamarse pino, ni palmera, ni nogal, ni castaño, ni abedul (…). Por lo tanto, hay que hablar de la ceiba, 

hay que hablar del papayo. Pero aquí interviene un problema de escritura (..). Esto sólo se logra mediante 

una polarización certera de varios adjetivos, o, para eludir el adjetivo en sí por la adjetivación de ciertos 
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chiaroscuro do Victor iluminista para o Hughes tirânico não se dilui na mitificação 

apaixonada e fundacional de um Caribe enfeitiçado pela eloquência gongorina? Até que 

ponto essa forma de fato repõe criticamente a dialética do esclarecimento em solo 

periférico?  

Problemas como esse ensejam uma indagação de fundo, talvez mais crítica: como 

fica a consciência dilacerada do subdesenvolvimento nessa história de piratas e 

descobridores? Como fica o jovem Esteban, cético em relação à modernidade francesa, 

desbravando matas insondadas, feliz por voltar a Cuba? Se o romance parece se opor ao 

transplante daquela mesma modernidade ao solo da periferia mercantil, como se situa em 

relação à infernal modernidade latino-americana – essa, o outro lado da medalha? 

Não existem respostas fáceis para tais perguntas. Por um lado, certamente 

poderíamos dizer que Carpentier rejeita a exploração e o autoritarismo, apresentem-se 

com tonalidades esclarecidas ou não. Sua simpatia recai muito mais sobre os de baixo, o 

que fica particularmente evidente ao final do romance, quando Carlos – até então o mais 

irrelevante dos jovens havaneses – assume a voz narrativa. Nesse momento, ficamos 

sabendo que sua irmã, desapaixonada de Victor, termina indo à Europa se juntar aos 

rebeldes franceses no levante de 2 de Maio contra Napoleão, morrendo em meio à luta. 

Pelo distanciamento épico, a filosofia de Sofía surge mesmo como uma centelha de 

verdadeira iluminação, livre da corrupção pela burocracia termidoriana e seus sucessores. 

Seu gesto sacrificial é definitivamente o ponto de fuga da narrativa. 

Também seria possível argumentar que o escritor é evidentemente simpático à 

causa negra, aos heróis de independência e a demais manifestações da batalha humana 

pela liberdade. Vide a passagem particularmente relevante na qual o personagem do 

granjeiro suíço Sieger recorda, com tom profético, a fundação do reino do Negro Miguel 

na Venezuela, a revolta dos eunucos mexicanos contra o vice-rei Martín Enríquez, as 

rebeliões capitaneadas por Mackandal e Bouckmann e até mesmo o Quilombo dos 

Palmares – tudo aparecendo como uma sombra a pairar sobre os colonizadores, que um 

dia haveriam de ser derrotados. Trechos como esse não deixam dúvida da ânsia 

descolonizatória que pauta El Siglo (...). 

 
substantivos que actúan, en ese caso, por proceso metafórico (…). Pero la prosa que le da vida y 

consistencia, peso y medida, es una prosa barroca, forzosamente barroca…”. 
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Por outro lado, nem por isso o leitor deixa de se “maravilhar” com o quadro geral, 

onde o arbítrio e a violência terminaram por dar a tônica. Essa irresolução entre o crítico 

e o celebratório, que também faz parte da fatura, sugere então um quiproquó: se o próprio 

Henri Cristophe, sem prejuízo de sua crueldade inominável, era um fator de surrealismo, 

deveríamos secundarizar seu reinado de horror? 

Talvez essa ambiguidade tenha mesmo algo que ver com a participação de 

Carpentier enquanto intelectual orgânico do regime castrista em Cuba, nos anos 196051. 

Em um tempo em que a libertação do Terceiro Mundo parecia ainda em aberto, certos 

otimismos em relação à história das Américas pareciam fazer mais sentido, com a 

perspectiva de incorporar epistemes locais a uma forma moderna (o romance) podendo 

encontrar substrato social. Além disso, recontar a tradição de um continente cuja memória 

fora obliterada tinha sua importância para um projeto de emancipação em relação às 

grandes potências imperialistas. Olhando a reviravolta histórica de 1964 em diante, 

porém, devemos nos perguntar se o real-maravilhoso não terminou sem chão, ensejando 

uma contradição complicada que talvez explique os impasses a que a proposta chegaria 

mais tarde (e que discutiremos adiante). 

De todo modo, não seria o caso de desvincular Carpentier de seu contexto 

histórico, descartando sua estratégia narrativa que legou ao cânone romances notáveis. 

Essa é a práxis de certa crítica “pós-colonial” hodierna, que vê em romances como El 

Reyno de Este Mundo a apropriação discursiva da cultura autóctone pelo escritor 

 
51 Em seu estudo sobre Carpentier, o crítico Klaus Müller-Bergh discute mesmo a trajetória do escritor 

cubano como parte constituinte de sua obra. Diz ele: “Um exame da trajetória de vida de Carpentier deixa 

bem claro que, a partir de 1960, o romancista e intelectual privado se tornou gradualmente uma pessoa 

pública oficial. Por isso, uma das vozes desse coro talvez seja o discurso crítico de um sujeito cada vez 

mais consciente da responsabilidade e do alcance das palavras e dos cargos políticos que ocupa. Por 

exemplo, não acredito que a epígrafe de El siglo de las luces, 'As palavras não caem no vazio' do Zohar - o 

texto cabalístico do século XIII de Moisés de León - seja gratuita, nem que o autor quisesse limitar a 

referencialidade do discurso narrativo ao estreito quadro temporal e espacial do romance. Por isso, este 

personagem literário, máscara que cobre, intensifica, exagera ou caricaturiza o personagem, mas também 

serve de trompa que aumenta o som da voz no fórum e a projeta no anfiteatro, é o resultado da crescente 

publicidade mundial gerada pelo impacto da obra ” (1991, p. 181). Tradução própria de: “Un examen de la 

trayectoria vital de Carpentier hace muy evidente que a partir de 1960, el novelista e intelectual privado se 

va convirtiendo progresivamente en una persona pública oficial. Por ello, una de las voces de ese coro tal 

vez sea el discurso crítico ideado por un individuo más y más consciente de la responsabilidad y del alcance 

de las palabras y de los cargos políticos que ocupa. Por ejemplo, no creo que el epígrafe de El siglo de las 

luces, ‘Las palabras no caen en el vacío’ del Zohar – el texto cabalístico de Moisés de León, del siglo trece 

- sea gratuita, ni que el autor quisiera limitar la referencialidad del discurso narrativo al estrecho marco 

temporal y espacial de la novela. Por ello, esta persona literaria, máscara que cubre, intensifica, exagera o 

caricaturiza el personaje, pero que también le sirve como bocina que aumenta el sonido sultado de la voz 

en el foro, y la proyecta en el anfiteatro, es el resultado de la creciente publicidad mundial generada por la 

repercusión de la obra”. 
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europeizado e branco52, cuja apologia dos textos da conquista representaria um 

apagamento das tradições genuinamente nativas. Mais prudente foi Antonio Candido, 

para quem o “super-realismo” significava um instante de experimentalismo literário 

caracteristicamente caribenho, válido independentemente da genética do escritor. Essa 

mesma apreciação, demonstrativa do arejamento intelectual do crítico, valeu também para 

libertar Carpentier da camisa-de-força localista que lhe condenava, no rescaldo da luta 

contra a ingerência política externa, por supostos vínculos com Breton e companhia. 

Claro que isso não é suficiente para dizer que “Literatura e Subdesenvolvimento” 

tenha sublinhado todos os sentidos da revisão historiográfica de El Siglo de las Luces. 

Mas é igualmente certo que, ao falar em uma “complexa visão transnacional”, Candido 

demonstra atenção para um certo tino (contra)filosófico que estava na obra e poderia ser 

trazido à baila de modo que importava, inclusive à batalha política contra a dependência. 

Pois compreender as nuances e complexidades da desigualdade mundial conforme ela se 

estabelecera desde o século XVI não deixa de servir à interpretação do sistema 

neocolonial das ditaduras militares sessentistas e, guardadas as reconfigurações, até 

mesmo do sistema contemporâneo. 

Esse, hoje, é definitivamente o lado mais fecundo de Carpentier. Existem outros 

lados, talvez menos atuais. E se Candido apenas enuncia a questão, sem necessariamente 

enveredar por aí, hoje podemos destrinchá-la, revirando-a ao contrário para entender a 

obra dos escritores estudados em “Literatura e Subdesenvolvimento” não como artefatos 

universalistas alheios a seu chão de província, mas como objetos estéticos não-centrais 

 
52 Idelber Avelar representa bem essa vertente em seu texto de “Macondo al Huarochiri: el Canon Literario 

Latinoamericano Ante Prácticas Discursivas Emergentes” (1993). Diz o crítico: “No campo dos estudos 

coloniais latino-americanos, a consciência de que a noção de literatura (tal como utilizada na expressão 

'literatura colonial') tem impedido a compreensão das práticas discursivas - orais, escritas ou pictográficas 

- irredutíveis a ela. Em situações coloniais, tais práticas são geralmente associadas ao sujeito colonizado, 

cuja produção foi marginalizada da esfera do campo de estudo com a desculpa de que não são 'textos 

literários'. Os textos do colonizador, por outro lado, são lidos como a origem de nossa literatura, o germe 

de recursos estéticos que mais tarde floresceriam na pena de poetas e romancistas contemporâneos. Assim, 

ao tratar com categorias estéticas um corpus cujo caráter literário é, no melhor dos casos, questionável, 

lemos o passado de forma seletiva e na perspectiva do colonizador” (1993, p. 203). Tradução própria de: 

“en el ámbito de los estudios coloniales latinoamericanos, gana cada vez más fuerza la conciencia de que 

la noción de literatura (tal como usada en la expresión 'literatura colonial') ha impedido la comprensión de 

prácticas discursivas - orales, escritas o pictográficas - irreductibles a ella. En situaciones coloniales, tales 

prácticas se asocian en general con el sujeto colonizado, cuya producción ha sido marginada de la esfera 

del campo de estudios con la excusa de que no se trata de 'textos literarios'. Los textos del colonizador, en 

cambio, son leídos como el origen de nuestra literatura, germen de recursos estéticos que luego vendrían a 

florecer en la pluma de poetas y novelistas contemporáneos. Así, al manejar con categorías estéticas un 

corpus cuyo carácter literario es, en el mejor de los casos, cuestionable, leemos el pasado selectivamente y 

bajo la óptica del colonizador”. 
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que, justo por essa posição desafortunadamente privilegiada, captaram o teor de falsa 

consciência dos universalismos abstratos e deformadamente importados, sedimentando 

tudo em recursos expressivos lídimos (por vezes positivos, por vezes negativos).  

Tal correlação específica entre forma literária e processo social – que permanecerá 

do maior interesse enquanto a dependência e as desigualdades mundiais forem um fato - 

não ficava tão clara no ensaio, embebido de esperanças em relação à revolução e a um 

outro desenvolvimento possível. Hoje, em um panorama bastante diverso, já pode ser 

mais qualificadamente discutida na chave de uma “consciência da catástrofe”. 
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III - Super-Regionalismo: Guimarães Rosa e Juan Rulfo 

 

Guiado pela valorização de Machado, Borges e Carpentier como artífices da 

reciprocidade cultural, Candido desenha sua linha evolutiva da literatura latino-

americana, descartando em contrapartida obras obsoletas do século XX, como os poemas 

épicos (!) do uruguaio Juan Zorilla de Martín ou a famosa Novela de la Tierra que 

documentava a vida das populações rurais com jactância. O maior representante dessa 

última vertente, o romance Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, será classificado por 

Candido como uma narrativa paternalista, verdadeira “apoteose do bom patrão” (2011a, 

p. 193), por contar a história de um advogado-cavaleiro que domestica capiais violentos. 

 Em sentido oposto, o crítico elogiará o renovador movimento brasileiro de 1922, 

bem como (posteriormente) Drummond e Murilo Mendes, passando pelo criacionismo de 

Vicente Huidobro até chegar, em verso, no concretismo. Entre a literatura rústica 

medíocre e o modernismo avançado ficará o caso complexo do regionalismo de 1930 no 

Brasil, acompanhado continente afora por Jorge Icaza e Astúrias. Como já vimos, estes 

ensaiarão o registro forte da defasagem periférica, encontrando um representante 

particularmente relevante em Graciliano Ramos, que teria sabido escrever “sem vertigem 

da distância, sem torneios nem duelos, sem cavalhadas nem vaquejadas, sem o 

centaurismo que marca os outros” (Idem, p. 192)”.  

Finalmente, em meio a esse regionalismo politizado e à linha modernista 

internacionalmente representada por Joyce, Faulkner e outros, emergirá a segunda 

geração do super-regionalismo, já nos anos 1950. Ao descrever essa vertente, Candido se 

refere a uma “florada novelística marcada pelo refinamento técnico, graças ao qual as 

regiões se transfiguram e os seus contornos humanos se subvertem, levando os traços 

antes pitorescos a se descarnarem e adquirirem universalidade”. O crítico observa, ainda, 

que a nova safra narrativa se nutre “de elementos não-realistas, como o absurdo, a magia 

das situações”, bem como “de técnicas anti-naturalistas, como o monólogo interior, a 

visão simultânea, o escorço, a elipse”. Não obstante, assinala o “aproveitamento do que 

antes era a própria substância do nativismo, do documentário social” (Ibidem, p. 195).  

Os grandes exemplos evocados para ilustrar o modelo são as obras de Guimarães 

Rosa e de Juan Rulfo. Lemos:  
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Deste super-regionalismo é tributária, no Brasil, a obra 

revolucionária de Guimarães Rosa solidamente plantada no que se 

poderia chamar de a universalidade da região. E o fato de estarem 

ultrapassados o pitoresco e o documentário não torna menos viva a 

presença da região em obras como as de Juan Rulfo - quer na 

realidade fragmentária e obsessiva de Llano en llamas, quer na 

sobriedade fantasma de Pedro Páramo (Ibidem, p. 195). 

 

Como se vê, o crítico enfatiza o quê vanguardista dessas narrativas 

“revolucionárias”, “fragmentárias” ou “fantasmáticas”. Seria preciso, no entanto, notar 

que o presumido cosmopolitismo não impede Candido de lhes valorizar, apesar do menor 

destaque, o caráter socialmente instigante e por assim dizer localista. Isso interessa muito, 

pois, se é verdade que a reviravolta dos anos 1970 invalidou a teoria da interdependência 

ao deitar por terra as perspectivas periféricas de integração mundial positiva, também o 

mero suposto de universalidade se tornou insuficiente para aquilatar o trabalho de um 

escritor. Como fiz em relação a Borges, Machado e Carpentier, seria preciso aqui verificar 

aspectos formais que vão além da técnica, investigando a “consciência catastrófica” de 

Rulfo e Rosa, averiguando o quanto estes foram capazes de sinalizar fatores do processo 

social que estava por vir. 

Pois precisamente, como buscarei demonstrar, não apenas os dois escritores 

traduziram de modo visionário elementos da tragédia latino-americana, como justamente 

assim criaram expedientes modernistas primorosos. Gostaria ainda de argumentar que 

essa realização se deu de maneiras respectivamente distintas, porque adequadas às suas 

próprias particularidades nacionais e históricas. É com esses intuitos que procedo a seguir 

a uma análise comparativa dos dois romances mais representativos de Rulfo e Rosa: 

Pedro Páramo (1955) e Grande Sertão: Veredas (1956). 

 

* 

 

Além da proximidade das datas de publicação, é bastante evidente a semelhança 

temática entre essas duas obras: ambas tratam da vida de proprietários rurais – no primeiro 

caso, o ex-jagunço Riobaldo; no segundo, o terratenente Pedro Páramo cujo nome batiza 

o livro. É até possível apontar certa correspondência na trajetória dos personagens: o herói 
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do Grande Sertão nasce filho da pobre mulher Bigrí, é adotado pelo fazendeiro Selorico 

Mendes, vaga pelo interior do Brasil junto a bandos armados, participa de batalhas e 

termina herdando dois ranchos do padrinho. Já o homônimo do romance de Rulfo nasce 

filho do fazendeiro Lucas Páramo, recebe suas terras e angaria outras através de falcatruas 

mil, até possuir todo o município de Comala. Da orfandade ao pleno estabelecimento, 

ambas histórias giram em torno de tipos sociais representativos dos grotões latino-

americanos. 

Mas, como nota Candido, nem só de proximidades se sustenta a comparação. Se 

bem abordam o assunto regional, Grande Sertão: Veredas e Pedro Páramo se 

diferenciam estruturalmente em aspectos variados, chegando mesmo a se opor em alguns 

deles.  

Aqui, o primeiro fator a observar é a linguagem: como se sabe, a obra de 

Guimarães Rosa é plena em experimentos linguísticos, esbanjando neologismos e 

malabarismos de sintaxe em longos períodos nos quais busca mimetizar a prosódia 

sertaneja. Logo de início, seu narrador nos surpreende com um vocábulo inventado: 

“Nonada” (2001, p. 29). Nesse sentido, sua expressão é exuberante e flui caudalosamente 

como o Rio São Francisco que atravessa as Minas Gerais53. 

Já a obra de Rulfo, ao contrário, fala de maneira concisa e sóbria, quase 

pragmática. Seu estilo é seco, como o deserto de Jalisco. Daí que, no princípio, o narrador 

Juan Preciado, filho do protagonista que dá nome à obra, nos diga: “Vim a Comala porque 

me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse” 

(2020, p. 25): um encadeamento sintático padrão, tão inimaginável na glosa rosiana 

quanto um “Nonada” na boca de Preciado54. 

 
53 Diria Davi Arrigucci, em seu estudo sobre o Grande Sertão (...): “O fato é que encontramos, na base da 

linguagem, o falar regional do Norte de Minas, certamente muito estilizado, de combinação com latinismos; 

arcaísmos tomados ao português medieval — "esse magnífico idioma já quase esquecido: o antigo 

português dos sábios e poetas daquela época dos escolásticos da Idade Média, tal como se falava, por 

exemplo, em Coimbra"; indianismos; neologismos; termos aproveitados e adaptados de múltiplos idiomas 

(do inglês, do alemão, do francês, do árabe etc.); vocábulos cultos e raros, bebidos nos clássicos 

portugueses; elementos da linguagem das ciências, e sabe-se lá de que fontes mais. Enfim, as virtualidades 

da língua atualizadas e manipuladas na direção de uma mescla única, difícil de definir e de entender num 

primeiro momento, que estranha e surpreende e vai, entretanto, se apoderando do leitor, à medida que se 

entrega ao fluxo rítmico da narrativa também misturada. É quase um idioleto próprio do escritor, chamando 

a atenção sobre si todo o tempo, pelo inusitado da invenção, os achados constantes, a graça verbal, a forte 

ênfase” (1994, p. 13). 
54 Comentando o romance de Rulfo em outro ensaio, Arrigucci o descreve em termos que contrastam 

antinomicamente com aqueles empregados em sua análise do Grande Sertão (...). Para o crítico, em Pedro 

Páramo há “uma vasta matéria ficcional, grande mar da memória (individual, histórica, arcaica), 
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Assim também as vozes narrativas, enquanto personagens, ocupam posições 

diferentes, quase avessas. Grande Sertão: Veredas tem por liame a conversa entre um 

rustiquíssimo Riobaldo e um letrado anônimo que nunca se manifesta. A palavra é toda 

dada ao jagunço, que se derrama. Na prática, trata-se de uma incursão da perspectiva 

culta, urbana, às profundezas brasileiras; pois o interlocutor do ex-pistoleiro, “com toda 

leitura e suma doutoração” (2001, p. 38) segundo o próprio, vem “devassar a raso esse 

mar de territórios, para sortimento de conferir o que existe” (Idem, p. 51). Seja um 

acadêmico ou um escritor – em ambos os casos, um alter ego do próprio Guimarães Rosa 

–, joga-se com o lugar de quem lê. O alfabetizado, receptor, se vê silenciado, envolto no 

emaranhado do pensamento local, este produto de um mundo que lhe é estranho55.  

Por outro lado, é só graças ao pesquisador enigmático, que escuta Riobaldo, que 

o romance se torna possível. Sem este ouvinte interno à narrativa, o monólogo jagunço 

não existiria, tampouco seria possível transformá-lo em obra literária. Em outras palavras, 

o romance brasileiro é colocado frente a um espelho invertido, cujo reflexo é o outro 

social, também parte constitutiva da vida na América Latina, que por sua vez não pode 

narrar sem alguém instruído à escuta. A contradição do autor super-regionalista - meio 

local, meio universal – pertencente a um mundo socialmente dilacerado, assim se 

converte em pressuposto da forma. 

Mas se aqui temos um narrador rural, que recebe a cidade, em Pedro Páramo é 

testada a perspectiva contrária. De início - já sabemos -, quem conta sua história é Juan 

Preciado, enviado a Comala pela finada mãe Dolores com o intuito de cobrar do pai o que 

este “tinha de ter” (2020, p. 25) lhes dado e nunca deu. Não se trata propriamente de um 

bacharel, mas, em todo caso, de alguém que desce aos recônditos. Se em Grande Sertão: 

Veredas, a voz narrativa matuta se dirige ao leitor cosmopolita, na obra de Rulfo ela vai 

à província conhecer a vida rústica. Daí que Riobaldo chame seu interlocutor de “senhor” 

(2001, p. 33) a todo instante, enquanto, em Pedro Páramo, é Juan Preciado quem é 

 
concentrando-se em volta de um reduzido centro, seco e concreto, da fala. Sua linguagem, então, se 

resguarda conforme uma ética do despojamento e se faz dura, de pedra, à maneira da paisagem física e 

humana que parece, de algum modo, imitar” (1987, p. 168). 
55 Roberto Schwarz trabalhou a questão em seu ensaio “Grande Sertão: a Fala”, chamando a forma do 

romance de “monólogo inserto em situação dialógica”. Nas palavras do crítico: “’O Senhor ri certas 

risadas...’ diz Riobaldo a seu interlocutor, que usa óculos, toma notas, homem de muita instrução. E fica 

estabelecido o contexto de tudo o mais que o livro traz; o jagunço, em face do homem da cidade, passa em 

revista o seu passado, seu mundo, suas crenças. Esta revisão é a essência do livro” (1965, p. 24). 



60 
 

chamado de “senhor” (2020, p. 26) pelo habitante do deserto: prismas reversos, que 

parecem formar juntos um curioso palíndromo latino-americano. 

Outra diferença: a estrutura das tramas. Riobaldo divaga já estabelecido como 

posseiro, enjeitado e arrependido. Ao recontar a própria vida, então, vai tecendo o fio de 

seu percurso da pobreza à propriedade, recordando de modo cronologicamente desconexo 

um sem-número de peripécias. Para nosso argumento, vale a pena realinhá-las: tudo 

começa com seu apadrinhamento por Selorico, que lhe proporciona uma instrução básica 

no município de Curralinho. Uma vez educado, Riobaldo volta à roça onde nascera, mas 

logo se junta ao legalista Zé Bebêlo e sai pelo Sertão a caçar jagunços. Nisso, desbrava a 

geografia brasileira, conhecendo do sudeste de Goiás ao Sul da Bahia. Identificado aos 

bandidos, porém, acaba deserdando de Bebêlo e se juntando ao bando de Joca Ramiro, 

graças à ação do valente Diadorim, que conhecia desde a infância e com quem passará a 

desenvolver uma relação de afeto quase carnal (“um máu amor oculto” (2001, p. 118)). 

Em seguida, Riobaldo toma parte na primeira guerra do Sertão, travada entre os 

fora-da-lei Ramiro, Hermógenes e Ricardão contra o próprio Zé Bebêlo. O narrador chega 

a ter esse último sob a mira de sua arma em uma batalha, mas (compadecido do antigo 

parceiro) inventa que era preciso mantê-lo vivo para dar-lhe julgamento justo. O 

prisioneiro termina condenado ao exílio em Goiás, o que revolta “os hermógenes” (Idem, 

p. 88) que o queriam morto e, por isso, tramam e executam o assassinato de Ramiro. 

Posteriormente, o narrador se incorpora ao bando de Medeiro Vaz (“o Rei dos 

Gerais” (Ibidem, p. 97)) para vingar a morte de seu ex-líder. Inicia-se, então, uma segunda 

guerra - que no encadear embaralhado da obra, é narrada como um dos primeiros 

episódios. O resultado desta é desfavorável à divisão de Riobaldo, que sucumbe na 

tentativa de atravessar o Liso do Sussuarão, perdendo Medeiro Vaz. Mas o grupo ganha 

novo fôlego com a volta de... Zé Bebêlo, que busca vingança contra os pistoleiros que lhe 

haviam banido. 

A esta altura dos fatos, o protagonista começa a se mostrar obcecado com o boato 

de que a dificuldade em vencer Hermógenes se devia a um pacto do jagunço com o 

demônio. De fato, o sertanejo era habitué de crueldades inomináveis e costumava passar 

por vilarejos “baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e 

orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, 

queimando pessoas ainda meio vivas” (Ibidem, p. 79). Daí sua aura luciferina. 



61 
 

Logo o conflito com o endiabrado e seu bando chegará ao ápice, quando este e o 

exército de Riobaldo e Bebêlo se enfrentarem no episódio da Fazenda dos Tucanos. A 

cena é exaustiva, narrada com abundância linguística e uma profusão de disparos, mortes 

e acontecimentos confusos; mas, a certo ponto, chega-se a uma trégua. É aí que, convicto 

de que só um poder sobrenatural venceria Hermógenes, Riobaldo se encaminha às 

Veredas Mortas, onde firma (ou pensa firmar) um pacto com o “Coisa-Ruim” (Ibidem, p. 

68). Doravante seu comportamento muda para comandar como líder o duelo fatídico 

contra seu rival pactário, no qual este é morto por Diadorim, por sua vez também abatido. 

Profundamente comovido pela perda do companheiro (e descobrindo que este, na 

verdade, era uma mulher disfarçada), o narrador termina desistindo da vida belicosa e 

herdando as propriedades de Selorico, se casando, aceitando o catecismo moral-espiritual 

de seu compadre Quelemém e abraçando a existência semi-pacata a partir da qual 

descreverá seu passado. 

Uma história epopeica, cheia de batalhas, heróis, vilões e feitos notáveis, com 

ampla ação, expectativa, surpresas e reviravoltas. A despeito do modernismo, uma obra 

nada afeita à rarefação da intriga que pauta as obras do século XX e traduz o tédio da vida 

burguesa. Dito de outro modo: se, como observaria Augusto de Campos, há um tanto de 

James Joyce na técnica do monólogo rosiano56, não há comparação entre o percurso 

aventureiro de Riobaldo e a existência trivial de Leopold Bloom em Ulysses (1922). 

Considerando a trama, Grande Sertão (...) tem mesmo mais que ver com o próprio Ulisses 

de Homero. 

Não poderíamos, todavia, dizer algo assim de Pedro Páramo. Obra melancólica, 

começa narrada por um homem lacônico que não se emociona nem diante da morte de 

sua mãe. Quando este chega a Comala, tampouco se lhe apresentam aventuras. Na 

verdade, toda a cidade está deserta e o personagem consegue apenas conversar com os 

fantasmas da senhora Eduviges e da doida Dorotea. Todos os habitantes do local estão já 

 
56 Augusto abre seu ensaio “Um Lance de ‘Dês’ do Grande Sertão” (1959) com as seguintes palavras: “’O 

verdadeiro romance se passa entre Joyce e a linguagem’, escreveu o crítico Harry Levin a propósito de 

Finnegan’s Wake. Cremos que se poderia aplicar a mesma observação a Grande Sertão: Veredas, de 

Guimarães Rosa. Não se quer com isso minimizar a ‘mensagem’ de tais obras. Mas acentuar que os grandes 

conteúdos do Grande Sertão, como os de Joyce, se resolvem não só através da, mas na linguagem. Esta não 

é mais um animal doméstico atrelado ao veículo da ‘estória’, indiferente aos seus conteúdos. Identifica-se, 

isomorficamente, às cargas de conteúdo que carrega, e passa a valer, ao mesmo tempo, como texto e como 

pretexto, em si mesma, para a invenção estética, assumindo a iniciativa dos procedimentos narrativos” 

(2015, p. 15). 
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falecidos e não oferecem ao narrador nada mais do que a possibilidade de se conformar 

com sua morte iminente, enquanto delira em razão do calor. 

O fim, então, chega para Preciado, mas não tem nada de grandioso como o 

sacrifício de Diadorim. Pelo contrário, o personagem se vai por causas desconhecidas e 

de maneira a tal ponto passiva que o leitor mal percebe o que lhe passa. Lemos: “Tive de 

sorver o mesmo ar que saía da minha boca, parando-o com as mãos antes que ele fosse 

embora. Sentia o ar indo e vindo, cada vez menos; até que se fez tão fino que se filtrou 

entre meus dedos para sempre” (2020, p. 91). 

Depois de expirar, Preciado é enterrado com Dorotea, mas seus cadáveres seguem 

conversando sobre as histórias de Comala, com o romance assumindo gradualmente uma 

perspectiva em terceira pessoa, cedendo vozes a outras figuras. Conhecemos a história do 

Padre Rentería, que pecara em consentir com as barbaridades de Páramo e por isso fora 

impedido pela Igreja de ministrar os sacramentos aos hereges, cujas almas ficavam 

condenadas a vagar entre os vivos. Somos também apresentados ao filho de Don Pedro, 

Miguel, que tinha um ímpeto violento e acaba morto em um acidente de cavalo. Assim 

também, sabemos da história de Susana San Juan, que sai de Comala para se casar, mas 

é requisitada como esposa por Páramo e volta ao povoado doente, com uma febre 

incurável e tomada por alucinações. 

Lentamente, vamos rearmando ainda a história do próprio senhor de Comala, que 

administrou suas posses com mão de ferro, mas decaiu ao ter parte de suas terras tomadas 

por camponeses insurretos durante a Revolução Mexicana, se rendendo ao desgosto após 

o óbito de sua mulher. Ao fim, o protagonista é apunhalado por um de seus filhos 

bastardos, o devasso Abundio Martínez, que se embriagara depois de também ver falecer 

a sua própria amada, Refugia. Terminamos com o desmoronamento de Páramo, que 

alegoriza a decadência do lugarejo que Juan Preciado irá conhecer e cuja história vai 

começar a narrar. 

Como se vê, há, no que se refere às tramas, pouca correspondência entre Juan 

Rulfo e Guimarães Rosa. O Sertão é vasto - um amplo leque de possibilidades que 

convida à ação. Já o deserto mexicano é rarefeito, estéril e convida à morte. Um é 

entusiasmado, o outro é sorumbático; um é grandiloquente, o outro é contido; um é Eros, 

o outro é Tânatos. De onde viria essa diferença, sutilmente observada por Candido? 



63 
 

A resposta psicossocial pode começar por uma breve digressão pela distinção 

entre memória e consciente, proposta por Freud em “Além do princípio do prazer” (1920). 

Segundo o próprio, o consciente se caracteriza por uma particularidade: “o processo 

estimulador não deixa nele qualquer modificação duradoura de seus elementos, como 

acontece em todos os outros sistemas psíquicos, porém como que se esfumaça no 

fenômeno da conscientização”. Já os resquícios mnemônicos “são mais intensos e 

duradouros, se o processo que os imprime jamais chega ao consciente” (APUD: 

BENJAMIN, 2012b, p. 272). Walter Benjamin, em famoso texto sobre Baudelaire e 

Proust, traria à tona essa oposição para associar essa última “mémoire”, mais proustiana, 

ao que chamou de experiência (“Erfahrung”); atribuindo a lembrança consciente a algo 

próximo, porém diferente e mais baudelairiano: a vivência (“Erlebnis”). Isto é, a 

memória, involuntária, pertence ao âmbito do que se experienciou e pode ser recordado 

de maneira epifânica e integral, como faz o narrador de À la Recherche du Temps Perdu 

(1913) ao comer uma Madeleine. Já a lembrança faz parte do que se tem vivência, 

podendo ser evocada de maneira consciente, mas “esfumaçada” – como faria o eu-lírico 

de Baudelaire em relação aos episódios da Revolução e da modernidade francesas nas 

Fleurs du mal (1857). 

Ora bem, algo assim se aplica a Grande Sertão: Veredas e Pedro Páramo. No 

primeiro caso, tem-se um jagunço de facto, que passou pelas lutas dos lugares remotos 

do Brasil e reconstitui sua experiência em um fôlego só, transmitindo-a ao letrado. Uma 

história que faz parte de sua biografia e, por isso mesmo, pode ser rememorada. Já no 

caso de Juan Preciado, trata-se de um filho, um produto daquela realidade de bestialidade 

e miséria que descreve - mas que contudo não sentiu na pele, podendo apenas relembrá-

la racionalmente, através do que aprende com as outras personagens. Daí a estrutura do 

relato ser etérea (uma “sobriedade fantasma”, diria Candido). Uma narrativa é épica e 

total – a reconstrução de uma existência inteira -, a outra é dramática e fragmentária – 

uma tentativa precária de rearmar alguma coisa contável a partir de vários fiapos de 

histórias alheias (que de fato assumirão a forma de mini-contos no livro El Llano en 

Llamas (1953)). 

Claro que essa divergência pode ser atribuída a opções estéticas voluntárias dos 

autores, bem como a características psicológicas individuais, de ordem pessoal e assim 

por diante. Entretanto, gostaria aqui de arriscar uma interpretação diversa, vinculada aos 

diferentes processos históricos vividos pelo Brasil e pelo México quando da publicação 
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dos dois romances. Pois se ambos os países compartilharam a experiência do 

subdesenvolvimento, também é fato que passaram por ela com peculiaridades no que diz 

respeito à organização econômica e, sobretudo, à luta de classes. 

Por isso, talvez, no Grande Sertão, tenhamos algo que, à altura de seu lançamento, 

permanecia pulsante – algo de que a trajetória de Riobaldo seria parte. Antagonicamente, 

em Rulfo, há algo que não se viveu, mas resultou em objeto perdido que o autor busca 

repor conscientemente. Parecem processos de formalização adequados, no primeiro caso, 

à luta brasileira pelo desenvolvimento e, no segundo, à institucionalização de uma 

Revolução Mexicana que Juan Rulfo não presenciou e que redundaria no governo do 

Partido Revolucionário Institucional do México. 

 

* 

 

Comecemos por Guimarães Rosa. Quando sua obra é publicada, em 1956, o Brasil 

havia acabado de passar pelo mandato democrático de Getúlio Vargas. O histórico 

caudilho havia iniciado, com a Revolução Militar de 1930 e com seu regime totalitário 

do Estado Novo de 1937 a 1945, um dos mais impressionantes processos de 

modernização infraestrutural de um país na história do século XX. De uma economia 

predominantemente agrária, o Brasil desenvolvera uma indústria de base, urbanizara 

freneticamente suas principais capitais e ganhara leis de proteção trabalhistas. Já eleito 

pelo sufrágio em 1951, Vargas encabeçaria também um plano de criação de bancos 

públicos (como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico [BNDE] e o Banco 

do Nordeste), abertura de estradas (como a Rodovia Fernão Dias, que ligava São Paulo a 

Belo Horizonte) e proteção das commodities locais através da criação da estatal Petrobrás. 

Com o slogan “o petróleo é nosso”, impulsionava-se o instinto anti-imperialista de 

soberania, inclusive com apoio da esquerda subordinada aos ditames soviéticos, outrora 

perseguida pelo mesmo Vargas57. 

 
57 Especificamente, me refiro ao Partido Comunista Brasileiro, cujo histórico líder Luís Carlos Prestes 

apoiara a eleição democrática de Vargas após ter sido preso em solitária pelo Presidente. Tratava-se, como 

se sabe, de política de frente nacional com a burguesia desenvolvimentista, adotada como linha oficial pela 

extensa maioria dos partidos comunistas latino-americanos alinhados à URSS. Para uma síntese do debate 

no seio da esquerda brasileira dos anos 1950, ver: REIS, Daniel Aarão. “Entre Reforma e Revolução: a 

Trajetória do Partido Comunista no Brasil entre 1943 e 1964”. Em: REIS, Daniel Aarão e RIDENTI, 
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Consumido por intrigas políticas que não cabe discutir aqui, o governo do 

presidente seria encerrado com seu fatídico suicídio, mas o arranque desenvolvimentista 

seguiria firme no governo seguinte, do civil Juscelino Kubitschek. Não por acaso Celso 

Furtado, em seu clássico Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, identificaria no período 

1955-1960 o que ele chamaria de “superação da estrutura colonial brasileira” (2009, p. 

213), dada a suplantação da sina agroexportadora por uma política de produção 

industrial58. Seria esse espírito de modernização, inclusive, que a construção de Brasília, 

nova capital do país, viria a simbolizar. Edificada no deserto do planalto central, com 

plano piloto do modernista Lúcia Costa e projetos de Oscar Nienmeyer, a cidade 

encarnava a utopia de um Brasil grande e futurista, com seu território unificado e sua 

inserção definitiva no rol das nações autossuficientes e civilizadas. 

Ora bem, esse impulso grandioso, que ressoa ele próprio nas teorias candidianas 

do super-regionalismo e da interdependência literária, tem também algo que ver com 

Grande Sertão: Veredas, a começar pelo seu título de vogais abertas, substantivo no 

aumentativo e adjetivo escolhido a propósito. Assim também, a obsessão de integrar as 

jurisdições estaduais a partir de um núcleo se liga ao cenário percorrido por Riobaldo, 

que vaga pelo âmago geográfico nacional, passando pelo Centro-Oeste e por Minas até 

chegar nos limites nordestinos59. O Sertão surge mesmo, mais do que um espaço, como 

um estado de espírito insinuosamente universal. Diz o narrador rosiano: “o sertão está em 

toda parte” (2001, p. 30), “o sertão é do tamanho do mundo” (Idem, p. 108). Para além 

de bioma, como notaria Candido, trata-se de uma promessa de desprovincianização, de 

integração ao globo60. 

 
Marcelo. História do Marxismo no Brasil – Partidos e Organizações dos anos 1920 aos 1960 (Volume 5). 

Editora UNICAMP, 2007. 
58 “A superação da estrutura colonial pode ser observada de dois ângulos: o do deslocamento do centro 

dinâmico para o setor industrial e o da mudança dos centros de decisão. O deslocamento do centro dinâmico 

para as indústrias firmou-se na década de 1930, conforme observamos. Contudo, o setor exportador 

continuou desempenhando um papel estratégico básico, pois a formação de capital estava atada à 

capacidade para importar. Na década de 1950 o setor industrial deu novo passo fundamental adiante, com 

a ampliação e diversificação das indústrias de bens de produção. Esse segundo passo viria permitir ao setor 

industrial, que lidera o desenvolvimento do país, apoiar-se em si próprio para crescer. Com efeito, entre 

1955 e 1960 foi possível manter uma taxa média de crescimento anual da produção industrial da ordem de 

10%, não obstante as importações de equipamentos industriais se mantivessem estacionárias” (2009, p. 

213-214). 
59 Nas palavras de Willi Bolle, Rosa convida o leitor a redescobrir “o centro do país que, tanto pelo seu 

papel histórico quanto pela originalidade étnica de seus habitantes, mas sobretudo pela qualidade da 

representação literária, transborda seus horizontes em direção à Amazônia e às metrópoles do Sudeste para 

tornar-se um retrato alegórico do Brasil” (2004, p. 48). 
60 Diria Antonio Candido, em seu ensaio “O Homem dos Avessos” (1957): “A experiência documentária 

de Guimarães Rosa, a observação da vida sertaneja, a paixão pela coisa e pelo nome da coisa, a capacidade 
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Não obstante, a ideologia desenvolvimentista é vista na boca dos próprios 

personagens do romance. Riobaldo sentencia: “Ah, vai vir um tempo, em que não se usa 

mais matar gente” – ou seja, em que as “Malícias maluqueiras, e perversidades” (Ibidem, 

p. 47) serão superadas pela ilustração. Zé Bebêlo, a encarnação dessa expectativa, 

pretende entrar na política, pois “considerava o progresso de todos – como se mais esse 

todo Brasil, territórios” (Ibidem, p. 112-113). Diz-se dele que gostava de “falar muito 

nacional” (Ibidem, p. 180) e que “deputado fosse, então reluzia perfeito o Norte, botando 

pontes, baseando fábricas, remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, 

estreando mil escolas” (Ibidem, p. 177). O que é isso senão a ideologia da Era Vargas e 

do governo Kubitschek tornada personagem? 

Seguramente, como veremos adiante, a integridade desse progressismo precisará 

ser matizada pela sutil ironia do narrador, bem como por outros aspectos mais que 

compõem a “consciência catastrófica” de Rosa. De qualquer modo, o fato de o autor ter 

vivido um período de industrialização e mobilização nacional por soberania, inclusive 

servindo como diplomata a diferentes presidentes, lhe permite que a memória do processo 

seja calcada na experiência e que a narrativa surja como um épico na voz de Riobaldo 

(que também se bateu contra a barbárie pessoalizada em Hermógenes em nome do 

avanço)61. Por isso a forma de Grande Sertão: Veredas é permeada por um tom de 

profecia, dirigido ao amanhã - essa época em que não se “vai mais matar gente”: suas 

preocupações indicam problemas a superar no futuro, denotando uma inserção no amplo 

debate sobre a formação do país, onde acompanha clássicos ensaios de interpretação 

socioeconômica, como Formação Econômica do Brasil (1959) do próprio Celso Furtado, 

 
de entrar na psicologia do rústico, – tudo se transformou em significado universal graças à invenção, que 

subtrai o livro à matriz regional para fazê-lo exprimir os grandes lugares-comuns sem os quais a arte não 

sobrevive: dor, amor, morte, – para cuja órbita nos arrasta a cada instante, mostrando que o pitoresco é 

acessório e que, na verdade, o sertão é o mundo” (2017d, p. 112). 
61 Uma interessante anedota contada por Afonso Arinos ilustra os paralelos entre Rosa e o 

desenvolvimentismo dos anos JK: “JK atravessava uma das fases mais duras de sua vida. Mesmo assim, 

subiu o estrado sorridente e tomou lugar à mesa, ao lado do presidente da Academia, Austregésilo de 

Athayde. Não lhe pareciam pesar as agruras do destino e ele se mantinha impecável, esguio em sua casava 

bem trabalhada, ouvindo com atenção seus oradores. Em certo momento do discurso, eu disse o seguinte a 

Guimarães Rosa: ‘Não esqueçamos que os chapadões do Brasil central permitiram, nas artes plásticas, a 

maior aventura de liberdade formal do mundo moderno, que é Brasília. Ali nada se demoliu, tudo se 

construiu no campo livre... Despertastes as inusitadas palavras que dormiam no mundo das possibilidades 

fizeram com as linhas e os volumes inexistentes: uma construção para o mundo, no meio do Brasil’. Foi 

então que a assistência irrompeu em aplausos, dirigidos a Rosa e a Kubitschek. Espantado interrompi a 

leitura, enquanto Juscelino acenava as mãos, com o seu melhor sorriso diamantinense. (...) A cena 

representou a aproximação entre a natureza intelectual e as consequências sociais da cultura” (APUD: 

BOJUNGA, 2010, p. 613-614). 
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Formação do Brasil Contemporâneo (1942) de Caio Prado Jr. e O Povo Brasileiro – A 

Formação e o Sentido do Brasil (1995) de Darcy Ribeiro62. 

Algo bem diferente acontece em Juan Rulfo. Diegeticamente falando, o pano de 

fundo político de seu romance é a Revolução Mexicana, figurada nos camponeses villistas 

(isto é, seguidores do bandoleiro Pancho Villa) que combatem a concentração de terras 

por Pedro Páramo. Na vida real, tratou-se de um processo monumental, de demanda pela 

reforma agrária e exercício da soberania popular em níveis sem precedentes na história 

da América Latina – culminando, inclusive, na redação da constituição nacional de 1917, 

que universalizaria direitos e inspiraria o próprio desenvolvimentismo varguista. Não por 

acaso, em “Literatura e Subdesenvolvimento”, Candido menciona esse fato histórico 

como um exemplo de luta contra o analfabetismo e os males da dependência. 

Contudo, o processo revolucionário em si atravessa as décadas de 1910 e 1920 – 

ou seja, precede a escrita e publicação de Pedro Páramo nos anos 1950. Em palavras 

freudianas, à diferença de Guimarães Rosa, Rulfo não experienciou propriamente o 

fenômeno que repõe esteticamente. Sua vivência está muito mais ligada ao governo do 

Partido Revolucionário Institucional, que emergiu da convulsão social para comandar o 

México de 1929 a 2000. Quando o romance vem a público, o país norte-americano se 

encontra já governado pelo presidente Adolfo Ruiz Cortines, o sétimo mandatário do PRI.  

Decerto essa é, ainda, uma época de intenso desenvolvimento, com o 

funcionamento a todo vapor de empresas como Altos Hornos de México (siderurgia), 

Industria Elétrica de México (eletricidade), Guanos y Fertilizantes (agrícola), Cementos 

Guadalajara (construção civil) – todas turbinadas por empréstimos do banco público 

Nacional Financeira (NAFINSA), criado nos anos de nacionalização do sistema bancário 

posteriores à sublevação política. Mas se bem estamos falando de um momento de 

arranque modernizador, também é verdade que o PRI foi a solução conciliatória 

encontrada pelas classes dominantes mexicanas para conter a instabilidade e frear as 

energias liberadas pelo levante popular, que aliás sofrera violenta repressão policial, 

 
62 Diria Willi Bolle: “A denominação do gênero retrato do Brasil, que se aplica basicamente a ensaios de 

história e ciências sociais, é derivada do livro homônimo publicado em 1928 por Paulo Prado. Os retratos 

do Brasil escritos no século XX estendem-se desde o livro fundador Os Sertões (1902), de Euclides da 

Cunha, até os últimos estudos de Darcy Ribeiro, passando pelas obras já clássicas de Gilberto Freyre (1933), 

Sérgio Buarque de Holanda (1936) e Caio Prado Jr., cuja Formação do Brasil contemporâneo (1942) foi 

seguida de uma série de ‘ensaios de formação’, da autoria de Raymundo Faoro (1958), Celso Furtado 

(1958), Antonio Candido (1959) e, mais recentemente, Darcy Ribeiro (1995), respectivamente sobre a 

política, a economia, a cultura literária e a etnologia do país” (2004, p. 24). 
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incluídos aí os assassinatos a bala de seus líderes Villa e Zapata. Conforme o historiador 

Alan Knight, a legenda era de coalizão, reunindo em seu seio “os caciques locais e os 

caudillos regionais (muitos deles mas não todos de origem nova e revolucionária), o 

agrarismo radical (...) e os proprietários de terra conservadores, (...) o anticlericalismo 

revolucionário e a ação social católica (sem falar do clericalismo conservador católico), 

um pretorianismo agressivo e ambicioso e uma incipiente tecnocracia civil” (2015, p. 20). 

Como o investimento narrativo de Rulfo não está dirigido a nada disso, mas à Revolução 

em si, a figuração desta na Era Cortines não pode se dar senão de maneira melancólica, 

como uma lembrança consciente e – diria Freud – “esfumaçada”. 

Tratemos, para ilustrar, da emblemática cena de Pedro Páramo na qual um grupo 

de camponeses armados vai ter com o dono de Comala. Nela, três figuras se opõem em 

uma conversa: o líder anônimo do bando, o pequeno agricultor Perseverancio e o 

fazendeiro. Quando este último pergunta a razão do levante, ouve do chefe camponês a 

seguinte resposta: “— Pois porque os outros também fizeram. O senhor não está 

sabendo? Espere um pouquinho até que cheguem nossas instruções e então vamos 

esclarecer a causa para o senhor. Mas, para começar, já estamos aqui” (2020. p. 140).  

Trata-se da conflagração, se espraiando pelos distritos. Muito mais radicalizado, 

Perseverancio chega a acrescentar:  

 

— Eu sei a causa (…). E, se senhor quiser, eu conto. Nós nos 

rebelamos contra o governo e contra os senhores porque já 

estamos fartos de suportá-los. O governo porque é ordinário, e os 

senhores porque não passam de uns desavergonhados bandidos e 

uns ladrões sebentos. E do senhor governo não digo mais nada 

porque vamos dizer à bala o que queremos dizer” (2020. p. 140). 

 

Esse é o ponto de fuga moral de toda obra: a única voz que se opõe aos mandos 

e desmandos do latifundiário onipotente que sujeitou uma comunidade inteira. Mais do 

que o neurastênico Juan Preciado, o prostrado Padre Rentería ou o bêbado Martínez, 

Perseverancio é o antagonista efetivo de Pedro Páramo: um representante legítimo do 

processo revolucionário que contestou o status quo agrário nos anos 1910 e 1920. 

No entanto, a fala não vai adiante, sendo contida pela liderança camponesa, muito 

mais cuidadosa. Quando o fazendeiro interpela o insubordinado lhe perguntando quanto 
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dinheiro o grupo quer, ouve de seu chefe a seguinte resposta: “- O que o senhor aqui está 

dizendo está bem dito, Perseverancio. Você não devia ter soltado a língua. Precisamos 

agenciar um rico que nos habilite, e quem mais melhor do que o senhor aqui presente?” 

(2020, p. 140-141).  

A conversa termina com um acordo em que Páramo oferece “100 mil pesos” a 

seus inimigos, além de trezentos mil homens armados para “ajudá-los” (2020. p. 141). 

Logicamente, trata-se de um plano para infiltrar jagunços entre os villistas e acabar com 

eles. O desfecho da negociação então suscita perguntas: seria essa uma metáfora do 

modus operandi do Partido Revolucionário Institucional, com seu funcionamento interno 

tentando equilibrar as motivações de classe mais diversas? Seria a perversa tramoia de 

Páramo um sinal da visão negativa que o próprio Rulfo fazia dessa tentativa de pacto? 

Estaria o autor sugerindo que a busca de sua sociedade pela conciliação redundava no 

atendimento dos interesses das classes dominantes? 

É possível que sim, já que a interpretação do processo social pelo escritor assinala 

uma complexidade que ultrapassa qualquer maniqueísmo. Não se trata de tomar um lado, 

contra ou a favor da Revolução Mexicana (erro hermenêutico que poderia dar caráter 

didático a Pedro Páramo ou, no outro extremo, dar-lhe tom reacionário). O que a obra 

logra é algo mais inteligente: mimetizar, nos anos 1950, aspectos da absorção da 

insurreição histórica da década de 1910 por esse singular amortecedor do conflito social 

chamado PRI.  

Certamente há nas ciências humanas uma longa controvérsia sobre o caráter do 

governo Cortines e de outros que o sucedem. Não é necessário retomá-la aqui, pois a 

própria extensão desse debate é já um indicativo da confusão que Rulfo anota: em seu 

tempo, afinal, a revolta de Zapata e Villa vivia ou morria? A despeito do 

desenvolvimento, seria o PRI um partido de transformação ou conservação?  

O fato de que ambas as dimensões estejam presentes na consigna “Revolucionário 

Institucional” – adequada a uma organização que tentava balancear grupos os mais 

diversos – simboliza quase que caricatamente o tamanho do impasse histórico, 

alegorizado em Pedro Páramo e no caráter instersticial que marca todas suas categorias 

narrativas. Não se sabe, por exemplo, se os personagens de Comala estão vivos ou mortos. 

Juan Preciado fala de dentro de um túmulo e parece mesmo ter sido sepultado antes da 

hora. O microcosmos dramático não faz senão espelhar o México que se tornara o 
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cemitério da revolta castrada, mas que não deixava de seguir em marcha através de um 

acerto desenvolvimentista. Em outras palavras, a própria Revolução estaria enterrada 

viva, como o narrador do romance63. 

Talvez por isso, também, Rulfo não conte uma sucessão de episódios que 

compõem uma existência inteira, como faz Guimarães Rosa no Grande Sertão (...). Neste 

último, tem-se a recriação de um processo que permaneceria pulsando nos anos 

Kubitscheck. Já em Pedro Páramo, tem-se a apresentação de um relato sobre uma história 

“fragmentária”, com alto grau de contradição interna – o que só poderia se expressar em 

uma estrutura narrativa alquebrada. Isto é: em Riobaldo, trata-se de dar ânima a um estado 

de espírito que se traduziria em um governo futuro; em Juan Preciado, trata-se de conferir 

forma literária a um governo presente cujo caráter era paradoxal. 

Logo, não se justifica enxergar nos romances percepções respectivamente 

otimistas e pessimistas acerca do processo social latino-americano como um todo – mas 

sim identificar princípios de composição diversos para desígnios diferentes, ajustados a 

circunstâncias históricas singulares. Aí bem poderia estar a diferença entre a 

“universalidade da região” que Candido vê em Rosa e a “sobriedade fantasma” que o 

crítico aponta em Pedro Páramo. 

 

* 

 

 
63 Diria o poeta e crítico mexicano Hugo Gutiérrez Vega: “Melhor será não voltar ao pueblo, ao éden 

subvertido que se cala na mutilação da metralha, dizia, em pleno conflito revolucionário, Ramón López 

Velarde. Essa nostalgia do ‘éden subvertido’ tem em Rulfo uma entonação trágica. As palavras recuperam, 

através da estética, esse passado perdido e identificam aquilo que na vida de uma coletividade tem um 

caráter permanente. Por essa razão a prosa de Rulfo tem a enorme virtude de fixar no tempo e no espaço a 

atmosfera espiritual de um país em um momento de sua história e, simultaneamente, logra, por meio de sua 

essência lítica, garantir a intemporalidade, a validade permanente dessas formas de expressão e dessas 

criaturas de ficção essencialmente subjetivas e nem por isso menos capazes de refletir os dados objetivos 

da realidade” (1985, p. 81-82). Tradução própria de: “Mejor será no regresar al pueblo, al edén subvertido 

que se calla en la mutilación de la metralla”, decía, en pleno conflicto revolucionario, Ramón López 

Velarde. Esta nostalgia del “edén subvertido” tiene en Rulfo una entonación trágica. Las palabras 

recuperan, a través de la estética, ese pasado perdido e identifican aquello que en la vida de una colectividad 

tiene un carácter permanente. Por esta razón la prosa de Rulfo tiene la enorme virtud de fijar en el tiempo 

y en el espacio la atmósfera espiritual de un país en un momento de su historia y, simultáneamente, logra, 

por medio de su esencia lírica, garantizar la intemporalidad, la validez permanente de esas formas de 

expresión y de esas criaturas de ficción eminentemente subjetivas y no por eso menos capaces de reflejar 

los datos objetivos de la realidad”. 
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Não obstante, se pensarmos em termos de “consciência catastrófica”, buscando 

em ambos os escritores diagnósticos sobre a situação de dependência genericamente 

falando, veremos que tanto Rosa quanto Rulfo tomaram nota, em suas obras, de fatores 

da calamidade social latino-americana que marcaria os anos 1970 em diante. Nesse 

sentido, às suas maneiras, demonstraram bastante ceticismo em relação aos processos 

históricos que, de modo discrepante, lograram figurar. 

Vide, a propósito, as afinidades terríveis nas formas pelas quais Riobaldo e Pedro 

Páramo exercem seus poderes: o primeiro distribui acres para seus chegados e diz de um 

meeiro: “é meu”. Com isso, engendra uma verdadeira reserva militar informal para se 

garantir, descrevendo assim o esquema: “Deixo terra com eles, deles o que é meu é, 

fechamos que nem irmãos. (...) Estão aí, de armas areiadas. Inimigo vier, a gente cruza 

chamado, ajuntamos: é hora dum bom tiroteiamento” (2001, p. 49). A reincidência do 

pronome possessivo de primeira pessoa (“meu”) evidencia a confiança do fazendeiro que 

viveu a guerra, aprendendo a manejar a brutalidade e as relações pessoais a fim de 

preservar o que lhe pertence.  

Mais ou menos assim também opera Pedro Páramo: a prática de trocar posses por 

proteção lhe é absolutamente familiar, como se vê quando oferece ao capanga Damasio 

uma boa estância para que este se infiltre no já mencionado grupo de camponeses que 

reivindicam terras e dê cabo de todos. Diz Páramo: “você gostaria do ranchinho de Puerta 

de Piedra? Pois é seu desde agora” (2020, p. 81).  

O que mantém e governa a propriedade dos personagens é, portanto, a regra de 

chumbo da oligarquia violenta, que oferta glebas e manipula a legislação a seu bel-prazer. 

O advogado da narrativa de Rulfo, Gerardo Trujillo, bem tenta se mudar para outra cidade 

após passar anos avalizando os negócios escusos da família Páramo, mas desiste ao ver 

que Don Pedro não lhe oferece nenhuma ajuda financeira. Assim, se conforma e aceita 

seguir cuidando de seus “assuntos”. Por isso, quando ouve do fazendeiro a pergunta: 

“Com papéis ou sem eles, quem pode discutir comigo a propriedade do que tenho?”, 

responde maquinalmente: “Sem sombra de dúvida, ninguém, dom Pedro. Ninguém” 

(2020. p. 147). 

Igualmente emblemático é o caso de Zé Bebêlo, a encarnação legalista do Grande 

Sertão: interessado em estudar direito, o caçador de jagunços tem o hábito de comemorar 

suas vitórias contra outros bandos chacinando seus adversários enquanto grita “Viva a 
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Lei!”. Em uma cena tragicômica, um civil inocente lhe diz: “não faz vivalei em mim não, 

môr-de-Deus, seu Zebebel” (2001, p. 113). Flagrado em seus métodos, esse progressista 

ma non troppo será ainda chamado de “raposa” (Idem, p. 41). 

Personagens como estes corporificam a jurisdição sui generis da América Latina 

- já captada por Carpentier -, sempre ajustável às conveniências, sobretudo subordinada 

ao poder de fogo. Não por acaso, enquanto Riobaldo sentencia que “sertão é onde manda 

quem é forte, com as astúcias” (Ibidem, p. 43), Pedro Páramo diz a um de seus homens: 

“A lei, de agora em diante, nós é que fazemos” (2020, p. 70).  

A essa inusitada superestrutura legal, corresponde, por sua vez, um mundo 

econômico muito particular. Se bem é possível identificar nos universos de Guimarães 

Rosa e Rulfo algo similar a uma burguesia agrária, não é menos importante que seu 

regime acumulativo movimente um amplo leque de práticas pré-modernas. Os jagunços 

Ricardão e Joca Ramiro, do Grande Sertão, vivem “em casas de grandes fazendeiros e 

políticos” (2001, p. 234), demonstrando a promiscuidade do Estado e, sobretudo, dos 

senhores rurais na hora de se apoderar dos meios de produção (no caso, a terra). Assim 

também, na llanura mexicana, o capataz Fulgor Seldano ajuda Páramo a concentrar 

hectares eliminando o vizinho concorrente Toribio Alderete e quem sabe quantos mais64. 

Isso para não falar da ardilosidade de Pedro em se casar com a herdeira Dolores - mãe de 

Preciado - e, com o matrimônio, lhe arrebatar todos os dotes para depois abandoná-la. 

O resultado é que a economia parece girar em torno da acumulação primitiva. Na 

história da literatura, esse processo de expropriação direta de terrenos já aparecera em 

romances europeus – como o célebre Waverley (1814) de Walter Scott, onde é figurado 

o holocausto dos clãs tradicionais das highlands escocesas. A questão é que, lá, estamos 

em uma revolução burguesa no século XIX. Nos romances aqui estudados, estamos em 

pleno século XX, não em uma situação revolucionária, mas em um establishment rural 

que faz da violência seu nexo permanente. Tampouco se trata, nos latino-americanos, de 

fundar uma prática agrícola concorrencial (como na Europa), mas sim de um crescente 

processo de monopolização. 

 
64 Alguns anos antes de publicar “Literatura e Subdesenvolvimento”, Antonio Candido discutiria esse 

funcionamento social no ensaio “Jagunços Mineiros de Cláudio a Guimarães Rosa” (1966). Diria o crítico: 

“depreendemos que o nome de jagunço pode ser dado tanto ao valentão assalariado e ao camarada em 

armas, quanto ao próprio mandante que os utiliza para fins de transgressão consciente, ou para impor a 

ordem privada que faz as vezes de ordem pública” (2017b, p. 107). 
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É ainda bastante relevante, nesse sentido, que a maioria dos personagens de 

Grande Sertão (...) e Pedro Páramo não se enxergue enquanto classe. Riobaldo suspira: 

“ah, o bom costume jagunço. Assim que é vida soprada, vivida por cima. Um 

jagunceando, nem vê, nem repara na pobreza dos outros (...)” (Idem, p. 106). De maneira 

parecida, mas em perspectiva inversa, os pobres de Comala não se consideram parte da 

Revolução Mexicana. Diz Abundio: “Essa história não nos importa nada, mamãe Villa. 

Isso aí e nada para nós dá no mesmo” (2020, p. 169). É um erro ver aqui um apoliticismo 

dos escritores: muito pelo contrário, ambos percebem literariamente que suas figuras 

narrativas não formam estratos sociais sólidos, como se pairassem acima (ou abaixo) do 

proletariado e da burguesia. Como resultado, desenham um mundo de laços particulares, 

em que o esgarçamento social produz sujeitos sem distinção clara, imersos – para o bem 

ou para o mal – no arbítrio e na pobreza. 

Por isso, também, os ruralistas de Rosa e Rulfo não parecem muito interessados 

em otimizar sua produtividade. Formas primitivas de trabalho aparecem na fazenda do 

brasileiro Sêo Habão, que possui escravos e transforma jagunços em servos. Pedro 

Páramo se dá mesmo ao luxo de parar todas as atividades de seu latifúndio só para ver 

morrer de fome os habitantes de Comala que celebravam a morte de sua última esposa, 

Susana. Não há, aqui, mais-valia relativa (conforme Marx, a ampliação da margem de 

lucro por aumento da produção65). O que há, antes, é um sistema assentado na força bruta 

e na exploração desumana, cujo funcionamento se rege mais pela crueldade do que pela 

eficácia econômica. Riobaldo, que não é nenhum escravocrata, entrega essa verdade ao 

perguntar: “Para que eu quero ajuntar riqueza?” (2001, p. 49). 

Frente a essa capacidade de figuração social, realmente devemos dar razão a 

Candido quando este diz que os elementos pitorescos e documentais do regionalismo 

tradicional retrocedem. Com uma visão muito mais ampla, os escritores parecem 

inventariar aspectos da realidade continental que seriam mais tarde elaborados pela 

própria sociologia. Florestan Fernandes, por exemplo, diria nos anos 1960 que a luta de 

classes no capitalismo dependente, de assalariamento escasso, não era travada entre 

capital e trabalho, mas sim entre “possuidores” e “não possuidores” (2008, p. 39), razão 

 
65 Marx assim define o conceito no volume I d’O Capital: “a característica mais essencial do modo de 

produção capitalista não é a criação de mais-valia absoluta, porém de mais-valia relativa. Esta resulta do 

acúmulo de inovações técnicas, que elevam a produtividade social do trabalho e acabam por diminuir o 

valor dos bens de consumo nos quais se traduz o valor da força de trabalho, exigindo menor tempo de 

trabalho para a reprodução desta última” (1996, p. 41). 
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pela qual não seria ela um mecanismo regulador do valor mas simplesmente um moinho 

sanguinário66. 

É precisamente esse sistema, simultaneamente moderno e arcaico, que nos 

romances rebaixa e tritura não só a rábula diretamente subjugada, mas também quem vive 

em situação de anomia. Uma das famílias conhecidas por Juan Preciado chega ao cúmulo 

de andar nua. Assim também, na narrativa de Guimarães Rosa, é contada por Riobaldo a 

história de um homem paupérrimo que vagava sem roupas e, confundido com um macaco, 

acaba canibalizado pelos jagunços. A privação e a incivilidade são temas constantes de 

ambas as obras, revelando a outra face do brutalismo latifundista. 

Não se trata, cumpre reiterar, de atraso, como na ficção regionalista anterior. Ao 

contrário, devemos mesmo nos perguntar se os problemas surgidos em Comala ou no 

Sertão brasileiro, visualizados nos anos 1950 e guardadas suas especificidades, não eram 

já questões do porvir. Não haveria, afinal, alguma correspondência entre as atuais 

sociedades latino-americanas e esses mundos de miséria, com poucos poderosos 

imbricados nas instituições públicas e no submundo da violência dirigida? O grau de 

universalidade desses romances não estaria, a despeito de seu temário rural e de sua 

percepção dos problemas que lhes eram contemporâneos, na capacidade de mimetizar 

certos traços da vida social atual? 

Foi algo assim que Willi Bolle sugeriu em seu estudo sobre o Grande Sertão (...):  

 

Ao fundamentar seu retrato do Brasil numa encenação do sistema 

jagunço – instituição no limiar entre a lei e a ilegalidade, onde a 

transgressão é a regra e a guerra é permanente – Guimarães Rosa 

representa o funcionamento das estruturas de poder no país. 

Visionariamente, ele retrata uma sociedade que está se 

 
66 As particularidades das relações de trabalho rural nas economias latino-americanas dependentes seriam 

mais amplamente discutidas por Florestan. Diria o sociólogo: “É claro que a ênfase deliberada, direta e 

indireta, na mercantilização dos produtos agrários e a preferências por formas pré-capitalistas de exploração 

do trabalho na economia agrária redundam em atrofiamento crônico da intensidade do desenvolvimento 

capitalista no campo. Dados a abundância relativa de terras mais ou menos férteis, a facilidade de usos 

econômicos alternativos dos recursos naturais, a pressão de populações volumosas em busca de mera 

subsistência através do trabalho etc., e o padrão de articulação dos dois polos internos de uma economia 

capitalista dependente, é natural que o subdesenvolvimento restrinja o interesse dos agentes econômicos 

privilegiados e das elites econômicas por formas de produção agrária puramente capitalistas” (2008, p. 

179). 
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criminalizando em ampla escala e em que virtualmente todos são 

cooptados” (2004, p. 138).  

 

É desnecessário, a essa altura, dizer que o mesmo se aplica à obra de Rulfo, ou 

que esse retrato se ajusta perfeitamente às atuais realidades brasileira e mexicana, 

consideradas as devidas sutilezas. Tampouco seria preciso dizer que relações de trabalho 

ilegais, desigualdade fundiária, carência generalizada e artimanhas jurídicas permanecem 

existindo aos montes nesses países. Riobaldo bem dizia: “Eu me lembro das coisas, antes 

delas acontecerem...” (2001, p. 57). 

Não obstante, justo esse caráter futurista dá razão – embora em nova chave – à 

teoria super-regionalista de Candido. Em se tratando de sociedades com dramas 

hodiernos, seria também impossível compreendê-las nos termos do atraso latino-

americano que pautava o regionalismo tout court. Somente uma forma modernista, capaz 

de traduzir o sentido desagregado desses mundos e de sondar seus efeitos profundos na 

alma de seus personagens, poderia dar conta do diagnóstico “catastrófico” que se 

colocava. É verdade, portanto, que tanto Pedro Páramo quanto Grande Sertão: Veredas 

podem ser lidos em interlocução com romances regionais das primeiras décadas do século 

XX, cujas temáticas conservam. Mas não por acaso a ruptura formal em relação a estes é 

de proporções enormes.  

Note-se: enquanto a obra de Guimarães Rosa dialoga com Os Sertões (1902) de 

Euclides da Cunha, pelo assunto interiorano e pela tentativa de, através dele, interpretar 

o Brasil; Rulfo evoca a célebre Novela de la Tierra mexicana El Águila y la Serpiente 

(1928), de Martin Luis Guzmán, por sua abordagem das desproporções sociais rurais e 

do imaginário católico. Mas se essas obras tratavam dos problemas desde um ponto de 

vista externo, descrevendo em terceira pessoa acontecimentos verídicos com intenção 

documental – no caso de Euclides, a Guerra de Canudos; no caso de Guzmán, as 

insurreições populares lideradas por Villa -, Grande Sertão: Veredas e Pedro Páramo 

convertem a situação de subdesenvolvimento em contextura. 

Em sua torrente mental, o narrador Riobaldo produz aquilo que Antonio Candido 

chamaria mais tarde de “monólogo infinito” (2011b, p. 251) – um fluxo contínuo de 

sentimentos pessoais, narrativas várias, sustos de consciência e inquietações. Novamente, 

não seria errado dizer que esta forma recorda estratégias joycianas, mas devemos entendê-
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la como um requisito da própria matéria periférica: Riobaldo é um personagem 

subjetivamente cindido entre o padrinho fazendeiro e a mãe pobre, entre a humildade 

provinciana e os sonhos de ascensão, entre a cordialidade e a vida bárbara, entre o 

cristianismo e a maldade mefistofélica, entre a rispidez jagunça e o amor por Diadorim. 

Enfim, entre o que entende por bem e por mal, que se lhe apresentam como a natureza 

dual da vida no sertão67. Reposto na forma de um narrador externo e onisciente, todo esse 

enorme conflito - que bebe, enquanto projeção psicológica, em aspectos inerentes à 

realidade brasileira – se perderia por completo. Simplesmente não é possível figurar um 

objeto a tal ponto tormentoso com uma perspectiva unívoca. 

O mesmo se aplica a Pedro Páramo. Também o terratenente se bifurca entre a 

frieza sanguinolenta com que toca seus negócios e o amor honesto que sente por Susana. 

Além disso, o vasto mosaico humano que compõe Comala é apreendido pelo 

fracionamento da narrativa, que dá voz ao atormentado Juan Preciado, à transtornada 

mulher do patriarca, ao próprio Pedro e ao Padre Rentería, além de mobilizar um narrador 

em terceira pessoa. O ponto de vista, ao se multiplicar em diferentes prismas, talvez perca 

em descrição analítica, mas ganha em capacidade de sondagem, figurando o impacto da 

dependência na subjetividade de tipos diversos, formalizando também a convulsão dessa 

sociedade estilhaçada68. 

Seria o caso, em suma, de observar que os romances ultrapassam seus próprios 

contextos históricos, como que antevendo a situação funesta que marcaria os anos 1970. 

Clássico exemplo de ars extravasando vita: pese o entusiasmo do desenvolvimentista 

Guimarães Rosa com o golpe militar de 1964, o protesto contra a ditadura, que 

posteriormente marcaria sua atividade humanitária, era já registrado no romance69.  

 
67 Em seu já citado ensaio “O homem dos avessos”, Antonio Candido elabora fartamente o problema das 

contradições no Grande Sertão: Veredas. 
68 Diria Davi Arrigucci, em “Juan Rulfo: Pedra e Silêncio” (1986): “Armado com a nova técnica, que ele, 

por sua vez, reelabora num sentido pessoal e com grande originalidade, Rulfo transforma radicalmente a 

herança realista recebida da tradição no sentido de uma espécie de realismo de essência, que se distancia, 

pela visão interna e subjetiva, dos dados objetivos da realidade empírica, para sondar um real mais fundo, 

sob a face de um mundo fantasmagórico e desolado, onde erram homens desgarrados de si mesmos e dos 

demais” (1987, p. 171). 
69 O entusiasmo de Guimarães Rosa fica evidente, por exemplo, em sua correspondência com a 

estadunidense Harriet de Onís, primeira tradutora ao inglês do conto “O Burrinho Pedrês”, que, em 2 de 

Abril de 1964, se disse “disturbed about the news from Brazil” (VERLANGIERI, 1993, p. 259). Rosa, em 

sua resposta a Harriet se refere a um “grande movimento cívico-militar que nos livrou de J. Goulart e seus 

perigosos agitadores” (Idem, p. 260). Posteriormente, diz ainda: “Duas coisas me confortam, imensamente, 

no momento. Sua esplêndida ‘performance’ com o nosso ‘The Little... Donkey’. E o fato de a rebelião 

contra o Governo ter partido do nosso Estado de Minas Gerais, e as tropas que se arrojaram, rápidas e 
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Por tudo isso, hoje, o menos importante parece as formas supostamente universais 

do mineiro e do mexicano, conforme a ênfase de Candido em “Literatura e 

Subdesenvolvimento”, mas suas capacidades de “documentário social” – em sentido 

potente e formalmente eficaz. Por essas vias, os objetos literários permanecem 

contemporâneos em suas “consciências catastróficas”, responsáveis pelo acabamento de 

vanguarda. 

 

* 

 

A guisa de conclusão, poderíamos observar ainda um último traço comum a Pedro 

Páramo e Grande Sertão: Veredas que, apesar de compartilhado, se expressa de maneiras 

díspares, cristalizando o drama periférico em compasso com as nuances nacionais. Trata-

se do caráter metafísico das duas obras, ao qual Candido se refere quando fala na super-

regional “magia das situações”. Como já vimos, Riobaldo é atormentado pelo tema do 

pacto fáustico, que firma no desenlace ao se encaminhar às Veredas Mortas. Já Juan 

Preciado se vê envolto e mesmo conversa com as assombrações de Comala. Nos 

perguntamos: o que significa essa reincidência do particular sobrenatural? 

Ora, certamente se pode atribui-la à ausência de racionalidade moderna em ambos 

os mundos, onde vigoram móbeis diversos da lógica econômica capitalista clássica. Nem 

se poderia negar a verossimilhança antropológica dessa razão mística em dois países 

profundamente católicos como o México e o Brasil. De qualquer modo, é importante 

perceber como os fenômenos se manifestam em cada caso: 

 No Grande Sertão (...), a presença do diabo é a explicação do narrador para a 

maldade humana, de um modo geral. Diz Riobaldo: “Se sabe? E o demo – que é só assim 

o significado dum azougue maligno – tem ordem de seguir caminho dele, tem licença pra 

campear?! Arre, ele está misturado em tudo” (2001, p. 34). Essa digressão do personagem 

sobre comportamentos satânicos é a deixa para recordar, além da vileza do já mencionado 

 
disciplinadas, maciçamente, contra o Rio de Janeiro, foram as de Minas: descendo das montanhas, a nossa 

gente do sertão, do Grande Sertão, dos Backlands” (Idem, p. 264). 

Contudo, é conhecido o abrigo que Rosa, como diplomata, posteriormente daria a Franklin de Oliveira, 

jornalista e crítico literário perseguido pelo mesmo regime militar. Ver: DECOL, René Daniel. A Segunda 

Vida de Guimarães Rosa. Em: Le Monde Diplomatique Brasil. Edição 4. 8 de Novembro de 2007. 

Disponível online em: https://diplomatique.org.br/a-segunda-vida-de-guimaraes-rosa/. 
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Hermógenes, várias histórias de sadismo e consequências macabras. Narra-se o caso do 

Aleixo, que matou “um velhinho pobre” (Idem, p. 35) e, ato contínuo, viu seus filhos 

padecerem de uma moléstia misteriosa que lhes tornava os olhos vermelhos. Conta-se a 

história do cruel menino Valtêi, que “judia, ao devagar, de todo bicho ou criaçãozinha 

pequena que pega” (Ibidem, p. 36) e, por isso mesmo, recebe surras dos pais que se 

comprazem em aplicá-las. Finalmente, é relatado o caso do delegado Jazevedão, que 

demonstrava prazer em submeter seus prisioneiros a suplícios, antecipando o sadismo de 

certos personagens históricos do Brasil pós-AI-5. E tudo é atribuído à ação do “Galhardo, 

o Pé-de-Pato, o Sujo, o Homem, o Tisnado, o Côxo” (Ibidem, p. 68). 

Mas se Riobaldo treme ao recordar tais maldades, também é fato que vende a alma 

para vencer Hermógenes. Mais ainda: o contrato é parte de seu processo de ascensão, da 

pobreza de berço, passando pelo jaguncismo até a posse das terras. Pois só após destronar 

Zé Bebêlo e derrubar seu rival pactário é que o personagem se estabelece. O que o diabo 

efetivamente faz é introduzir na vida do narrador a capacidade de ser membro dos círculos 

superiores. 

Inspirado na leitura de Willi Bolle desse trato como uma alegoria diabólica do 

Brasil70 – na etimologia da palavra, considerando o “diabo” como aquilo que “desune” a 

sociedade (em classes)71 -, o filósofo Paulo Arantes sugeriria que “sempre que as elites 

de turno [brasileiras] se reconciliam, uma lei não escrita espera dos pactários – na acepção 

política rosiana do termo – demonstrações inequívocas de convicções moderadas” (2014, 

p. 287-288). Mais: considerando “as metamorfoses do sistema jagunço como um regime 

de exceção permanente (...), as Constituições do país sempre foram, antes de tudo, um 

Pacto, não sendo muito difícil adivinhar quem leva a parte do diabo” (Idem, p. 288). Um 

quadro de um país cindido, regido por uma lei do Cão, cuja assunção por Riobaldo – a 

preço de seu próprio espírito – permite o estabelecimento enquanto classe dominante, 

bem como a subjugação dos dominados: a isso pode perfeitamente se referir o esoterismo 

de Guimarães Rosa, em que pese seu entusiasmo com o desenvolvimento brasileiro72. 

 
70 Diz Willi Bolle: “(...) o pacto de Riobaldo com o Diabo é o ato-chave do romance. O pacto não é apenas 

a motivação profunda para o protagonista nos narrar a sua vida, mas traduz também a reflexão de Guimarães 

Rosa a respeito das instituições sobre as quais repousam a ordem pública, o sistema político do país, as 

estruturas jurídicas do Estado e o próprio processo da modernização” (2004, p. 155). 
71 De acordo com o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de Antônio Geraldo da Cunha, a palavra 

diabo deriva do latim “diabolôs, aquele ‘que desune, que calunia, que acusa’” (1986, p. 86).  
72 Existem muitas leituras do problema metafísico no Grande Sertão (...) que vão por caminhos diferentes. 

Entre as melhores, destaco a de Marcus Mazzari em “Figurações do ‘mal’ e do ‘maligno’ no Grande Sertão: 
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Já em Rulfo, a situação é outra. Como vimos, o purgatório de Comala pode bem 

se relacionar à situação da Revolução Mexicana nos anos 1950, cancelada mas ainda 

presente nos governos do PRI. Logo, o caráter morto-vivo dos personagens metaforizaria 

o processo histórico em sentido amplo. Mas há aí, também, atualidade. Ao dramatizar um 

universo de bandidagem onipotente, desigualdade extrema e escassez generalizada – tudo 

amalgamado em uma tentativa de conciliação social precária – o escritor entra nos 

meandros de um México que ainda existe. Talvez seja isso mesmo que Carlos Blanco 

Aguinaga quis dizer, ao afirmar em um famoso texto crítico sobre Pedro Páramo, que 

“Rulfo aparece na literatura mexicana cheio da angústia aparentemente sem solução do 

homem contemporâneo, e aparece - concretíssima realidade nacional - no pós-

Revolução73” (1969, p. 87). 

Esses diagnósticos histórico-literários se confirmaram nos anos ulteriores às 

publicações dos romances, quando a ditadura militar trouxe ao Brasil uma forma de 

desenvolvimento que perpetuou males sociais do Grande Sertão (...), conservando os 

mesmos até os dias correntes com reforço dos governos democráticos e 

desnacionalizantes de Fernando Collor e (do próprio ex-cepalino) Fernando Henrique 

Cardoso nos anos 1990. O mesmo vale para o México, que assistiu à crise do autoritário 

PRI quando o governo do presidente Díaz Ordáz ordenou, em 1968, o conhecido massacre 

de estudantes que protestavam contra sua gestão na praça de Tlatelolco – e ainda 

posteriormente, quando o presidente do partido Carlos Salinas de Gortari, eleito em 1988, 

introduziu definitivamente o neoliberalismo no país. O que resultou daí – sociedades 

autoritárias, de fossos sociais intransponíveis, com alto grau de promiscuidade entre a 

ilicitude e o Estado – mantém vivos os romances de Rulfo e Rosa, assim como mantém 

viva a ideia candidiana (ainda muito discretamente presente em “Literatura e 

Subdesenvolvimento”) de que as obras em questão apresentam um forte teor de 

“documentário social”. Seria apenas preciso lembrar: não mais o documentário 

regionalista dos anos anteriores, mas uma mimese literária sem unanimidade possível, 

 
Veredas”, que insere a obra de Guimarães Rosa na tradição alemã do bildungsroman, estudando o pacto 

fáustico firmado por Riobaldo em termos goetheanos, sem se concentrar nos particulares 

caracteristicamente políticos e, por assim dizer, nacionais da narrativa. Mazzari chega mesmo a falar em 

“uma malignidade como que supra-histórica” (2008) que cerca o personagem Hermógenes. Sem prejuízo 

do maior interesse que leituras como essa despertam, procurei demonstrar aqui uma possibilidade de 

interpretação diversa. 
73 Tradução própria de: “Rulfo aparece en las letras mexicanas lleno de la angustia al parecer sin solución 

del hombre contemporáneo, y aparece - concretísima realidad nacional - en el después de la Revolución”. 
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cuja “consciência catastrófica” se converte em recurso artístico primoroso e, assim, segue 

interessando à interpretação da realidade latino-americana. 
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IV - Interdependência: La Ciudad y los Perros, de Vargas Llosa 

 

A certa altura de “Literatura e Subdesenvolvimento”, Antonio Candido evoca o 

romance La Ciudad y los Perros (1963), de Mario Vargas Llosa, como outro “exemplo 

admirável” (1970, p. 187) a ilustrar sua teoria da interdependência literária. Para o crítico, 

a técnica complexa da qual a referida obra dá mostras representa mais um momento de 

ajustamento dos procedimentos modernistas ao solo latino-americano, com o que a 

narrativa periférica ganha em universalidade e originalidade, equiparando o concerto 

internacional das formas e tornando aquela mesma técnica - outrora privilégio dos 

“países-fontes” - uma espécie de patrimônio global. A longa citação se justifica por expor 

com clareza do que se trata: 

 

Um exemplo entre muitos: na obra de Vargas Llosa aparece, 

extraordinariamente refinada, a tradição do monólogo interior que, 

sendo de Proust e de Joyce, é também de Dorothy Richardson e 

Virginia Woolf, de Döblin e de Faulkner. Talvez sejam deste 

último certas modalidades preferidas por Vargas Llosa, que em 

todo o caso as aprofundou e fecundou ao ponto de as tornar coisa 

também sua. (...) Aí, o romancista do país subdesenvolvido 

recebeu ingredientes que lhe vêm por empréstimo cultural dos 

países de que costumamos receber as fórmulas literárias. Mas 

ajustou-as em profundidade ao seu desígnio, para representar 

problemas do seu próprio país, compondo uma fórmula peculiar: 

Não há imitação nem reprodução mecânica. Há participação nos 

recursos que se tornaram bem comum através do estado de 

dependência, contribuindo para fazer deste uma interdependência 

(Idem, 1970, p. 187). 

 

Não há dúvida de que se pode, olhando pela ótica da técnica, entender La Ciudad 

y los Perros nessa chave. Considerado o acabamento formal, o romance tem poucos 

concorrentes nos anos 1960 no que diz respeito ao uso da elipse, das digressões, do 

entrelace entre diferentes narradores e do grau de equilíbrio entre forma e matéria. Daí 

que, se emparelha com ou até mesmo supera os noveau romanciers franceses de então, 

permite a Candido comparações com os mais canônicos Faulkner, Proust e Joyce.  

Pesada a tese da inflexão histórica que vem permeando nossa análise, porém, esse 

cotejo já parece algo desajustado. Se uma interdependência das nações não se concretizou 
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no sentido material – ou, o que para nosso interesse dá no mesmo, se aprofundou a 

condição dependente na América Latina – a ideia de um Faulkner peruano não soaria 

formalista sem a devida consciência do novo estado de defasagem que já se estabelecia? 

Certamente sim, mas isso novamente preserva a linha argumentativa de 

“Literatura e Subdesenvolvimento”, pois é em sua exigência dupla (de forma e conteúdo) 

que se encontram algumas pistas que nos permitem aprofundar a questão em sentido 

proveitoso. Tomando-se, por exemplo, o caso dos “desígnios” peruanos aos quais Vargas 

Llosa teria sabido ajustar seus “empréstimos” narrativos, podemos nos perguntar: quais 

são eles? Há, em tais desígnios, como em Rosa e Rulfo, algum elemento que nos permita 

pensar a América Latina em face do que revelaram os anos ulteriores?  

Gostaria de responder tais perguntas argumentando que, justamente, o romance 

traduz um diagnóstico cortante da situação periférica que permanece vivo e confere 

atualidade à tese de Candido. Na verdade, embora o desenvolvimento ainda parecesse 

uma possibilidade no Peru do início dos anos 1960 – como, então, em quase todo o 

continente – Vargas Llosa parece captar avant-la-lettre as contradições dos projetos que 

àquela altura determinavam os rumos de sua pátria.  

Ao mesmo tempo – outra vez - buscarei demonstrar que esse diagnóstico não 

funciona na contramão da elaboração formal, corretamente percebida pelo crítico 

brasileiro. Ao contrário, é a adulteração qualificada (ou a descoberta original) das técnicas 

modernistas, com a manipulação das diferentes vozes narrativas em primeira pessoa, que 

viabiliza a figuração dos problemas da dependência em sua complexidade. Dito de outro 

modo, em Vargas Llosa, seria justo a “tradição do monólogo interior”, 

“extraordinariamente refinada”, que permitiria esquadrinhar de maneira instigante os 

“problemas de seu país”. 

Claro que, em La Ciudad y los Perros - como nas boas obras modernistas -, esses 

aspectos mais interessantes não se mostram ao observador desatento. A princípio, a 

escolha do assunto parece até afastar o leitor das grandes elucubrações, já que nos 

mergulha em uma história de jovens confinados em um colégio militar de Lima. Mas se 

essa camada superficial sugere uma literatura adolescente, a ela subjaz o tema real da 

obra, que é, esse sim, a vida peruana concreta, com suas relações violentas e sua 

característica situação de desigualdade. Nesse sentido, o microcosmos ginasial é, 

contraditoriamente, um ganho para o escritor.  
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Veja-se, a propósito, a primeira cena da trama. Nela, somos introduzidos a alguns 

dos personagens cujas trajetórias acompanharemos, notadamente o jovem Jaguar e seu 

amigo Cava. A peripécia em questão é a mais trivial possível: o roubo de uma prova, com 

o intuito de burlar as leis de sua aplicação. Esse primeiro plano, pertencente ao repertório 

presumivelmente estéril das histórias de traquinagem, rapidamente revela um fundo mais 

intrincado: Cava tem raízes indígenas e cresceu na serra dos Andes, longe da capital. Por 

isso, durante o roubo, pára diante de uma lhama que habita a escola – e que é, talvez, o 

único elemento de cor local presente em toda a narrativa -, recordando a forma como o 

animal costumava receber pedradas dos humanos, e concluindo em voz baixa: “Até 

parece um índio” (VARGAS LLOSA, 1976, p. 10). A frase soa mesmo como presságio, 

já que ao encontrar o precioso teste de química e acidentalmente quebrar um vidro ao 

tentar subtraí-lo, o rapaz leva uma pedrada verbal de Jaguar, que lhe diz: “serrano 

covarde. (...) Chegou a se mijar de medo” (Idem, p. 11). 

Esse breve episódio é ilustrativo da situação gerada pelas raízes de Cava, que o 

perseguem por todo o romance. No internato Leoncio Prado, a visão geral a respeito dos 

autóctones é a de que estes são “matutos completos” (Ibidem, p. 227), deseducados por 

um modo de vida rural e de costumes grosseiros. As diferenças de fenótipo também dão 

origem a momentos de crueldade, como na cena em que o jovem andino tem seu cabelo 

– bastante estranho aos outros estudantes – raspado a gilete pelo mesmo Jaguar. Seu 

destino não poderia ser outro: após as autoridades do colégio descobrirem o roubo da 

prova, o menino tem o uniforme esfarrapado em público, enquanto seus colegas lamentam 

o fato de que ele terá que voltar para as montanhas, onde “Vai ficar vivendo no meio dos 

índios e das lhamas, transformado num lavrador abrutalhado”. (Ibidem, p. 211) 

Poder-se-ia argumentar que em quase toda a moderna literatura peruana - de 

Ricardo Palma a González Prada, de César Vallejo até Arguedas - estão presentes 

elementos desse racismo criollo em relação aos povos originários. À primeira vista, 

Vargas Llosa não faria mais do que transcrever um problema cultural que remonta aos 

tempos do Inca Garcilaso e que, no âmbito sociológico, reintroduz as clássicas teorias de 

interpretação do Peru - como as disparidades entre serra e litoral, entre o indene e o 

mestiço, magistralmente discutidas por Mariátegui74. Mas em La Ciudad y los Perros esse 

 
74 Mariátegui, em seus Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana (1928), discute os desníveis 

nacionais como constituintes de uma modernização capitalista desigual. Entretanto, nem por isso deixa de 

tomar nota das dualidades (notadamente litoral moderno x interior arcaico e criollo x indígena). Ver: 

MARIÁTEGUI, José Carlos. Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana (1928) / Sete Ensaios 
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não é o único lance de discriminação: o jovem Vallano, raro afro-peruano na história, leva 

o apelido de “negro” (Ibidem, p. 43) e é frequente alvo de troça em razão da visão 

estereotipada de seus colegas. Há mesmo uma passagem em que o garoto Alberto, 

conhecido como Poeta, lhe compõe os seguintes versos: “Vocês pensam que é pau/ O que 

o negrão tem na mão?/ Nunca na vida, pois sim,/ Por mais que faça cara de mau,/ O que 

ele tem é amendoim” (Ibidem, p. 260). 

O ódio racial, desse modo, se mostra mais variado quão mais multifacetado o 

mundo de La Ciudad y los Perros se apresenta. Paulino – dono da bodega ao lado do 

colégio – tem “olhos puxados de japonês, beiçola de negro, maçãs do rosto e queixo 

acobreado de índio” (Ibidem, p. 113), motivo pelo qual é chamado de “bugre”. Não 

obstante, discrimina Vallano, mostrando como na sociedade miscigenada as diversas 

agressões étnicas, em níveis mais ou menos sutis, vão se acumulando e misturando, até 

permearem todo o tecido narrativo. 

Já não se trata, portanto, de registrar os dualismos nacionais. Vargas Llosa escreve 

em um período posterior à modernização peruana promovida pelo presidente militar 

Manuel Arturo Odría no pós-Segunda Guerra, que impulsionou o êxodo rural e elevou o 

grau de mestiçagem nas principais urbes75. Ciente do fenômeno, um dos narradores nos 

diz sobre o Leoncio Prado: “Parecia até que os Andes em peso haviam descido para o 

litoral: só dava serrano de Ayacucho, Puno, Cuzco, Huancayo, Anchachs, o caralho a 

quatro, uns matutos completos que nem o coitado do Cava” (Ibidem, p. 227). Desse ponto 

de vista, a opção espacial por uma esfera restrita a um âmbito indefectivelmente urbano, 

incluída a afluência para este dos mais diversos estratos e grupos étnicos, é bastante feliz, 

pois permite enunciar algo do que seria a intolerância marcante nas grandes cidades 

durante os anos 1960. 

Por falar em intolerância, de fato, a violência funciona como uma espécie de fio 

condutor do romance. Em geral, as relações entre os personagens se estabelecem a partir 

 
de Interpretação da Realidade Peruana. Tradução: Felipe José Lindoso. São Paulo: Expressão Popular, 

2004. 
75 A esse respeito, o historiador Julio Cotler registra que: “Embora no começo o movimento migratório 

fosse composto de proprietários de terra e de membros da classe média tradicional da província, mais tarde 

incluiu também camponeses. Essa migração interna modificou o perfil demográfico do país: enquanto a 

população estabelecida em centros urbanos de mais de 5 mil habitantes compreendia 21% da população 

total em 1940, chegou a 38% em 1961, a 49% em 1972 e a 65% em 1990. Embora o crescimento médio 

anual da população rural fosse de 1,3% entre 1940 e 1961, caiu para 0,72% entre 1961 e 1972, enquanto o 

crescimento urbano foi de 4,1% e 5,6%, respectivamente, durante os mesmos períodos” (2015, p. 660). 
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do medo, da submissão e da força, não raro com requintes sádicos que produzem 

episódios quase intoleráveis. Entre estes últimos, sobressaem-se os rituais de humilhação 

aos quais os novos internos do colégio (chamados de “cães”) são submetidos pelos alunos 

do terceiro e quarto ano (chamados de “cadetes”). A cerimônia consiste basicamente em 

uma série de ofensas, agressões e cusparadas a pretexto de “batismo” pela entrada na 

escola. A crueldade exibida nesses momentos os eleva a algo mais do que o bullying 

infantil, com o barbarismo adquirindo efeitos subjetivos que degradam e bestializam os 

personagens em níveis chocantes.  

É emblemática, a esse respeito, a história de Ricardo Arana. Criado pela mãe e 

pela tia na província de Chiclayo, o menino conta-nos sofrer com o desprezo do pai que 

reside na metrópole e que o coloca no colégio militar a fim de masculinizá-lo. Por seus 

trejeitos pouco agressivos, Arana é então renomeado “Escravo” e sofre a iniciação mais 

aviltante da parte dos “cadetes”, sendo obrigado a andar como um quadrúpede e a brigar 

com outro interno enquanto é chamado de “cão”. Nessa passagem em particular, o 

narrador em terceira pessoa nos conta que ele “sentiu no ombro uma dentada de cachorro 

louco e aí então todo o seu corpo reagiu. Enquanto latia e mordia, tinha a certeza de que 

sua pele se havia coberto de um pelo duro, que sua boca era um focinho pontudo e que, 

sobre o seu lombo, o rabo estalava feito chicote” (Ibidem, p. 51). 

Animalizado, Arana termina esse dia em um alojamento dos alunos mais velhos, 

onde “engraxou vários pares de botinas, varreu um piso de ladrilhos com a língua, 

copulou com uma almofada” e “bebeu mijo” (Ibidem, p. 51-52). Daí em diante, se torna 

dócil diante dos outros, fazendo o que lhe mandam. Há nisso, como em toda a obra, algo 

do zoomorfismo naturalista, entrevisto na mutilação da subjetividade e na domesticação 

do oprimido. E também sabemos, pela psique do Escravo, que essa opressão é favorecida 

pelo pai autoritário e por sua origem provinciana. Enfim, uma violência permeada de 

matizes racistas, regionalistas e patriarcais que, mesmo restrita ao pátio escolar, mimetiza 

aspectos problemáticos da vida social lá fora.  

Frente a essa animalidade geral, por sua vez, a única possibilidade de 

sobrevivência restante aos personagens de La Ciudad y los Perros parece ser a submersão 

na barbárie. Não é outra a lição ensinada no colégio, como dirá o personagem Alberto: “o 

que importa é ser bem macho, ter bagos de aço, entendeu? Ou você come ou é comido” 

(Ibidem, p. 21). A lei da selva, na qualidade de diretriz das relações, sugere assim um 

interessante olhar alegórico da condição periférica, ainda que bastante vago: o Peru seria 
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um país de espírito violento, com chagas sociais que vêm de berço e que engrossam o 

caldo de uma espécie de truculência popular. Nesse ponto, todavia, é profícuo que o 

escritor não se restrinja à superfície do problema. Em verdade, é precisamente buscando 

explorar a vida exterior ao internato através das memórias dos personagens que vão 

alternadamente narrando que a capacidade de comentário social se amplifica76.  

Note-se o caso de Jaguar. Quando suas recordações remetem à sua infância, vai 

se nos revelando a história de sua família desfavorecida, bem como sua pretérita vida de 

roubos ao lado do seu irmão. Descobrimos que, para ele, o crime fora sustento, visto pela 

sua mãe solteira como a única alternativa possível à escassez de trabalho. Aos poucos, 

também ficamos sabendo que, ao perder a mãe, Jaguar perambulara pelas ruas, passara 

fome ao fugir da polícia e terminara na casa de um padrinho de classe média, com cuja 

mulher passara a ter relações sexuais. Finalmente, já do meio para o fim do livro, é 

contada a razão de sua ida ao Leoncio Prado: os “favores” que prestara como amante, 

com o tempo, lhe garantiram pedidos ao parente para o custeio da matrícula no colégio, 

a pretexto de lhe dar rumo e de lhe afastar da mulher comprometida. 

Mas nem por isso o internato é suficiente para converter em humano o personagem 

desvalido, que traz consigo a marca da pobreza. Capaz de lutar como uma besta, com seu 

“nariz de buldogue” (Ibidem, p. 54), Jaguar passa a fazer as vezes de líder da alcateia da 

escola, revidando as surras dos mais velhos e finalmente fundando o “Círculo” – grupo 

que organiza a autodefesa dos “cães”. A dureza da vida que lhe garante a condição (sem 

dúvida sexista e psicótica) de macho-alfa é a mesma que o bestializa, como faz com tantos 

outros alunos. E se somos apresentados a esse Jaguar canino e nos chocamos com sua 

ferocidade, o procedimento literário que mergulha na sua mente o complexifica, não 

apenas para lhe dar profundidade, mas para conferir à sua hidrofobia caráter de classe. 

É curiosa, ainda, a originalidade demonstrada por Vargas Llosa nesse processo de 

investigação literária: quando Jaguar começa a narrar, não sabemos que ele o faz, pois 

 
76 Essa estrutura narrativa, com suas implicações, foi estudada pelo crítico Miguel Oviedo que a descreveu 

da seguinte forma: “Em La ciudad y los perros, o formato básico constituía o contraponto entre dois âmbitos 

e ações: por um lado, o colégio militar Leoncio Prado, um microcosmos fechado, violento e intenso onde 

dominava o conflito que opunha a rígida ordem da autoridade a rebeldia dos cadetes; e por outro, o mundo 

urbano (Lima e seus arredores), um macrocosmos que funcionava simultaneamente como um antecedente 

e contexto da desadaptação adolescente, sintoma de uma profunda crise social. O atrito contínuo e os 

intercruzamentos e paralelismos entre o que ocorria nos espaços colégio/cidade concediam ao romance sua 

peculiar qualidade narrativa: a de ser uma composição marcada pela heterogeneidade, o contraste e a 

multiplicidade de planos” (2007, p. 16). 



87 
 

não conhecemos a identidade do referido narrador. Habilmente manipulado pelo 

romancista, o truque induz ao choque no desfecho, quando a verdade é revelada e clareia 

os fatos aos quais o leitor vinha tendo acesso via perspectivas parciais dos outros 

personagens. Esse procedimento chamou mesmo a atenção de Candido que, em 

“Literatura e Subdesenvolvimento” o evocou para ilustrar a forma como o romance 

latino-americano vinha adquirindo, nos anos 1960, a capacidade de superar a literatura 

europeia. Palavras do crítico: 

 

Um exemplo admirável em La Ciudad y los Perros: o do 

personagem não identificado que vai deixando o leitor perplexo, 

pois se cruza com a voz do narrador na terceira pessoa e com o 

monólogo de outros personagens conhecidos, podendo confundir-

se alternativamente com eles; e que no fim, ao manifestar-se como 

Jaguar, ilumina retrospectivamente a estrutura do livro, à maneira 

de um rastilho, promovendo a revisão de tudo que estabelecêramos 

sobre os personagens. Esta técnica parece uma concretização da 

imagem que Proust usa para sugerir a sua (a figura japonesa se 

desdobrando na água da tigela); mas significa algo muito diverso, 

num plano diverso de realidade (2011a, p. 187). 

 

A ênfase candidiana recai aqui sobre o aspecto formalmente revolucionário de La 

Ciudad y los Perros, dando relevo a sua eficácia em competir com Proust e nivelar 

tecnicamente as disparidades literárias entre as nações do Primeiro e Terceiro Mundo. 

Vimos, porém, como é essa mesma forma inovadora que possibilita o exame sagaz da 

origem social de Jaguar, de sua infância miserável e criminosa – enfim, da realidade 

peruana, que significava, para o modernismo europeu, um “plano diverso de realidade”. 

Logo, não se trata de contradição: a técnica de avant-garde, elaborada no Caminho de 

Swann77, surge agora da condição neocolonial e desce a seus recônditos. Um duplo ganho, 

pois dá à violência animalizante tons realistas, equilibrando a estrutura narrativa à matéria 

em alto grau de coesão.  

Mais um exemplo: o tema da delinquência. Este é quase onipresente no romance, 

já que, depois da fundação do Círculo, o desprezo pelas regras se generaliza e os alunos, 

organizados, começam a jogar cartas, fumar e beber. Em recompensa por jogos eróticos 

 
77 Como se sabe, No Caminho de Swann é o nome do primeiro volume que compõe À la Recherche du 

Temps Perdu, de Proust. 
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com Paulino, estes passam até a conseguir garrafas de Pisco e maços de Chesterfield, 

chegando a realizar um comércio ilegal de uniformes e provas roubadas do qual se 

beneficiam os estudantes mais endinheirados.  

O sadismo dos rituais, então, corre lado a lado com os delitos juvenis, por vezes 

se misturando a eles. O efeito é que, ao elidir do locus principal da narrativa o mundo do 

trabalho (apenas muito secundariamente presente nas cenas protagonizadas pelos pais e 

os militares), Vargas Llosa também logra captar algo do universo limenho ampliado, cuja 

população excluída da economia formal por uma industrialização ainda lenta se veria 

frequentemente atirada à marginalidade e à tropelia. Como se dissesse: no Leoncio Prado 

a malandragem substitui o trabalho, porque na sociedade como um todo a malandragem 

substitui o trabalho. Mas só nos damos conta do que está em questão quando a associação 

a esse mundo externo – que é o mundo da nação real – se estabelece narrativamente via 

a história do Jaguar atirado à bandidagem, por sua vez contada em monólogo. 

O resultado é bastante fecundo. Há uma cena em que o personagem recorda uma 

conversa com seu amigo ladrão Higuera a respeito de um roubo praticado por seu irmão. 

Assim o episódio nos é contado: 

 

[Higuera] me contou que uma vez pegaram meu irmão arrombando 

uma casa lá em La Perla. Um tira que ia passando puxou o revólver 

e apontou pra ele, dizendo: “Vá andando pro distrito, cinco passos 

à frente, senão leva bala, seu ladrão”. E que o meu irmão começou 

a rir na cara dele, dizendo: “Você tá bêbado? Eu ia entrando porque 

a cozinheira me espera na cama dela. Se duvida, põe a mão no meu 

bolso para você ver”. E diz que o tira hesitou um instante, mas 

depois ficou curioso e se aproximou. Encostou-lhe o revólver no 

olho e enquanto revistava o bolso ia falando: “Se você se mexer 

um milímetro, eu faço farinha do seu olho. Se não morrer fica 

caolho, portanto quieto aí”. E quando retirou a mão tinha um maço 

de notas de dinheiro. Meu irmão começou a rir e disse: “Você não 

passa de um bugre, que nem eu. Nós dois somos irmãos. Guarda 

esse dinheiro aí pra você e me deixa ir embora. Outro dia eu venho 

ver a conzinheira”. E o tira então disse: “Vou dar uma mijada ali 

atrás daquela parede. Se encontrar você aqui quando voltar, levo 

no distrito por tentativa de suborno de autoridade” (1976, p. 247). 

 

Muito material sociologicamente rico está presente nessa cena: a repressão 

incidindo maldosamente sobre os excluídos; a corrupção da polícia; o racismo estrutural 
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relegando mestiços à guerra civil do crime. Sobretudo, um trânsito peculiar entre ordem 

e desordem, produzido pela inorganicidade social, que Antonio Candido estudou 

brilhantemente em outro célebre ensaio de 1970 – “Dialética da Malandragem” – ao 

analisar o mundo carioca do período joanino retratado por Manuel Antonio de Almeida 

em Memórias de um Sargento de Milícias (1854)78. Em La Ciudad y los Perros, a 

coletividade é outra – mas o diagnóstico social, via forma narrativa, tem 

correspondências, ainda que agora seja sugerido via uma técnica diferente: a do 

microcosmos alegórico, aberto ao exterior pela analepse. 

 

* 

 

Descortinando a patifaria de todas as instâncias da sociedade, Vargas Llosa chega 

mesmo a seu topo: o exército. Se, na lógica do romance, é a ele que os parentes recorrem 

quando temem pelo futuro dos filhos, tampouco a solução de força militar se mostra 

efetiva. Na verdade, a disciplina que os fardados tentam incutir nos jovens a pancadas é, 

ela própria, a promotora da insolência geral. O tenente Gamboa, por exemplo, tem a 

missão de castigar os três últimos internos a se apresentarem para os exercícios matinais. 

Mas a prática dá origem a modos subterrâneos de burlar a punição, como demonstra o 

aluno Mono, que se oferece para receber as pauladas no lugar de Revilla por “dez soles” 

(Idem, p. 39). Isto é, o último recurso das famílias de Lima – a pedagogia dos coturnos – 

fracassa miseravelmente. 

O problema adquire ainda mais substância quando a trama começa a ganhar corpo. 

Por não aguentar o confinamento a que é submetido por colar em uma prova (na verdade, 

se apresentar para a sanção que deveria caber ao personagem Alberto), Ricardo Arana 

decide dedurar Cava pelo roubo do teste de química que abre a narrativa. Assim, ao 

menos, pretende voltar a ser liberado para visitar a família nos finais de semana e se 

encontrar com sua paixão, a menina Teresa. Mas a delação dá origem a um efeito de 

 
78 No ensaio, Candido analisa o universo permissivo dos homens livres pobres que compõem o romance de 

Manuel Antonio, os quais, não sendo escravos nem proprietários, formavam um setor inorgânico da 

sociedade brasileira, afeito a licenciosidades diversas. Diz o crítico que, nesse universo, “Ordem e 

desordem, portanto, extremamente relativas, se comunicam por caminhos inumeráveis, que fazem do oficial 

de justiça um empreiteiro de arruaças, do professor de religião um agente de intrigas, do pecado do Cadete 

a mola das bondades do Tenente-Coronel, das uniões ilegítimas situações honradas, dos casamentos 

corretos negociatas escusas” (2015b, p. 35).  
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tragédias em cascata, com Cava expulso do colégio e o Escravo coincidentemente 

atingido por um disparo durante um exercício com armas de fogo. 

A incapacidade dos militares para contornar a crise que se segue é patética. 

Gamboa, o oficial mais correto, compra a ideia de que o jovem teria sido abatido 

incidentalmente por Jaguar, que ocupava sua retaguarda no momento do tiro. Mas é 

desaconselhado a perquirir essa hipótese por seus superiores, que fazem de tudo para 

abafar o caso. Para resolver a situação, os tenentes cogitam divulgar uma versão da 

história segundo a qual o disparo fatal teria sido um acidente causado pela má qualidade 

dos fuzis de que o exército dispunha. Logo em seguida, para piorar, chegam aos ouvidos 

do diretor do colégio as ilegalidades cometidas por seus alunos, denunciadas pelo jovem 

Alberto que queria se vingar de Jaguar (por acreditar que ele matara Arana de propósito). 

A reação do generalato é de incredulidade, exceto por Gamboa que, justo por querer levar 

o problema às últimas consequências, termina exilado em uma província do interior. 

Enfim, incapaz de controlar um bando de adolescentes, a armada peruana é 

retratada como uma instituição desmoralizada, de equipamento obsoleto e relevância 

geopolítica nula. Não à toa o capitão que comanda o exercício que assassinaria Arana 

admite:  

 

Hoje em dia tudo se resolve entre as grandes potências. Em 41 eu 

participei da campanha contra o Equador. Poderíamos ter chegado 

até Quito, mas as grandes potências interferiram e encontraram 

uma solução diplomática. Que descarados! Os paisanos terminam 

resolvendo tudo. No Peru, ser militar não significa mais porra 

nenhuma (Ibidem, p. 185). 

 

Mas se Llosa insinua de forma explícita o tema, a narrativa refinada também lhe 

permite minuciar a questão. Numa breve fala de Gamboa, em indireto-livre, se denuncia: 

“Huarina, de duas em duas semanas, inventava que a mulher estava doente para ir a casa, 

Martínez bebia escondido durante as horas de plantão, e todo mundo sabia que sua garrafa 

térmica estava cheia de pisco. Por que não davam baixa? Pitaluga tinha engordado, jamais 

estudava e voltava bêbado da rua” (Ibidem, p. 174). Passamos, em horas como essa, a ver 

a corrosão dos quartéis por dentro. 
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É assim que se confere ao universo do Leoncio Prado forte verve política. Este se 

mostra, pois, um quadro de uma sociedade desregrada, regida por forças armadas 

decrépitas, meros joguetes dos países imperialistas e incapazes de dar norte à crise geral 

do país. Para Vargas Llosa, realmente não seria outro o retrato do Peru do início dos anos 

1960. Governado por militares desde 1948, quando Odría liderara um golpe de Estado, o 

país vinha de mais de uma década sob um regime ditatorial, ademais associado aos 

comandos estadunidenses para cooperar na Guerra Fria contra o espraiamento da 

Revolução Cubana América Latina afora. Diante das ameaças representadas pelas forças 

de esquerda agrupadas em torno do partido Acción Popular Revolucionaria Americana 

(APRA), pelo movimento de camponeses liderado pelo histórico líder Hugo Blanco e 

pela Teologia da Libertação, o exército peruano parecia perdido em sua tentativa de 

tutelar uma transição para a democracia. 

No terreno da vida prosaica, a empreitada tampouco parecia fácil. Nas palavras 

do historiador Julio Cotler, a conclusão dos serviços de inteligência do governo era de 

que “as causas do movimento social eram a existência de grandes extensões de terra 

pertencentes a um número relativamente pequeno de famílias, a pobreza entre os 

camponeses, o desemprego urbano, a falta de participação política e a alienação” (2015, 

p. 663). A dedução, de resto bastante óbvia, também é vislumbrável de soslaio na vida de 

agricultor miserável à qual Cava acaba condenado, na desilusão de Gamboa e na 

criminalidade à qual Jaguar e seu irmão são relegados pela ausência de emprego. E 

também é alegorizada no espaço sem trabalho do colégio Leoncio Prado, onde todos 

vivem em estado de anarquia apesar da fachada de disciplina militar.  

Como aponta Candido, então, não se justifica o juízo de um crítico como Manuel 

Pedro González, para quem La Ciudad y los Perros é um romance anódino, deslumbrado 

com técnicas do Primeiro Mundo. Segundo o próprio, “Como os idiotas militares e a 

reação peruanos a queimaram publicamente em Lima, os críticos liberais e a esquerda 

converteram La Ciudad y los Perros em nada menos do que bandeira de luta e lhe 

atribuíram uma transcendência artística de que absolutamente carece79” (GONZÁLEZ, 

1967, p. 37). Ora bem, é justo em função das falas dos personagens, evocadas à 

faulkneriana, que a denúncia adquire voltagem subversiva para além do didatismo, 

 
79 Tradução própria de: “Como los idiotas militares y la reacción peruanos la quemaron públicamente en 

Lima, los críticos liberales y de izquierda convirtieron La Ciudad y los Perros poco menos que en bandera 

de combate y le reconocieron una trascendencia artística de que carece en absoluto”. 
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vasculhando proficuamente a podridão geral. A técnica, na verdade, é politicamente mais 

pertinente do que qualquer narrador engajado. 

Além disso, seria preciso dizer que essa é uma das dimensões mais evidentes da 

obra. Sua atualidade certamente não repousa aí, mas (como em Rosa ou Rulfo) nos 

prognósticos que dispara para o futuro. Apesar de tudo, afinal, a razão de ser do internato 

é reintegrar os jovens à sociedade civil, como era a função dos militares peruanos realizar 

o sufrágio de 1963, reconciliando o país com a democracia. Ora, qual é a tal sociedade 

que La Ciudad y los Perros nos apresenta? 

Se a pergunta ainda não foi suficientemente respondida, podemos, para resolvê-

la, investigar a trajetória do personagem Alberto - o Poeta. É fácil vê-lo como uma figura 

autobiográfica, na medida em que o próprio Vargas Llosa também estudou no Leoncio 

Prado quando criança. Isso a parte, o interessante é que se trata de um dos poucos jovens 

da narrativa pertencentes à classe média alta - como nos revela, novamente, seu narrador-

personagem contando a vida em retrospectiva. Apesar de ter um lar desajustado (seus pais 

são divorciados e sua mãe não admite a separação), Alberto vive no bairro de Miraflores, 

onde interage com filhos de famílias privilegiadas e sonha com uma vida para além da 

carreira militar. 

Se os populares são bestializados pela prosa de Llosa, não seria de se esperar nada 

diferente em relação aos mais favorecidos. Afora o modo como aceita (e reproduz) a lei 

pérfida do colégio – incluído aí todo seu repertório de humilhações e torturas – o Poeta 

tem como grande projeto de vida adquirir “um carro conversível e uma casa grande com 

piscina” (VARGAS LLOSA, 1976, p. 387). Daí que, quando vai entregar à jovem Teresa 

uma carta a pedido do Escravo (que estava de castigo no internato e não podia sair), 

Alberto estranhe o humilde bairro de Lince e, ao ser recebido pela menina – a qual 

“Possuía apenas dois pares de sapatos” (Idem, p. 156) - pense no ato: “‘Eu sabia que era 

feia’” (Ibidem, p. 93). O narrador ainda completa, novamente em indireto-livre, que o 

Poeta “viu-se rico, bonito, elegante, invejável: um perfeito homem da alta sociedade” 

(Ibidem, p. 96) ao perceber que a tia de Teresa exigia que sua sobrinha saísse com ele. 

Claro: Alberto é mais complexo do que isso. É um dos únicos que se afeiçoa a 

Arana e se dispõe a levar a investigação da morte deste até o fim, inclusive se arriscando. 

Em todo caso, a máscara de distinção que veste – e que incorpora psicologicamente – é 

produto do mesmo universo que embruteceu Jaguar, condenou Cava e matou o Escravo. 
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Outra vez, o descobrimos pela forma modernista, que permite desbravar a vizinhança de 

Miraflores e compreender o sentido material da superioridade que o Poeta ostenta. E as 

disparidades não param por aí: se a sociedade é uma só, sua cisão tem consequências 

dramáticas, tão mais quando o desenlace se aproxima.  

 

* 

 

Após delatar o Círculo, Alberto se vê obrigado a escolher entre seu virtual futuro 

de Engenheiro rico e a lealdade a seu amigo Escravo. Em nome do primeiro, é convidado 

pelos militares (já totalmente humilhados) do colégio a retirar a denúncia e salvar a honra 

da instituição, em troca de não ter suas comprometedoras histórias pornográficas 

reveladas. Em contrapartida, precisa abandonar sua obsessão com o disparo fatal que 

atingiu Arana. 

A opção imediata é recusar a proposta, o que rende ao Poeta inclusive uma surra 

de Jaguar. Quando começa a suspeitar que esse último seja inocente, porém, Alberto acata 

a ideia dos milicos e termina absolvido, ao fim liberado para usufruir de seus privilégios 

familiares em meio ao mundo livre do civilismo. No desfecho, vemos um personagem de 

consciência limpa, ganhando um relógio caro de seu pai e se preparando para uma 

temporada nos Estados Unidos, onde, segundo o próprio, a vida “não é como aqui”, pois 

“tudo é mais rápido, mais aperfeiçoado” (Ibidem, p. 387). Os tormentos do Leoncio 

Prado, a morte trágica do Escravo, são enviados para debaixo do tapete enquanto um 

amanhã cosmopolita se anuncia. Nesse horizonte, claro, Teresa não cabe, razão pela qual 

é preterida por um relacionamento com a menina Marcela, mais próxima do estrato social 

que habita Miraflores. 

Bem diferente é o percurso do personagem Jaguar. Mais honrado do que o Poeta, 

o jovem pobre admite o sadismo, mas jamais a traição. Quando é acusado pelo Círculo 

de ter entregado todas as ilegalidades do grupo ao exército, se recusa a dizer que o 

responsável real fora Alberto e recebe as surras cabíveis por isso. Ademais, sabendo que 

seu amigo contara tudo em nome da amizade que tinha com o Escravo, Jaguar o absolve, 

revelando um código moral surpreendentemente sólido. 
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Mas isso não o salva de sua origem social, que lhe reserva perspectivas outras que 

as do Poeta. Formado no Leoncio Prado, o personagem volta a Bellavista – bairro de 

classe média baixa onde crescera – para se casar com... a mesma Teresa que Alberto 

abandonara (e que descobrimos ser a paixão de infância do Jaguar). O matrimônio é 

viabilizado por um empréstimo bancário conseguido às pressas. No banco, um 

funcionário irônico conclui a transação dizendo: “‘Gosto de ver como essa gente tem 

prazer em se enforcar’” (Ibidem, p. 395). 

Em que pese a batuta comum dos militares, portanto, os caminhos dos jovens se 

separam, determinados pelos respectivos poderes de compra. Uns, mais ricos, se integram 

aos níveis mais altos do consumo internacional; outros mais pobres, são reduzidos a vidas 

humildes, estranguladas pela finança. Uns viverão em Miraflores, onde passeiam 

“mulheres de blusas e saias claras, sapatos brancos, chapéus de palha, óculos escuros”, 

entre “automóveis de toldo abaixado” e “casais em traje de banho” (Ibidem, p. 387). 

Outros morarão em Bellavista, onde o ônibus Lima-Chorrillos para “com um breve 

rangido”, enquanto as pessoas correm para “se aglomerar diante da porta de metal, 

impedindo a saída” e os passageiros que descem abrem caminho “aos empurrões” 

(Ibidem, p. 390). 

Um ambiente desigual, dividido pelo peso dos bolsos, cuja pirâmide social é 

vivida por Teresa (que despreza o Escravo, é desprezada pelo Poeta e termina com o 

Jaguar): essa é a sociedade para a qual o Leoncio Prado prepara os personagens – e é essa 

a sociedade que, terminada a transição democrática, Vargas Llosa parecia prever. Sem 

função, o exército sairia de cena, como acontece com Gamboa, enviado aos domínios 

remotos do país para não causar problemas. Mas as contradições da vida enxergadas de 

relance no internato se perpetuariam, com contrastes acentuados, sem prejuízo de todo o 

brutalismo aprendido na escola. 

 Um prognóstico tal quiçá soasse um tanto pessimista em um momento em que o 

Peru se preparava para eleger seu primeiro presidente civil em décadas – o candidato 

Fernando Belaunde Terry da Acción Popular, menos radical do que a APRA -, com toda 

a ideologia desenvolvimentista da CEPAL lhe dando suporte. Mas, com o passar dos 

anos, a veia cética se provou acertada. Fosse qual fosse a superestrutura política, 

intelectuais ligados à Teoria Marxista da Dependência passariam a observar nos anos 

1970 que a doença social crônica da América Latina consistia precisamente em um 

aumento da desigualdade, o qual produzia uma clivagem entre um estrato populacional 
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pequeno, integrado aos níveis aquisitivos mais altos do mundo, e o grosso do país, cujo 

poder de compra seria progressivamente depauperado. Nas palavras de Ruy Mauro 

Marini, tratava-se de: 

 

uma estratificação do mercado interno, que também é uma 

diferenciação das esferas de circulação: enquanto a esfera ‘baixa’, 

onde se encontram os trabalhadores - que o sistema se esforça por 

restringir -, se baseia na produção interna, a esfera ‘alta’ de 

circulação, própria dos não trabalhadores – que é aquela que o 

sistema tende a ampliar -, se relaciona com a produção externa, por 

meio do comércio de importação (2011, p. 158). 

 

Essa cisão, operada no nível da divisão classista do consumo, não poderia ser 

sondada em profundidade por Vargas Llosa – seria absurdo exigi-lo. Mas seus efeitos 

imediatos são vistos no relógio importado do Poeta, bem como no casamento do Jaguar, 

comprado a crédito e realizado em uma Igreja de paredes com “reboco sujo e cheio de 

rachas” (VARGAS LLOSA, 1976, p. 396); sem falar no mundo de commodities agrícolas 

ao qual Cava é enviado. Trata-se, em La Ciudad y los Perros, de uma (ainda incipiente) 

“consciência dilacerada” candidiana que, do ângulo narrativo, traduz o que Marini 

chamaria de “dilaceração da economia latino-americana, expressa pela cisão do consumo 

individual total em duas esferas contrapostas” (2011, p. 158). 

O retrato da nova República à qual o regime militar daria lugar é parte 

complementar dessa consciência, permeada que está de tecnocratas internacionais (o 

futuro de Alberto) e de gerentes de banco sádicos, mas também de ladrões (como o 

Higuera, amigo de Jaguar), de lavradores paupérrimos (o destino de Cava), de tenentes 

falidos (como Gamboa), de agressores de mulheres (como o pai do Escravo), de 

taberneiros sacanas (como Paulino), de bêbados sem perspectiva (como os militares 

amigos de Gamboa), de donas de casa submissas (como Teresa) e por aí vai. Enfim, como 

diria Florestan Fernandes a respeito da condição periférica: uma “sociedade civil não 

civilizada” (2006, p. 87). É adequada a escolha, por Vargas Llosa, de um trecho de Carlos 

Germán Belli para abrir seu epílogo: “em cada linhagem a decadência se faz sentir” (1976, 

p. 369). 
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Nesse novo panorama, logicamente, a “literatura” também haveria de se 

deteriorar. Vale mesmo notar como, descontados os biografismos, desde o princípio o 

Poeta adquire conotações meta-narrativas, se aproveitando de uma educação diferenciada 

para escrever historietas pornográficas e cartas para namoradas alheias. Mas se isso lhe 

grangeia a simpatia dos colegas violentos, nem por isso absolve a escrita: do começo ao 

fim, Alberto se mantém no mais pueril registro para-literário. Quando o Escravo lhe 

pergunta se gostaria de se tornar escritor, a resposta taxativa denuncia a origem social da 

boca que a profere: “Está doido? Vou ser engenheiro. Meu pai quer me mandar pros 

Estados Unidos pra estudar. Escrevo cartas e historinhas pra comprar cigarros. Mas isso 

não quer dizer nada” (Idem, p. 21-22). 

Nessa chave, como meta-categoria, o Poeta opera em um diapasão bem mais 

rebaixado do que o de outros narradores-personagens latino-americanos dos anos 1950 e 

1960, como o intelectual Morelli em Rayuela (1964) de Cortázar ou o músico-

antropólogo em Los Pasos Perdidos (1953) de Carpentier80. Trata-se, antes, de um 

menino oportunista, rico e mais interessado em carros do que em arte. Através dele, 

Vargas Llosa parece sugerir narrativamente que a escrita não teria muito lugar no Peru 

por vir, já que Alberto a abandonaria para ser absorvido pelo consumismo de patamares 

estadunidenses. Entendido desse modo, o dilaceramento da periferia capitalista penetra o 

tecido narrativo a fundo. 

Voltando então à tese de Candido, de que La Ciudad y los Perros representaria 

um momento de consolidação da América Latina em uma era de interdependência 

literária global, podemos dizer que sim, a técnica do romance é primorosa. Mas também 

seria preciso ressaltar que, longe de promover uma tecnificação inocente, Vargas Llosa 

demonstra, inclusive em uma obra excelente no quesito forma, certa consciência lacerada 

do subdesenvolvimento que convida à recusa deste último. Vale ainda acrescentar que, 

se isso lhe confere contemporaneidade, não o faz por uma capacidade profética da parte 

do artista, mas por uma espécie de ceticismo cáustico, bastante peculiar, que, 

 
80 Tais narradores, que podem ser meta-ficcionalmente entendidos como os autores dos próprios respectivos 

romances, comportam-se como alter egos de seus autores. No caso do intelectual Morelli, em Rayuela, a 

reflexão sobre o próprio romance traduz as preocupações estético-literárias de Cortázar, que também se 

dedicou à teoria literária. Já o personagem de Los Pasos Perdidos é ainda mais emblemático: um 

antropólogo interessado em literatura clássica e música erudita, parece uma figuração do próprio 

Carpentier, também músico e etnólogo. Como sugiro, o Poeta de La Ciudad y los Perros atua em um 

patamar muito mais rebaixado do que tais narradores-personagens intelectuais, revelando uma percepção 

pessimista a respeito do destino da literatura latino-americana. 
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conscientemente ou não, deu forma a um continente indesejável - um continente que, de 

lá pra cá, mudou menos do que se gostaria. 

Novamente, não há descompasso: antes, a estrutura literária modernista - com seus 

recursos à elisão estratégica de informações, com suas incursões pela psique dos 

personagens, com seus narradores diversos - é precisamente o que permite a negatividade 

desse autor implícito descrente. É a forma, e só ela, que avaliza o exame de uma sociedade 

complexa a partir de suas entranhas, que só podem ser desveladas desde dentro e não 

meramente por um narrador externo (de esquerda ou não). Afinal, a “decadência”, que 

está em toda parte, está também no escravo brutalizado pelo pai e subjetivamente 

transformado em cão; no Jaguar e sua trajetória fatídica; no narrador Poeta, que a todo 

instante flagra seu berço privilegiado.  

Essas subjetividades só são apreensíveis pela voz narrativa dinâmica, verdadeira 

pedra de toque, que adentra as almas dos personagens e as escrutina. Nesse sentido, a 

posição política do autor, explícita em eventuais comentários, perde relevância diante de 

uma capacidade de investigação psicológica (e em última instância social) muito mais 

relevante81. Isso para não falar no sentido de experiência histórica que a arquitetura 

fragmentária traduz, ao dar corpo a uma realidade despedaçada – a realidade do 

capitalismo dependente - que o próprio artista reconhece difícil de apreender e contudo 

apreende de modo notável. Obras como essa, parafraseando o feliz dizer de Adorno a 

respeito de Proust, Kafka e Joyce, estão “acima da controvérsia entre arte engajada e arte 

pela arte” (2003, p. 63). 

É certo que, ao discutir La Ciudad y los Perros em “Literatura e 

Subdesenvolvimento”, Antonio Candido não assinala essa visão claramente. Sua 

preocupação é, antes de mais nada, demonstrar como o jogo dos narradores - notadamente 

o inventivo narrador-Jaguar - revela uma capacidade de descobrir estruturas complexas 

 
81 A concordar com essa caracterização, o crítico Joseph Sommers diria: “La ciudad y los perros com sua 

linguagem manejada profissionalmente, com sua notável caracterização, com sua estrutura complexa, com 

seu enfoque em Lima como o centro vital da nação, com sua penetrante adaptação da escola militar como 

uma metáfora do Peru, é um romance brilhante que mudou o curso da história literária peruana. A 

exploração de Vargas Llosa em torno de uma série de temas universais associados à adolescência assume 

o caráter de uma análise introspectiva do Peru; é uma análise que examina com a reveladora luz da ironia, 

as relações de c1asse e poder em uma sociedade corrompida. Dado o momento histórico em que se cria, 

quando no Peru os militares controlavam um precário processo eleitoral, o impacto de La ciudad y los 

perros fez despertar o leitor e o permitiu tomar consciência das consequências do militarismo autoritário 

como baluarte de um sistema social reacionário e corrompido” (2001, p. 132-133). 
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comparáveis às da literatura do Primeiro Mundo. Nesse sentido, o romance de Llosa serve 

como ilustração irrefutável. No que tentamos demonstrar, porém, é secundário discutir a 

relevância de um Proust limenho. Mais interessante parece examinar o que Jaguar revela 

quando vai em busca de seu tempo perdido.  

É claro que, no contexto em que se escreveu “Literatura e Subdesenvolvimento” 

era fundamental explicar a legitimidade do uso do monólogo pelo escritor latino-

americano: essa era a época em que um crítico como Manuel Pedro González podia dizer 

que La Ciudad y los Perros era uma imitação malfeita de Faulkner. Ao enfatizar a 

relevância da técnica, Antonio Candido cumpriu o papel fundamental de contraponto a 

tendências xenófobas e anti-modernistas como essas, que aliás proliferavam no lado 

vermelho da Guerra Fria. Mas isso não impediu o crítico brasileiro de sugerir o exame 

dos “desígnios” locais, que hoje podemos estudar com interesse.  

Em todo caso, após La Ciudad y los Perros, o mundo continuaria mudando, 

requerindo a Vargas Llosa novas soluções narrativas para figurar o Peru democrático, já 

no governo de Belaunde Terry. Se o narrador-Jaguar funcionava bem, balanceando forma 

e conteúdo de maneira irrepreensível, contando a história de sua própria violência e 

provocando certa simpatia pelo oprimido (em um momento em que o escritor apoiava 

abertamente a Revolução Cubana); o fracasso do desenvolvimentismo da Acción Popular 

e a reação anticomunista em 1964 no Brasil tornariam as apostas políticas da esquerda 

latino-americanas mais frágeis. Da mesma forma, a cisão social do continente tenderia a 

forçar a separação entre técnica e matéria. Se o paupérrimo Jaguar podia ainda ter voz, 

cada vez mais o Poeta rico tenderia a se tornar um engenheiro expatriado.  

Por fim, havia ainda problemas nacionais por desvendar, em planos geográficos 

diversos da nação que talvez não coubessem mais na esfera restrita do colégio Leoncio 

Prado, ou mesmo na capital Lima. Em face dessas novas questões, seria novamente viável 

equilibrar a estrutura mais cosmopolita à realidade provinciana? 

É a esse desafio que Vargas Llosa se lançará, com propostas outras, em sua 

empreitada romanesca seguinte. Como veremos, ela também interessará a Candido. 
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V - Consciência Dilacerada: La Casa Verde, de Vargas Llosa 

 

Em outro momento de “Literatura e Subdesenvolvimento”, menciona-se o 

segundo romance de Vargas Llosa – La Casa Verde (1966) – como um exemplar de uma 

fase de “alta consciência técnica, onde o pitoresco e a denúncia são elementos recessivos, 

ante o impacto humano que se manifesta, na construção do estilo, com a imanência das 

obras universais” (CANDIDO, p. 191). Candido novamente grifa o universalismo formal, 

como parte de uma conquista da literatura periférica que um possível avanço social 

haveria de acompanhar. Ao nos debruçarmos sobre a obra, porém, notamos outra vez que 

o próprio Vargas Llosa já demonstrava um grande ceticismo em relação àquele avanço 

que, depois de tudo, não chegaria. Nesse sentido, até em maior grau do que La Ciudad y 

los Perros, vale atentar para a "consciência dilacerada do subdesenvolvimento" que 

atravessa o romance como poucas outras obras de seu tempo. 

A começar, o caráter modernista da técnica em La Casa Verde fragmenta a 

narrativa a tal ponto que torna complexa a própria tarefa de parafrasear seu enredo. Para 

efeito de simplificação, poderíamos dizer que este dispõe de três núcleos básicos: a 

história do harpista Don Anselmo, a história do bandido Fushía e a história do Sargento 

Lituma. 

A primeira destas se passa exclusivamente no pequeno e verídico povoado de 

Piura, situado no deserto do Norte peruano. O lugar, relativamente isolado do restante do 

país, evoca estereótipos da vida provinciana na América Latina: seus habitantes contam 

histórias de fantasmas à noite, bebem chicha, dançam huayno e fazem festas. Na 

descrição destes costumes, porém, a prosa de Vargas Llosa é ambígua. Se bem revela 

certa simpatia antropológica pela vida do povo, afasta-se do nativismo ao descrever tudo 

em orações curtas e desadjetivadas – o que não abre espaço para idealizações.  

Ao apresentar os tipos da sociedade local, a voz narrativa também introduz 

contrastes. A aspereza dos violentos bandoleiros que habitam os arredores e dos 

peregrinos que caçam prazeres diverge da amabilidade hospitaleira dos piuranos. A 

ambientação desértica, com ventos arenosos permanentes, também ajuda a revestir o meio 

de cores hostis. Além disso, o povoado dispõe de “poderosos” (VARGAS LLOSA, 

1967a, p. 21): “fazendeiros, comerciantes, advogados e autoridades” (Idem, p. 21) que 

compõem certo mosaico agrário e vagamente capitalista, legalista, burocrático e 
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tradicional. Com ceticismo regionalista-crítico, o narrador pinta o espaço como remoto, 

mas nada idílico; rural mas não primitivo - sobretudo, conectado ao imaginário do 

subdesenvolvimento.  

A princípio, Piura é imune à praga que forma entre os principais temas do 

romance: a volúpia sexual. Pela ausência de diversões boêmias (notadamente prostitutas), 

os viajantes maldizem o povoado, dizendo que lá “não é como em Lima” (Ibidem, p. 22). 

Mas se a disparidade entre a capital imoral e a candura da província evoca os 

característicos conflitos modernos entre campo e cidade, essa diferença é resolvida por 

Don Anselmo, que chega ao deserto para abrir seu primeiro bordel: a Casa Verde. Em 

1998, décadas depois de publicado o romance, Vargas Llosa diria que sua inspiração para 

o escrever foi justamente a recordação “de um casebre prostibular, pintado de verde, que 

coloria o areal de Piura no ano de 1946” (Ibidem, p. 5). 

A princípio, a vida pretérita de Anselmo é elidida da narrativa, adquirindo ares 

secretos. Como uma figura mítica, o personagem adentra o ermo sem passado, de chapéu, 

montado em um cavalo preto e falando por frases que “pareciam enigmas” (Ibidem, p. 

44). Mas ao passo em que recorda um tipo de western movie, o homem também mobiliza 

o imaginário católico. Depois de sua chegada, os piuranos dizem que sua cidade outrora 

pacata “é Sodoma e é Gomorra” (Ibidem, p. 54). De fato, a moralidade religiosa se choca 

com a iniciativa do forasteiro: quando este inicia uma Era de perdição local, seu principal 

antagonista se revela o Padre García, para quem o enigmático empreendedor “cheira a 

enxofre” (Ibidem, p. 56).  

O conflito entre as duas figuras é levado ao ápice após a introdução, na trama, da 

órfã Antonia. Encontrada moribunda no deserto com os olhos e a língua devorados por 

abutres, pai e mãe mortos por bandidos, a personagem é raptada por Anselmo que a 

transforma em uma espécie de esposa em um cômodo na Casa Verde, onde ela engravida. 

O narrador não revela o ocorrido imediatamente e converte o paradeiro de Antonia em 

mistério, instigando a curiosidade do leitor. Quando a jovem morre durante o parto, o 

Padre García insta uma turba de populares a incendiar o estabelecimento pecaminoso e 

apedrejar seu dono em uma cena de ares medievais que compõe, talvez, o clímax da 

história.  
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Novamente, como se vê, o escritor figura a realidade de seu país criando um 

mundo ficcional de ignorância e violência, cuja narrativa ganha em tom dramático sem 

prejuízo da verossimilhança. Mas agora, et pour cause, na história de Anselmo parece 

não haver identificação possível. Os personagens, dada a rarefação do discurso direto 

livre, falam pouco e demonstram rasa subjetividade. Antonia, a vítima maior da desgraça 

piurana, não enxerga nem diz palavra – apenas sofre. Já o dono da casa verde, em meio à 

administração de seu negócio, vive imerso nos próprios prazeres repugnantes. Todos os 

personagens parecem apartados da civilização, perdidos entre modos de exploração os 

mais degradantes, formas espúrias de acumulação e certa religiosidade das fogueiras. 

Vidas forçosamente áridas, assim como o espaço narrativo. 

Vale notar, inclusive, que Vargas Llosa reforça o relativismo moral quando induz 

o leitor a simpatizar com o cafetão na cena em que este tenta desesperado salvar sua (até 

então desconhecida) filha das chamas. Com a multidão compadecida da situação, esta se 

volta contra García que, no epílogo do livro, concede ministrar os sacramentos a um 

Anselmo moribundo e rezar a missa de seu funeral. Ora, a filha do personagem é, como 

descobrimos posteriormente, a misteriosa Chunga, parida por Antonia antes da morte, 

responsável por reabrir a Casa Verde e resgatar seu pai da vida pós-incêndio de harpista 

miserável. Isto é, depois de realizado o espetáculo público de expiação católica, a 

depravação volta a triunfar, forçando à capitulação até mesmo seu principal opositor (o 

Padre). A vitória luciferina é tal que leva García a admitir: “Agora o chifrudo está em 

todos os lados. Na casa da machona, na rua, nos cinemas, Piura inteira se tornou a casa 

do chifrudo” (Ibidem, p. 212). 

 Esse mundo é, enfim, o resultado da conexão metafórica do povoado remoto com 

o resto do país. Quando o lugarejo adquire seu primeiro prostíbulo – e os peregrinos já 

podem compará-lo com Lima – os efeitos são os mais deletérios. A “integração” em 

questão, por razões óbvias, não traz qualquer rudimento de urbanidade ou esclarecimento, 

nem oferece ao enredo os clássicos problemas da narrativa citadina realista. Não há na 

Casa Verde a luta de classes, o tédio da vida burguesa, o embate entre o amor e o dinheiro 

ou o conflito entre as ambições individuais e a vida trivial das relações mercantilizadas - 

Don Anselmo, afinal, não é propriamente um membro do estrato dominante, sua bizarra 

vida sexual e seus interesses econômicos são uma coisa só e a moeda local não passa de 

uma convenção que meramente serve para adquirir as simplórias mercadorias piuranas.  
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Em outras palavras, no universo figurado por Vargas Llosa há riqueza (do 

ganhador de dinheiro), mas não valor – ou pelo menos não o tipo moderno de valor 

capitalista, produzido pelo trabalho industrial. Igualmente, há ferrenha exploração das 

prostitutas mas não proletarização a rigor. O lema dos bêbados “inconquistáveis” 

(Ibidem, p. 34) – os mais célebres frequentadores da Casa Verde – ilustra o descompasso 

em relação a uma sociedade do trabalho: “eram os inconquistáveis, não sabiam trabalhar, 

só beber, só jogar” (Ibidem, p. 113). O que se tem, portanto, é outra vez o mundo sem 

emprego de La Ciudad y los Perros, mas agora claramente transformado em uma sinfonia 

lumpen de perdição social, por sua vez em pugna com formas algo quinhentistas de 

cristianismo. Uma história arcaica embutida em um universo com laivos modernos, cuja 

alegoria máxima é o bordel onde a miséria espiritual e material, longe de acabar, se 

ressignifica e perpetua.  

Nessa forma, todavia, o que chama a atenção é o modus narrandi modernista, este 

bastante cosmopolita. Embora seja contada em terceira pessoa relativamente 

convencional, a história de Anselmo tem seu tempo fracionado e o próprio personagem, 

dado o entrecruzar com as outras narrativas do romance, tarda a ser apresentado. O 

ocultamento de informações, posteriormente reveladas por passagens que remetem a 

tempos anteriores, também demonstra manejo moderno da cronologia dos fatos. Somados 

os recursos à fragmentação, radicalizados em relação a La Ciudad y los Perros, fica 

evidente uma elaboração técnica que, por seu universalismo, parece algo desajustada à 

matéria amatutada do romance. 

Assim também a posição do narrador. Se Vargas Llosa conta a vida em meio ao 

subdesenvolvimento, sua voz salvaguarda uma distância épica segura de seus 

personagens, evitando submergir na consciência do povo, retratado como uma multidão 

disforme e relativamente homogênea. De fato, há momentos em que os piuranos parecem 

ter uma voz única, evocada para ilustrar o sentimento popular geral. Percebemo-la nas 

opiniões locais a respeito de Don Anselmo, nas suspeitas sobre Antonia, na revolta contra 

García e em outros momentos em que o autor sente a necessidade de trazer ao leitor o 

burburinho da plebe. Mas vale notar a discrepância entre essa elocução popular e a 

perspectiva narrativa com sua expertise em procedimentos literários de vanguarda e sua 

linguagem letrada (ainda que antropologicamente ciente de alguns traços da vida 

prosaica): o narrador assim expõe seu caráter social, distinto daquele das figuras 

estilizadas que padecem no bárbaro areal de Piura. 
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* 

 

Algo assim também poderia ser dito da história do nipo-brasileiro Fushía, outro 

dos núcleos elementares da trama de La Casa Verde. Como Anselmo, este é uma figura 

empreendedora, movida por uma iniciativa à margem da lei e da moral. No seu caso, 

trata-se de explorar populações indígenas da Amazônia peruana para o tráfico de 

borracha, na medida do possível em conluio com as autoridades locais. Mas se Anselmo 

pode ser absolvido pelo amor que revela pela filha, Fushía é completamente desprovido 

de escrúpulos.  

Os episódios relevantes da vida do personagem nos são introduzidos em 

retrospectiva pela voz do próprio, que nos conta tudo em diálogo com seu amigo 

Aquilino. O espaço do reconto, que faz as vezes de moldura narrativa, é o Rio Amazonas, 

navegado a duras penas em uma pequena canoa. Anos mais tarde, no já mencionado 

comentário de 1998, Vargas Llosa diria mesmo que outra de suas inspirações para o 

romance teria sido a “deslumbrante Amazônia de aventureiros, soldados, índios 

aguarunas, huambisas e shapras, missionários e traficantes de látex e couros” que 

conhecera em 1958, “numa viagem de algumas semanas pelo Alto Marañón” (Ibidem, p. 

5). Mas se o cenário suscitaria o ufanismo de “país novo” no romantismo de outrora, o 

autor gasta poucas linhas com descrições, focando-se nas peripécias do contrabandista 

desumano que converte os índios em instrumentos de sua forma ilegal de acumulação.  

O ethos de Fushía, aliás, é sintomático do universo violento e opressivo que 

Vargas Llosa busca criar. Além de escravizar e roubar os autóctones, o personagem 

maltrata sua parceira Lalita, agredindo-a e traindo-a com outras índias, chegando mesmo 

a trocá-la por uma pequena embarcação durante uma fuga da polícia. O outro extremo do 

absurdo escambo, o governador do distrito de Santa María de Nieva Don Julio Reátegui, 

não é menos corrupto. Seu negócio consiste em massacrar tribos locais em parceria com 

o exército, facilitando a empresa de pessoas como Fushía, com a qual aliás lucra bastante. 

O Estado, assim, não aparece como garantidor da lei universal, mas como ferramenta de 

abstrusos interesses particulares e como veículo de um etnocídio mercantil.  

Ao mesmo tempo, Vargas Llosa repele o maniqueísmo. Uma das principais 

vítimas das expedições “republicanas” de Reátegui – o caudilho indígena da tribo 

aguaruna Jum de Urakusa – afinal acaba entrando no esquema de Fushía, domesticando 
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seus irmãos étnicos para o serviço da extração de borracha. Idem Lalita, ao ser 

objetificada ao ponto de moeda de troca no negócio entre dois homens, escapa de 

Reátegui... para voltar ao contrabandista que lhe preterira por um barco. Não parece haver 

saída na história, que apodrece a vida de todos seus personagens. Não por acaso, outra 

alegoria possível desse mundo é o próprio Fushía, ao fim abandonado e consumido pela 

lepra contraída na selva. Encontrado por Aquilino - o único que lhe permanece fiel até o 

fim, embora auxilie na fuga derradeira de Lalita –, o bandido acaba em estado de quase-

morte, com o corpo consumido pela doença e a consciência devorada pelo ressentimento. 

Assim, variando o espaço narrativo, Vargas Llosa aprofunda a degradação da vida 

em meio ao subdesenvolvimento, passando das dualidades morais mais tradicionais da 

história de Anselmo para tratar com atenção realista do trabalho semi-escravo, do roubo 

puro e simples, da extração brutal de commodities e da corrosão das instituições. Se no 

Robinson Crusoe (1719) o personagem romanesco moderniza a ilha sul-americana para 

ajustá-la aos seus desígnios de self-made man, Fushía se parece mais com um correlato 

peruano de Kurtz, que em The Heart of Darkness (1902) de Joseph Conrad adapta as 

tribos das profundezas do Congo para seu horroroso comércio colonial de marfim – e 

termina agonizante, balbuciando “o horror”.  

Note-se a propósito que, ao mergulhar nesse coração das trevas peruano, Vargas 

Llosa demonstra tino sociológico prodigioso. Antes de tudo, a extração da borracha em 

La Casa Verde é bastante moderna, já que se justifica pelos exorbitantes preços que obtém 

da alta do látex em meio à Segunda Guerra Mundial. Quem nos diz isto é o personagem 

do médico Doutor Portillo: “O fumo não é material estratégico, senhora (...) — A 

borracha sim. Só podemos vender para os nossos aliados, que estão em guerra com os 

alemães” (Ibidem, p. 41). Isto é, integrado ao mundo do ponto de vista comercial, a 

jurisdição periférica funciona dentro do sistema econômico das nações imperialistas, 

provendo a matéria prima vital para o conflito armado – onde favorece, note-se a ironia, 

o lado antifascista. Não se trata de manufatura: quando Aquilino pergunta a Fushía sobre 

a possibilidade de vender logo “as seringas pros gringos” (Ibidem, p. 41) – ou seja, vender 

a matéria industrialmente trabalhada, com valor agregado – a cena corta de volta pra 

Portillo, que dá a resposta: “— Nossos aliados nos compram a borracha por um preço de 

guerra, senhora (...) — O japonês vendia por baixo do pano e lhe pagavam quatro vezes 

mais” (Ibidem, p 41). Pelo moderníssimo ângulo do dinheiro e do comércio internacional, 

o romancista assim inclui na narrativa a perspectiva do capitalismo dependente, ao qual 



105 
 

interessa mais extrair o produto em condições brutais e vendê-lo no mercado negro do 

que participar de qualquer coisa parecida com a industrialização nacional. 

Além disso, ainda que não ocupe o centro da narrativa, o autor investiga o mundo 

do trabalho ilegal com habilidade, desnudando a característica forma como o capital se 

associa a modos de exploração arcaicos nas economias subdesenvolvidas. Por exemplo, 

discorrendo sobre os silvícolas dos quais se aproveitou, diz Fushía:  

 

— Prefiro os huambisas a todos os outros — (...) Não só porque 

me ajudaram. Gosto da maneira de ser deles. Você já viu algum 

huambisa como criado ou peão? Eles não se deixam explorar pelos 

cristãos. Só gostam de caçar e lutar. (...) — Era eu quem conseguia 

as armas e os levava até onde seus inimigos estavam (...). — Eles 

não me viam como patrão e sim como aliado (Ibidem, p. 93).  

 

Isto é, o empresário periférico não é um patrão clássico, mas antes um 

patrocinador de guerras tribais a bem dos negócios. Um misto de business man 

escravocrata e cacique sanguinário. Não seria exagero dizer que, ao trazer tais assuntos à 

baila, Vargas Llosa começa a captar rudimentos de questões que a economia política 

começava a elaborar, como a superexploração periférica da força de trabalho82 ou a 

condição subimperialista e não raro clandestina das economias dependentes83. Nesse 

sentido, a disparidade em relação à civilização não lhe aparece mais como a distinção 

clara que separou os destinos de Jaguar e Poeta em La Ciudad y los Perros, mas sim como 

 
82 Ruy Mauro Marini trataria do tema em seu célebre e já citado ensaio “Dialética da Dependência”. 

Palavras de Marini: “o problema colocado pela troca desigual para a América Latina não é precisamente o 

de se contrapor à transferência de valor que implica, mas compensar a perda de mais-valia, e que, incapaz 

de impedi-la no nível das relações de mercado, a reação da economia dependente é compensá-la no plano 

da produção interna. O aumento da intensidade do trabalho aparece, nessa perspectiva, como um aumento 

da mais-valia, obtido através de uma maior exploração do trabalhador e não do incremento de sua 

capacidade produtiva. O mesmo se poderia dizer da prolongação da jornada de trabalho, isto é, do aumento 

da mais-valia absoluta na sua forma clássica” (2011, p. 147). 
83 Novamente, o conceito é trabalhado por Marini em “Dialética da Dependência”. Diz o próprio: “A 

exportação de manufaturas, tanto de bens essenciais quanto de produtos supérfluos, converte-se (...) na 

tábua de salvação de uma economia incapaz de superar os fatores desarticuladores que a afligem. Desde os 

projetos de integração econômica regional e sub-regional até o desenho de políticas agressivas de 

competição internacional, assiste-se em toda a América Latina à ressurreição do modelo da velha economia 

exportadora. Nos últimos anos, a expressão acentuada dessas tendências no Brasil nos levou a falar de um 

subimperialismo” (Idem, p. 171). 
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uma espécie de diferença que se mistura e complementa, para a desgraça de seus 

personagens.  

Trata-se efetivamente de uma glosa perspicaz, pois sua posição marginal no que 

se refere ao modo de produção mundializado não é mais fator de alheamento, mas antes, 

uma vez assumida, uma janela para a verdade do próprio. Vargas Llosa, por esse meio, 

aponta que a não-existência de classes em sentido formal – mas apenas de escravos, 

lumpen-empresários e burocratas viciados -, não significa ausência do sistema, mas sim 

um terreno privilegiado para este, que pode se valer de aspectos sociais antigos e 

sobretudo de vidas humanas para fornecer a matéria-prima da indústria das sociedades 

mais orgânicas. Sociedades estas – atentemos para a mudança de ângulo - cujo welfare 

state era, até então, o paraíso do desenvolvimentismo. Em outros termos: na história de 

Fushía, a economia mundial não aparece como uma concorrência entre capitalismos mais 

ou menos avançados, mas antes em seu caráter desigual e combinado84, como um vórtice 

que traga os habitantes da América Latina para o mesmo inferno social da história de Don 

Anselmo. Um cenário, enfim, onde parece não haver modernização defensável à vista. 

Mas se a realidade figurada outra vez discrepa daquela que fornecia a matéria do 

romance realista do Primeiro Mundo, estamos diante de uma forma moderna, onde não 

há linearidade nem mediação: Fushía, leproso e fracassado, conta toda sua vida em 

retrospectiva, enquanto cada episódio marcante na sua trajetória – desde a primeira fuga 

da prisão, passando pela relação com Lalita até o derradeiro escape via-Amazonas – é 

introduzido com a técnica da visão simultânea. Conforme Aquilino questiona seu colega, 

os episódios recordados entram abruptamente, postos em conflito com as cenas da 

moldura onde os personagens conversam, rearmando a crônica da desgraça nacional em 

uma montagem métrica à la Einsenstein85.  

Não obstante, também esse núcleo da trama é frequentemente cortado pelas outras 

duas narrativas que correm em paralelo, além de ser dividido em duas metades, postas em 

 
84 A expressão, fartamente usada na sociologia e na economia, foi cunhada por León Trotsky que, em seu 

texto “Peculiaridades do Desenvolvimento da Rússia”, dizia: “Açoitados pelo chicote das necessidades 

materiais, os países atrasados se veem obrigados a avançar aos saltos. Dessa lei universal do 

desenvolvimento desigual da cultura, decorre outra que, por falta de nome mais adequado, chamaremos de 

lei do desenvolvimento combinado, aludindo à aproximação das distintas etapas do caminho e à confusão 

de distintas fases, ao amálgama de formas arcaicas e modernas” (2017, p. 22). 
85 O diretor de cinema soviético Sergei Einsenstein se refere ao termo “montagem métrica”, na tradução de 

Teresa Ottoni, para descrever o efeito de corte audiovisual que se obtém “alternando dois fragmentos de 

comprimentos diferentes de acordo com os dois tipos de conteúdo destes fragmentos” (2002, p. 80). 
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ordem cronologicamente inversa (primeiro, como dito, o personagem no rio vivendo seus 

últimos dias; depois, um tempo anterior em que o exército organiza a repressão à rebelião 

aguaruna que resultará na própria fuga de Fushía para o córrego). A comparação 

(brilhante) de Candido entre La Casa Verde e La Voràgine (1924), do colombiano 

Eustasio Rivera, é esclarecedora: ambas as obras tratam do tema da extração da borracha, 

com forte sentido de denúncia; mas enquanto a segunda o faz com a técnica convencional 

da Novela de la Tierra, a primeira o faz à modernista. Isto é, Vargas Llosa recorre ao que 

há de mais avançado em termos de épica para tratar da realidade mais periférica e nem 

por isso menos universal.  

Acontece que o resultado, aqui, é ambíguo. Por um lado, o narrador sofisticado 

que se mistura ao personagem, mais do que nos episódios que giram em torno de Anselmo 

e García, permite sondar os esconsos da alma de uma figura dantesca da selva peruana, 

complexificando um tipo social abjeto que, em La Voràgine e ficções outras, era 

observada em perspectiva externa – o que redundava em simplificações moralistas. Assim 

também, poder-se-ia argumentar que, com sua linha temporal espedaçada e invertida, 

Vargas Llosa traduz um certo senso de experiência nacional, que reproduz a barbárie 

enquanto se integra à civilização, avançando para trás como a narrativa que reconstrói o 

enredo conforme se desenrola. Por outro lado, como acontece em relação às peripécias de 

Anselmo, é flagrante o descompasso entre essa voz narrativa ilustrada, formada nos 

expedientes romanescos mais cosmopolitas e a brutalidade ignorante e cruel presente na 

matéria. Nos perguntamos: seriam os seres humanos que compõem o arremedo de vida 

social de Santa María de Nieva capazes de ler La Casa Verde? Seria essa fome de 

“imanência” internacional, elogiada em “Literatura e Subdesenvolvimento”, 

organicamente condizente com uma consciência tão catastrófica? 

 

* 

 

Questões análogas são suscitadas pelo terceiro núcleo narrativo do romance, que 

aliás faz as vezes de elo entre os outros dois: a história de Lituma. Nele estão as primeiras 

passagens da obra, as quais nos apresentam ao drama da índia Bonifacia, inicialmente 

residente de uma missão católica no meio da mesma Santa María cuja descrição agora 
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recorda ambientes do século XVI, com nativos e expedicionários cristãos em meio à mata 

insondada. Mas se bem esse cenário convida a paralelos com a história da colonização 

peruana – em um topos que autoriza, como em outros romances latino-americanos dos 

anos 1960, associações à célebre categoria de “ficção fundacional” proposta por Doris 

Sommers86 -, Bonifacia termina expulsa do convento, ao se descobrir que ela fora 

responsável pelo escape de outras internas. Através da história da moça, começamos 

então a descobrir que o ambiente geral não era tão inexplorado assim: as índias haviam 

sido entregues aos religiosos pelo governador Reátegui, que as raptara após esmagar os 

mesmos aguarunas amotinados com Jum de Urakusa, que se juntaria a Fushía. 

Não seria correto, portanto, dizer que Vargas Llosa meramente recorre a uma 

esfera pré-lapsária, anterior à conquista – como argumentam críticos como Idelber 

Avelar87. Em La Casa Verde, a expedição desbravadora se revela um breve interregno, 

sem espaço para a “noção de país novo”, rapidamente conectado ao universo demoníaco 

da modernidade peruana a cujos últimos círculos a jovem indene será levada. 

Também por isso os fios narrativos começam a convergir. Sem paradeiro, 

Bonifacia consegue trabalho como serva doméstica de Lalita, que finalmente escapara de 

Fushía com o desertor do exército Adrián Nieves, por sinal contratado pela Guarda Civil 

justamente para encontrar as colegas foragidas do internato. Sob a proteção de Nieves, 

Bonifacia encontra alguma paz e até mesmo alguma perspectiva quando é apresentada ao 

Sargento Lituma, que havia sido encaminhado aos andes para encontrar um grupo de 

foras-da-lei embrenhados na mata selvagem, dentre os quais Fushía, que escapa na já 

mencionada evasão do barco armada com Reátegui. Finalmente, depois que Nieves 

decide se entregar ao exército, Lituma volta a seu povoado natal para se casar com a índia. 

O problema está em que o povoado em questão é justamente Piura, onde La Chunga 

 
86 Sommers, em sua famosa obra, estuda a forma como diferentes romances latino-americanos reproduzem 

o topos da chegada do colonizador à América, com narrativas que principiam por terrenos insondados que 

são explorados pelos personagens. Ver: SOMMERS, Doris. Foundational Fictions (1991) / Ficções de 

Fundação. Tradução: Gláucia Renate Gonçalves e Eliana Lourenço de Lima Reis. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2004. 
87 Para Avelar, em seu conhecido livro The Untimely Present: Postdictatorial Latin American Fiction and 

the Task of Mourning (1999), “a literatura latino-americana, ao incorporar-se ao cânone ocidental [nos anos 

1950 e 1960, no processo que ele chama de boom], formula uma compensação imaginária por uma 

identidade perdida, identidade que, é óbvio, só se constrói retrospectivamente, isto é, só tem existência 

enquanto identidade perdida”. Conclui Avelar: “Os exemplos são legião: 'o lado de cá' e o ironicamente 

batizado Traveler, 'o que nunca havia saído da Argentina' em Jogo de amarelinha, de Cortázar, as 

comunidades indígenas destruídas pela chegada de Fushía em A casa verde, de Vargas Llosa (...)” (2003, 

p. 47) etc. 
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reabrira a Casa Verde. Ligamos, então, a figura do Sargento à história dos 

“inconquistáveis” que frequentavam o bordel desde seus primórdios e que tinham no 

oficial um de seus membros mais importantes. 

Enfim de volta à Sodoma peruana, desvestido das obrigações da farda, o 

personagem se perde rapidamente na bebedeira, chegando a ser preso por jogar roleta 

russa com outro boêmio que acaba derrotado no desafio, disparando contra a própria 

cabeça. Na ausência do marido, Bonifacia se envolve com o “inconquistável” Josefino, 

que a força a abortar o filho que esperava de Lituma. A mulher termina então recrutada 

pelo bordel, rebatizada de “La Selvática”, enquanto seu esposo já solto não só se resigna 

ao fato, como chega a viver às custas da moça prostituída, aceitando que todos seus 

colegas de farra também se envolvam com ela. Reabsorvido pelo universo diabólico da 

Casa Verde, o militar – emblema de disciplina social possível – cai na depravação 

disseminada por Don Anselmo que parece a maior força do romance. 

Esse envilecimento, verdadeiro leitmotiv da obra, novamente traz à baila, como 

em La Ciudad y los Perros, o tema da corrupção do exército. Seria a empresa de Reátegui 

ou a perdição total de Lituma o destino de Gamboa, enviado às serras pela direção do 

Leoncio Prado? Talvez sim, já que Vargas Llosa escreve La Casa Verde em 1966, nos 

estertores do governo da Acción Popular de Belaúnde Terry, após fracassados os 

governos militares de 1962 e 1963. Seu sentimento de que o exército era uma instituição 

enfraquecida, incapaz de tocar a modernização do país como fizera nas décadas de 1930 

e 195088, parece mais presente do que nunca.  

Com efeito, se a história de Fushía é pródiga no exame dos problemas econômicos 

e até geopolíticos, a história de Lituma – o sargento celerado – é uma porta para o autor 

se inserir mais claramente no debate sobre os rumos do país. Em determinado momento, 

por exemplo, Llosa põe em cena o diálogo entre o oficial e o “inconquistável” Macaco. 

Este último, sem prejuízo do apelido capcioso, é admirador ferrenho do General Sánchez 

Cerro, verídico presidente do Peru pelo partido direitista e pró-americano Unión 

 
88 Nas palavras de Geoffrey Bertram, “Foi a intervenção militar, e não a política civil, que produziu as duas 

administrações mais estáveis e eficazes do período: a do presidente Óscar Benavides (1933-1939) e, após 

o interlúdio democrático do pós-guerra, a do presidente Manuel A. Odría (1948-1956). Poder-se-ia 

considerar ambos como modernizadores autoritários que pretendiam reduzir a periculosidade dos 

problemas sociais por meio do crescimento econômico e um pouco de criteriosa engenharia social, ao 

mesmo tempo que usavam a repressão para manter a estabilidade a curto prazo” (BERTRAM, 2015, p. 

586). 
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Revolucionaria (UR), assassinado pela APRA em 1933. Diz Macaco: “— Aqui na 

Mangachería somos todos urristas — (...) Fanáticos pelo general Sánchez Cerro até o 

fundo da alma” (VARGAS LLOSA, 1967a, p. 45). O popular animalizado, portanto, se 

identifica à direita pró-imperialista em razão de suas preferências regionais – pois seu 

ídolo era, com efeito, nascido em Piura. Já pela APRA, teoricamente do lado pobre no 

conflito político, nutre um ódio de traços fascistas. Ao falar de um casal que veio morar 

em sua cidade, diz Macaco: — “Fizeram uma casa perto de onde Patrocinio Naya morava 

e na porta penduraram uma bandeira aprista. Vê que cagada? (...) — Mas, isso sim, 

botamos esse pessoal no lugar — (...), fizemos da vida deles um inferno. Tiveram que 

sair daqui às pressas” (Idem, p. 46). 

Uma sociedade ingovernável, corroída pela delinquência generalizada, cujos 

militares se associam ao crime e a esquerda é repelida por um povo bestial: esse é o Peru 

que La Casa Verde nos apresenta. O que o romancista não poderia prever, àquela altura, 

é que poucos anos depois (em 1968), o exército voltaria ao poder em mais um golpe, desta 

vez para governar durante 12 anos, favorecido pela inércia da APRA que, nos dizeres do 

historiador Geoffrey Bertram, “fracassou de forma visível e constante em suas tentativas 

de conquistar um apoio eleitoral majoritário ou de organizar uma séria ofensiva armada 

contra o Estado” (BERTRAM, 2015, p. 586). Tampouco poderia Llosa adivinhar que os 

anos 1960 e 1970 seriam períodos de recrudescimento da luta armada no Peru profundo, 

sob a bandeira da guerrilha do Sendero Luminoso – movimento comunista radical, 

composto por muitos dissidentes da própria APRA. Se tudo isso ainda era distante, porém, 

La Casa Verde logrou dramatizar algo da anarquia militar, da promiscuidade entre 

governo e “comerciantes” e da inoperância da esquerda democrática que levariam a 

polarizações mais intensas nos anos seguintes. 

Desse ponto de vista, a espiral de perdição que estrutura o romance encontrou 

correspondência histórica e a mimetizou em sentido forte, devorando todos os que a ela 

foram arrastados. O casal Lituma e Bonifacia, lampejo de vida decente possível, terminou 

degenerado à escravidão sexual e à imoralidade total. De Lalita, a bela jovem que Fushía 

conquistara, não se sabe sequer o paradeiro - se poderia ter construído um futuro outro 

com Adrián Nieves após escapar de seu parceiro opressor, essa ilusão é obliterada por 

Vargas Llosa, que termina por deixar o leitor diante do nada. E se bem o final reconcilia 

a narrativa, com o Padre García reconhecendo Don Anselmo como cidadão e abençoando 

seu enterro na presença dos “inconquistáveis”, o simulacro de happy ending, em muito 
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maior grau do que La Ciudad y los Perros, traz um sentimento desconfortável de que a 

paz restaurada é o pior dos mundos; de que, em outras palavras, o triunfo daquela 

sociedade pútrida significa a putrefação das vidas que se acompanhou ao longo do 

romance. 

Nesse sentido, La Casa Verde ganha muito ao dar nome aos bois, expondo os 

ditames sociais por trás desse processo, tratando da prostituição, da extração de borracha 

e da prevaricação estatal. Esse olhar nos afasta dos dilemas individuais e adquire 

particularidade social, exibindo algo mais degradante do que o clássico trabalho alienado 

ou a moderna extração de mais-valia. Se um escritor naturalista como Zola bem podia 

tratar desses assuntos - ou mesmo da espoliação sexual e da devassidão, como fez 

respectivamente em Nana (1980) e L’Assomoir (1877) –, há algo mais perverso na obra 

de Llosa. Sua lógica parece muito mais aquela que Candido perceberia em outro romance 

naturalista - O Cortiço, de Aluísio de Azevedo -, consistindo em aproveitar a fragilidade 

dos subjugados em meio à miséria semicolonial, usando-a como mola propulsora do 

amealhamento irregular, verdadeiro mot d’esprit de Fushía89. 

E justo esse senso de particularidade periférica é veículo de universalidade: o Peru 

de La Casa Verde é moderno e não é. Não o é, certamente, no sentido do mundo 

industrializado onde o naturalismo francês emergiu. É, no sentido de participar da 

economia-mundo como o terreno (de vital importância, afinal, de onde mais viria a 

borracha?) onde a acumulação revela sua faceta mais brutal. Parafraseando Antonio 

Candido: “quando a Europa diz ‘mata’, a América Latina diz ‘esfola’”90. Deveríamos 

apenas acrescentar, como Vargas Llosa percebe literariamente, que se tratam de dois 

lados da mesma moeda. 

 
89 Em sua análise d’O Cortiço, de Azevedo, Candido descreve o problema nos seguintes termos: “A 

originalidade do romance de Aluísio está nessa coexistência íntima do explorado e do explorador, tornada 

logicamente possível pela própria natureza elementar da acumulação num país que economicamente ainda 

era semicolonial. Na França o processo econômico já tinha posto o capitalista longe do trabalhador; mas 

aqui eles ainda estavam ligados, a começar pelo regime da escravidão, que acarretava não apenas contacto, 

mas exploração direta e predatória do trabalho muscular. Daí a pertinência com que Aluísio escolheu para 

objeto a acumulação do capital a partir das suas fases mais modestas e primárias, situando-a em relação 

estreita com a natureza física, já obliterada no mundo europeu do trabalho urbano. No seu romance o 

enriquecimento é feito à custa da exploração brutal do trabalho servil, da renda imobiliária arrancada do 

pobre, da usura e até do roubo puro e simples, constituindo o que se poderia qualificar de primitivismo 

econômico. O Cortiço narra com efeito a ascensão do taverneiro português João Romão, começando pela 

exploração de uma escrava fugida que usou como amante e besta de carga, fingindo tê-la alforriado, e que 

se mata quando ele a vai devolver ao dono (...)” (2015a, p. 110). 
90 A frase original é: “Quando a Europa diz ‘mata’, o Brasil diz ‘esfola’” (2015a, p. 128) e se refere justo à 

já citada dialética do espontâneo-dirigido, percebida em O Cortiço. 
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Daí também a expressão literária do problema não dever ser provinciana: seu 

terreno é justo o que possibilita o acabamento modernista, já que contraditoriamente o 

requer. Se na ficção romântica, desejosa de fundar o imaginário nacional, o particular 

nativo era fator de exortação; se na Novela de la Tierra, a consciência inocente da 

defasagem promovia idealizações heroicas da vida rural; e se tudo isso, pelo espírito 

empenhado, pedia formas bem acabadas, repositoras do estado de conciliação com o meio 

em que os escritores se encontravam ao estilizar suas pátrias; a matéria deplorável de La 

Casa Verde já pede uma cosmovisão desiludida, somente formalizável pelo narrador 

neutro e pela estrutura elíptica que, a todo momento, deixam o leitor no vazio. Por isso, 

seu final feliz é um final triste e a trajetória de seus personagens acaba em suspenso: o 

autor nos convida a vislumbrar uma realidade sem horizonte. Uma realidade que é 

selvagem, mas alheia ao nativismo, na qual a personagem “selvática” finda prostituída e 

aviltada aos limites.  

O que está em jogo, portanto, é ainda o debate nacional, mas em outros termos. 

Poder-se-ia dizer que a matéria ainda é selvagem, mas não no sentido heroico de outrora, 

e sim no que diz respeito a um capitalismo selvagem. Visto desse modo, ao trair sua 

“inspiração” em uma Amazônia “deslumbrante” e repleta de “aventureiros”, Vargas 

Llosa foi artisticamente honesto, figurando uma floresta mais real (e atual) através de uma 

forma não-grandiloquente – ao contrário, cheia de buracos e algo niilista. O próprio 

Fushía diz: “Nem brasileiro nem peruano (...) — Uma merda, velho, um verdadeiro lixo, 

isso é o que sou agora” (VARGAS LLOSA, 1967a, p. 20). Um romance artisticamente 

coerente não poderia tratar de uma matéria tal com um narrador onisciente e participativo, 

idealizador ou ufanista. Seria preciso a instabilidade negativa do narrador “catastrófico” 

que o modernismo Europeu descobriu ao tentar dar forma à hecatombe da Primeira 

Guerra Mundial, quando a civilização ocidental revelou sua verdadeira faceta (como 

revelou na selva peruana). 

Aliás, é bastante significativo, a confirmar o que se sugere em “Literatura e 

Subdesenvolvimento”, que o principal modelo mencionado por Vargas Llosa para seu 

texto seja justo a obra de Faulkner. No mesmo comentário em que descreveu as 

inspirações imagéticas e ambientais para a história de La Casa Verde, o autor peruano 

afirmaria: “provavelmente, a maior dívida que contraí ao escrevê-la foi com William 

Faulkner, em cujos livros descobri as feitiçarias da forma na ficção, a sinfonia de pontos 

de vista, ambiguidades, matizes, tonalidades e perspectivas que uma construção astuta e 
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um estilo bem cuidado podiam dar a uma história” (Idem, 1967a, p. 5). Ora, como se sabe, 

o americano logrou contar à modernista a vida do sul dos Estados Unidos, agrário e semi-

escravocrata, ao início do século XX. Para isso, em um romance como The Sound and the 

Fury (1929), mobilizou quatro narradores em primeira pessoa cujas histórias se cruzam, 

a começar pela voz do personagem mentalmente comprometido Benjy Compson, cuja 

elocução enigmática, cheia de elementos obscuros, é paulatinamente esclarecida pelas 

vozes de seus irmãos Quentin e Jason. Assim também, ao narrar a realidade do 

subdesenvolvimento, Vargas Llosa empregou diversas vozes narrativas cruzadas, 

jogando com a incompletude e acionando até mais recursos (como a montagem métrica 

nas passagens de Fushía). 

É igualmente interessante, porém, que a menção ao estadunidense surja em um 

comentário em que se atribui a inspiração temática de La Casa Verde às viagens pelos 

rincões peruanos. O escritor da América Latina, em que pese seu romance high-tech, 

revela um anseio de descoberta e interpretação, tão mais característico de um país 

geograficamente dividido entre os Andes, a costa e a selva como é o Peru. Para satisfazer 

esse desígnio, dispõe então da polifonia bakhtiniana91, que lhe autoriza a explorar 

diferentes paisagens e terrenos, recompondo sinfonicamente um impressionante sentido 

de totalidade que desvela as nuances da vida social, os meandros da política e formas de 

consciência de classe diversas. Aí está o que Candido corretamente apontou como uma 

“alta consciência técnica” aliada a uma “consciência dilacerada do subdesenvolvimento” 

– e que nos permite tratar La Casa Verde como um romance simultaneamente local e 

universal. 

Logicamente, nesse mesmo âmbito, certas ressalvas também são necessárias. É 

certo que, em perspectiva estética, Vargas Llosa alcança um grau de elaboração elevado 

e extremamente relevante para o continente. Todavia, nem por isso escapa a um 

distanciamento em relação ao público que, corretamente, já se apontara como um perigo 

 
91 Mikhail Bakhtin tratou do tema da polifonia narrativa em sua clássica obra Problemas da Poética de 

Dostoiévski (1963), particularmente no capítulo “O Romance Polifônico de Dostoiévski e seu Enfoque na 

Crítica Literária”. Para o crítico, o escritor russo mobilizava, através de seus personagens, diversas vozes 

que se equivaliam narrativamente à elocução em terceira pessoa, compondo uma estrutura complexa e 

multidimensional, em um momento em que ainda não se falava em discurso indireto-livre, nem monólogo 

modernista. Palavras de Bakhtin: “A voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra 

comum do autor; não está subordinada à imagem objetificada do herói como uma de suas características, 

mas tampouco serve de intérprete da voz do autor. Ela possui independência excepcional na estrutura da 

obra, é como se soasse ao lado da palavra do autor, coadunando-se de modo especial com ela e com as 

vozes plenivalentes de outros heróis” (2013, p. 5). 
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em “Literatura e Subdesenvolvimento”92. Vide a propósito, no que concerne ao narrador, 

como o alto grau de tecnificação por vezes o afasta do mundo que o texto figura: nesses 

instantes, o escritor, por seu virtuosismo, parece tão apartado do povo que acaba o 

evitando, quando não o estereotipando. No último caso, os índios aparecem 

estupidificados e as opiniões de Macaco – em que pese seu lado factível – parecem 

didatismo político. A fronteira entre a mirada realista e a posição de classe do narrador se 

borram. 

Igualmente, porém, seria preciso pesar até que ponto o artista dos anos 1960, em 

uma América Latina que ficava por dever o programa político de “Literatura e 

Subdesenvolvimento”, seria individualmente capaz de evitar o dilema. Sem o progresso, 

com as perspectivas róseas de integração mundial cada vez mais distantes, quem apartava 

a sociedade da alta elaboração literária de Vargas Llosa não era esse último, mas a história 

ela própria. O velho problema da inteligibilidade, celebremente evocado no poema 

“Incompreensível para as massas” (1927)93 de Maiakóvski, parecia tão mais dramático 

em um país sem chance aparente de emancipação.  

Nem sempre os intelectuais consideraram esse impasse. Em sua já mencionada 

crítica à outorga do prêmio Rómulo Gallegos a La Casa Verde, por exemplo, o 

regionalista Manuel Pedro González (citado por Candido) diria que Vargas Llosa retrata 

o sofrimento popular sem se compadecer. Para o crítico: 

 

 
92 Candido assinala, em “Literatura e Subdesenvolvimento”, uma série de fatores de ordem social que 

contribuem para distanciar as populações latino-americanas da literatura. Diz o crítico: “ligam-se ao 

analfabetismo as manifestações de debilidade cultural: falta de meios de comunicação e difusão (editoras, 

bibliotecas, revistas, jornais); inexistência, dispersão e fraqueza dos públicos disponíveis para a literatura, 

devido ao pequeno número de leitores reais (muito menor que o número já reduzido de alfabetizados); 

impossibilidade de especialização dos escritores em suas tarefas literárias, geralmente realizadas como 

tarefas marginais ou mesmo amadorísticas; falta de resistência ou discriminação em face de influências e 

pressões externas. O quadro dessa debilidade se completa por fatores de ordem econômica e política, como 

os níveis insuficientes de remuneração e a anarquia financeira dos governos, articulados com políticas 

educacionais ineptas ou criminosamente desinteressadas” (2011a, p. 172). Diante desse cenário, Candido 

conclui que, salvo em um quadro (desejado) de transformação, é “possível imaginar que o escritor latino-

americano esteja condenado a ser sempre o que tem sido: um produtor de bens culturais para minorias” 

(Idem, p. 174).  
93 Maiakóvski, em seu célebre poema “Incompreensível para as Massas”, trata da relação entre o poeta 

experimental e o povo. Seus últimos versos são os seguintes: “Aos pávidos / poetas / aqui vai meu aparte: 

/ Chega / de chuchotar / versos para os pobres. / A classe condutora, / também ela pode / compreender a 

arte. / Logo:/ que se eleve / a cultura do povo! / Uma só, / para todos. / O livro bom / é claro / e necessário 

/ a vós, / a mim, / ao camponês / e ao operário” (2003, p. 123). 
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Vargas Llosa contempla a cloaca moral que é o Peru, em seus 

estratos econômicos e políticos superiores, o antro de injustiça, de 

fome e dor das comunidades indígenas, o regime feudal das 

grandes fazendas e a odiosa conduta dos latifundiários, desde fora, 

um pouco como turista, sem se comover nem indignar ante à 

corrupção dos de cima, nem a miséria e o horror dos de baixo. Nada 

disso lhe tira o sono. Ele está além do bem e do mal ou acima de 

ambos – apesar de sua simpatia e apoio à revolução cubana94 

(GONZÁLEZ, 1967, p. 38). 

 

Obviamente, para González, isso constitui um defeito imperdoável, que explica 

sua oposição aos prêmios concedidos ao romance. Novamente, porém, seria o caso de nos 

perguntarmos se a imparcialidade assumida pelo narrador não é um ganho épico que 

permite apresentar a vida do subdesenvolvimento como ela de fato se mostrava – nua, 

crua e sem saída visível95. Os desdobramentos históricos deram razão a essa forma, 

tornando anódina a cobrança moral de uma posição em prejuízo do quilate estético. 

Ademais, a claustrofobia política que a neutralidade narrativa provoca no leitor, nos 

momentos mais irônicos de La Casa Verde (que estão por quase todo o texto), 

inevitavelmente convida à negação. Suas passagens mais fracas estão justamente nos 

momentos em que Vargas Llosa reduz o padecimento das personagens a um problema 

ético, que sugere uma espécie de doença subjetiva da depravação (como vagamente faz a 

figura de Anselmo, embora não as de Fushía e Lituma - estes degradados por fatores 

objetivos). Mais uma vez, a malícia sociologicamente azeitada tem mais verdade do que 

qualquer narrativa engajada do período. 

Já a complexidade formal – a “imanência” de que fala Candido - é um caso mais 

difícil. No entender de González, Vargas Llosa apresenta uma “obsessão e ênfase na 

técnica apesar das quais não consegue desenvolver uma que legitimamente lhe pertença 

 
94 Tradução própria de: “Vargas Llosa contempla la cloaca moral que es el Perú, en sus capas económicas 

y políticas superiores, el antro de injusticia, de hambre y dolor de las comunidades indígenas, el régimen 

feudal de las grandes haciendas y la vitanda conducta de los gamonales, desde afuera, un poco en turista, 

sin conmoverse ni indignarse ante la corrupción de los de arriba, ni la miseria y el horror de los de abajo. 

Nada de esto le quita el sueño. El está más allá del bien y del mal o por encima de ambos – a pesar de su 

simpatía y apoyo a la revolución cubana”. 
95 Em sua conhecida palestra sobre o romance modernista – Posição do Narrador no Romance 

Contemporâneo – Adorno diria: “A nova reflexão é uma tomada de partido contra a mentira da 

representação, e na verdade contra o próprio narrador, que busca, como um atento comentador dos 

acontecimentos, corrigir sua inevitável perspectiva. A violação da forma é inerente a seu próprio sentido” 

(2012, p. 60). Guardadas as proporções (pois Adorno se refere a Proust, Gide, Thomas Mann e Musil), a 

observação parece também válida à neutralidade das vozes narrativas de Vargas Llosa, em sua “reflexão” 

pessimista sobre o subdesenvolvimento. 
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e necessita se apoiar – imitando-os – nos procedimentos de James Joyce, do imitador de 

Joyce que foi William Faulkner, de Alain Robert-Grillet, de Alejo Carpentier, etc”96 

(Idem, p. 37). Esse estranho juízo – que combina requisição de originalidade e de 

compreensibilidade – ignora que as incursões psicológicas de Llosa, com sua 

fragmentação temporal cheia de lacunas, dão corpo a uma experiência histórica cujo 

conhecimento deveria interessar ao senso engajado de González. Em La Casa Verde, 

afinal, a dependência está em nosso tempo histórico, que embaralha aspectos do passado 

para se adaptar ao futuro; está na depressão de Fushía, literalmente carcomido pelo 

capitalismo periférico; está na resignação do herói militar Lituma a uma existência 

abominável.  

Não se pode negar que Vargas Llosa comete certos excessos histriônicos, por 

exemplo ao insistir demasiadamente nas montagens, o que torna determinadas passagens 

de seu romance verdadeiros exercícios ad hoc de pirotecnia narrativa. Nesse sentido, não 

estaria González de todo errado em perceber que o narrador da obra assume um lugar de 

classe diverso dos personagens que nos apresenta. Mas essa não é senão a dijuntiva 

característica dos anos 1960: o escritor modernista, de qualidade técnica equiparável à 

fina flor do romance mundial, absorvendo formalmente o terrível plano da periferia do 

capital. A aposta do autor, nesse caso, é na estética - e, assim sendo, funciona e perdura. 

Por isso Antonio Candido é feliz em trazer o referido texto de González à tona para 

absolver Vargas Llosa: restava apenas trazer a sociedade à altura do romance, ao invés de 

rebaixar este último às condições gerais – o que requereria a “transformação das 

estruturas” (2011, p. 177) que “Literatura e Subdesenvolvimento” recomendava e a 

América Latina ficava devendo. 

Vis-a-vis esse problema, como o próprio Candido, Vargas Llosa assumiu uma 

postura de conciliar a qualidade da própria produção artística com uma atuação 

diretamente política, prestando um apoio à Revolução Cubana que, aos ouvidos de 

González, soava desonesto. Seja como for, o fato de que o espraiamento da revolução 

tenha sido obstruído nos permite, já, dizer que o processo histórico tornou La Casa Verde 

um romance atravessado por uma alta tensão entre uma técnica cosmopolita e uma 

matéria cuja posição marginal no concerto das nações se perpetuou. Dito de outro modo, 

 
96 Tradução própria de: “obsesión y énfasis en la técnica a pesar de lo cual no consigue desarrollar una que 

legítimamente lo pertenezca y necesita apoyarse remendándolos - en los procedimientos de James Joyce, 

del imitador de Joyce que fue William Faulkner, de Alain Robert-Grillet, de Alejo Carpentier, etc”. 



117 
 

a tradição “extraordinariamente refinada” do monólogo faulkneriano visivelmente se 

estressou em relação aos “desígnios” peruanos aos quais deveria se ajustar. 

Ainda assim, poder-se-ia enxergar o problema não nos termos de uma falha, mas 

de um sintoma de uma época. Não foi por outra razão que Ángel Rama, sem desenvolver 

a questão, afirmou nos anos 1970: 

 

Problemas da Idade da Pedra e técnicas narrativas da Era 

Eletrônica entram em pugna em La casa verde, sem poderem se 

equilibrar, e é isso o que constitui o específico da invenção de 

Vargas Llosa, a originalidade de seu intento, a saber, a assunção 

do conflito que se estabelece no nível da escrita. Dado que o plano 

em que coincidem problemas e técnicas é a língua narrativa (que 

não é a linguagem), seu projeto implica uma modernização da ótica 

com que reconhece uma realidade fixa, que então aparece como 

um sistema de desvelamento. Na prática, a escritura consigna um 

protesto (RAMA, 2017, p. 388)97. 

 

Esse protesto literário, em que pese seu eventual fracasso tático pela 

ininteligibilidade junto às massas latino-americanas, é um trunfo de La Casa Verde. É 

ele, enfim, que expõe os sentidos últimos do dilaceramento interno que Antonio Candido 

mencionava no plano da consciência catastrófica. Seu teor de verdade é tal que antecipa 

a própria trajetória pessoal de Vargas Llosa. 

Isso porque, nos anos posteriores à publicação do livro, quando outros golpes 

militares vieram, quando a APRA aggiornada do presidente Alan García foi derrotada, 

quando a guerrilha dominou as fronteiras “selváticas” do Peru, quando o banditismo se 

generalizou... O escritor tentou remendar a situação que lhe parecia intolerável com uma 

inusitada candidatura à presidência. Àquela altura, os horizontes revolucionários dos anos 

1960 já lhe pareciam coisa do passado, tendo o próprio Llosa encabeçado um abaixo-

assinado contra o regime castrista em razão do caso Heberto Padilla (nome dado ao 

 
97 Tradução própria de: “Problemas de la Edad de Piedra y técnicas narrativas de la Era Electrónica entran 

en pugna en La casa verde, sin poder equilibrarse, y es eso lo que constituye lo específico de la invención 

de Vargas Llosa, la originalidad de su intento, a saber, la asunción del conflicto que se hace al nivel de la 

escritura. Dado que el plano en que coinciden problemas y técnicas es la lengua narrativa (que no el 

lenguaje), su proyecto implica una modernización de la óptica con que reconoce una realidad fijada, la que 

entonces aparece como un sistema de develación. De hecho, la escritura consigna una protesta”. 
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episódio da prisão do referido jornalista, posteriormente descoberto como um agente da 

inteligência estadunidense). O programa político-econômico do autor se focaria, então, 

em uma saída democrático-liberal, sem prejuízo da abertura para as multinacionais 

estrangeiras. 

A empreitada granjeou apoio global, mas não convergiu com a esquerda peruana 

nem mobilizou o grosso do eleitorado popular, que deu vitória a um então pouco 

conhecido Alberto Fujimori. O resto da história é sabida: amplamente endossado pelos 

militares, o novo presidente direitista colocaria em marcha um autogolpe, em uma 

combinação pinochetista de Estado autoritário e privatizações que passaria à história com 

o nome de “fujishock”. Daí em diante, a reputação de Vargas Llosa cairia bastante entre 

a publicação de obras de menor qualidade e maior sucesso comercial, para terminar em 

sua conversão definitiva ao credo neoliberal e no apoio prestado à candidatura de Keiko 

Fujimori (filha do ditador, derrotada pelo socialista Pedro Castillo nas eleições de 2021). 

A derrocada, digna de um personagem de La Casa Verde, é emblemática no que 

se refere aos impasses dos anos 1960, que o romance captou como poucos. É também 

representativa do destino do intelectual radical quando bloqueados os projetos políticos 

dos quais dependia a integração do alto romance modernista em um sistema literário 

amplo e operante, em contraponto à incultura. O fato de que a obra narrativa, com seu 

conflito entre uma “consciência catastrófica” e uma técnica de primeira linha, já 

contivesse algo desse problema terminou por dar mais razão ao Vargas Llosa escritor do 

que ao Vargas Llosa político. E se podemos entender algo assim como um problema do 

âmbito da “imanência” formal, terminou por dar razão a Antonio Candido que, em 

“Literatura e Subdesenvolvimento”, incluiu La Casa Verde no panteão das maiores obras 

de seu tempo. 
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VI - Mobilidade Mundial: Cortázar 

 

 O engajamento do escritor é um dos vários problemas com os quais temos andado 

às voltas. Como o projeto literário de Carpentier se relacionava com sua atuação como 

intelectual orgânico do regime castrista? Até que ponto a estratégia ultra-modernista de 

Vargas Llosa casava com seu apoio à revolução? O escritor da América Latina podia fazer 

uso de procedimentos narrativos importados ou devia combater o imperialismo, 

exprimindo a cultura vernácula sem “influências”?  

 Questões tais, como já vimos, marcaram profundamente o debate literário local 

no auge da Guerra Fria, quando a guerra de guerrilhas era um espectro continental e 

ditaduras anticomunistas brotavam por toda parte. Não por outro motivo, o compromisso 

político é uma preocupação central de “Literatura e Subdesenvolvimento”: podemos vê-

lo na maneira como Candido refuta as teses estapafúrdias de Manuel Pedro González, 

para quem La Ciudad y los Perros não passava de uma obra medíocre, cujo uso do 

monólogo interior era indício de provincianismo deslumbrado.  

Agora, porém, cumpre observar que o arejamento do crítico brasileiro tampouco 

significou sua adesão ao esteticismo puro e simples – então o outro extremo do debate. 

Certamente há, de sua parte, uma aproximação com Rodríguez Monegal, talvez o 

principal defensor do modernismo no Terceiro Mundo à época. Isso fica evidente quando 

Candido comenta um artigo seu para a “revista Tri-Quarterly (n. 13-14)”, dizendo que o 

uruguaio assume, “a propósito das influências estrangeiras nos escritores recentes”, “uma 

atitude que se poderia chamar de justificação crítica da assimilação” (2011a, p. 188). 

Acontece que a unidade tática no que concerne ao uso de artifícios importados não 

significava acordo estratégico. 

 No referido ensaio de Monegal (“The New Latin American Novelists” (1968)), 

pois, é exposta a tese de que, em última instância, a literatura latino-americana mais 

avançada – onde se incluía Borges, Carpentier, Asturias, Rulfo, Rosa, Llosa etc – teria 

como tema a própria linguagem literária, entendendo-se a “linguagem como o lugar 

(espaço e tempo) no qual o romance realmente acontece”. No limite, afirmava-se que a 

“Linguagem é a ‘realidade’ última do romance’” (1968, p. 32), o que se explicava pelo 

desenvolvimento técnico das obras que viemos estudando até aqui. Ou seja, para 
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Monegal, aquilo que se costuma chamar de “conteúdo” literário era absolutamente 

secundário. 

 Em sentido muito diverso, Candido se ocupou de assinalar como o super-

regionalismo se caracterizava por uma “consciência dilacerada do subdesenvolvimento”, 

cujo caráter social é evidente. Idem, sabemos que o crítico defendeu o particular regional 

daquela mesma literatura, não deixando dúvidas quanto à importância da ambientação de 

romances como Grande Sertão: Veredas e Pedro Páramo respectivamente nas Minas 

Gerais profundas e nos rincões do México. 

 Poder-se-ia então dizer que, se Candido e Monegal se unificavam na oposição ao 

anti-modernismo filisteu de González, ambos os intelectuais se separavam na 

interpretação e, também, na ideologia. Talvez não seja mera coincidência que, enquanto 

a revista Mundo Nuevo, fundada pelo uruguaio, seria financeiramente turbinada pela CIA 

em uma época em que interessava ao Departamento de Estado dos EUA despolitizar o 

romance; Antonio Candido se filiaria à luta socialista, apoiando Cuba e atuando contra a 

Ditadura Militar em seu país.  

 Com efeito, se há um nome com o qual o autor de “Literatura e 

Subdesenvolvimento” se identificava quando da redação do ensaio, este é muito mais o 

escritor argentino Julio Cortázar. Embora não saibamos do contato entre os dois ao final 

da década de 1960, temos certeza, graças à correspondência trocada entre Candido e 

Ángel Rama, que a amizade e a interlocução existiam98. Nem poderia ser diferente: um 

dos principais próceres da narrativa à época, Cortázar era, como Carpentier, agitador do 

governo de Fidel Castro, além de participante ativo dos eventos da Casa de las Américas 

– então o principal organismo cultural cubano. Grosso modo, sua postura pública 

consistia em vincular, coerentemente, o posicionamento de esquerda com o 

experimentalismo literário. Diria o próprio em uma entrevista à Revista LIFE: “Enquanto 

houver colonizadores e gorilas em nossos países, a luta por uma literatura latino-

americana deve ser – em seu terreno espiritual, linguístico e estético – a mesma luta que 

 
98 Diria Candido, em uma carta para o amigo, enviada em 1973: “No ano passado fui convidado para uma 

mesa redonda no Canadá em agosto deste ano, sendo os outros você e [o crítico argentino Noé] Jitrik. Mas 

eles não recebiam resposta do seu endereço de Montevidéu. Por sugestão de Cortázar, que passou aqui em 

fevereiro, mandei-lhes o de Ruffinelli, que encaminharia a correspondência” (2018b, p. 67). 
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está se dando em tantos outros terrenos para acabar com o imperialismo que nos envilece 

e alheia” (1969, p. 258)99100. 

É claro que um discurso tal apelava a Candido, que buscava articular a pugna pela 

“transformação das estruturas” com uma posição literária de proa. Daí também o crítico 

dizer que “Julio Cortázar (...) escreve coisas interessantes sobre o novo aspecto que 

apresentam fidelidade local e mobilidade mundial, numa entrevista à revista Life” (2011a, 

p. 187). A questão se resumiria na consigna: “Quem luta contra obstáculos reais fica mais 

sereno e reconhece a falácia dos obstáculos fictícios” (Idem, p. 188). Não seria preciso 

que o romancista rio-platense, àquela altura radicado em Paris, se vinculasse ao temário 

das regiões remotas, do homem do campo e da vida rural, importando mais seu 

comprometimento efetivo com a erradicação da miséria daqueles mesmos lugares, 

expresso em seu apoio a Fidel. 

De qualquer modo, não se pode negar que essa resolução do conflito entre 

regionalistas e esteticistas passava por um deslocamento do engajamento literário para o 

engajamento político concreto. Em outros termos: o romance local teria direito a absorver 

o que havia de mais cosmopolita em matéria de técnica, bem como de exercitar as práticas 

menos convencionais, já que, do ponto de vista mais urgente, o que importava era a 

batalha real contra o imperialismo e a dependência, que não poderia de qualquer maneira 

ser vencida pela ficção. Mas se a “consciência dilacerada” se tornou, realmente, um 

critério de valor para averiguar o ajuste da forma ao todo que é a obra, como ficavam as 

obras de Cortázar, em específico? Como se resolvia a tal “consciência” no interior de sua 

“mobilidade mundial”? 

 Candido jamais se dedicou detidamente ao problema, preferindo elogiar o amigo 

em linhas gerais. Já para Monegal – conforme exposto no referido artigo para Tri-

Quarterly - não havia dúvida: um clássico como Rayuela seria “um livro que se desdobra 

para se questionar melhor”, sua forma se tornando “o que se costumava chamar de seu 

conteúdo” (1968, p. 24).  

 
99 Tradução própria de: “Mientras haya colonizadores y gorilas en nuestros países, la lucha por una literatura 

latinoamericana debe ser – en su terreno espiritual, lingüístico y estético – la misma lucha que en tantos 

otros terrenos se está librando para acabar con el imperialismo que nos envilece y nos enajena”. 
100 No espanhol argentino, a expressão “gorila” se refere aos militares de extrema-direita. 
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Se, do ponto de vista de “Literatura e Subdesenvolvimento”, esse formalismo 

resulta insuficiente, seria preciso, antes, estudar como Cortázar se posicionou em relação 

ao debate sobre a dependência econômica e as desigualdades transnacionais, avaliando 

até que ponto foi capaz de formalizar seus imbróglios. Não seria uma empreitada 

impossível, pois justamente, como buscarei demonstrar a seguir, a opus magnum 

cortazariana apresentava uma arquitetura característica do laceramento da periferia 

capitalista, manifesta de modo diverso dos romances sobre os quais já discorremos – 

embora nem por isso menos interessante. Digamos que seu meio era deveras sua 

mensagem, mas isso não significava que ela estivesse desvinculada do chão social latino-

americano. Ao contrário. 

 

* 

 

 Por certo, sob muitos aspectos, Rayuela é um romance excêntrico. Em uma época 

em que muitas das grandes obras do Terceiro Mundo se ambientavam narrativamente em 

espaços inóspitos, em que Rulfo e Rosa contavam a vida dos terratenentes e jagunços, em 

que Llosa se aprofundava na Amazônia e, mesmo uma história urbana, como a de La 

Ciudad y los Perros, se ligava visivelmente ao imaginário do subdesenvolvimento; uma 

boa parte da trama do livro de Cortázar se desenrola em Paris. Na capital francesa, somos 

introduzidos às inquietudes do jovem Horacio Oliveira, um tipo autoexilado da classe 

média de Buenos Aires que, comparado a Riobaldo ou Jaguar, parece vindo de outro 

planeta. 

 Para começar, o protagonista é instruído. Leitor de Malraux, cita Nietzsche, 

conhece Delibes e discute a fina-flor da literatura mundial com seus amigos do Clube da 

Serpente - uma sociedade literária bastante pernóstica. A prosa do narrador, as atitudes 

contadas e o caráter blasé de Horacio certamente fazem esse repertório parecer um 

esnobismo frívolo, mas nem por isso menos inimaginável em se tratando de um 

personagem do Grande Sertão: Veredas ou La Casa Verde. Estamos claramente diante 

de um cidadão global, que não caberia na realidade dos nossos “solos pasmosos” ou da 

nossa “incultura paralisante”. 
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Assim também Cortázar incorpora à sua voz narrativa um leque de referências 

amplo, que vai de Goethe a Marilyn Monroe, de Rachmaninoff a John Coltrane, de 

Chaplin ao presidente Yrigoyen. Se Carpentier destilava cultismo em sua linguagem 

barroca, o argentino bate em um liquidificador onívoro uma vasta gama anacrônica de 

personalidades, produzindo um coquetel de grande arte e cultura pop que mais bem 

poderíamos classificar como pós-moderno. A certa altura, por exemplo, o meta-narrador 

Morelli entra em cena para dizer que criou uma “lista de acknowledgments que jamais 

chegou a incorporar à sua obra publicada” (2019, p. 456). Entre os nomes, constam:  

 

Jelly Roll Morton, Robert Musil, Daisetz Teitaro Suzuki, Raymond 

Roussel, Kurt Schwitters, Vieira da Silva, Akutagawa, Anton 

Webern, Greta Garbo, José Lezama Lima, Buñuel, Louis 

Armstrong, Borges, Michaux, Dino Buzzati, Max Ernst, Pevsner, 

Gilgamesh (?), Garcilaso, Arcimboldo, René Clair, Piero di 

Cosimo, Wallace Stevens, Isak Dinesen (Idem, p. 456). 

 

 O estroboscópio ajuda a situar o romance em termos temporais: stricto sensu, 

trata-se de uma obra característica dos anos 1960, quando o intelectual cosmopolita não 

podia mais evitar Hollywood, o jazz ou a poesia da Escola de Nova Iorque101, revelando 

a entrada definitiva dos Estados Unidos no panorama cultural hegemônico do pós-Guerra. 

Lato sensu, trata-se também de uma Era de desdiferenciação entre os períodos históricos 

e os níveis de produção artística, com os luminares do romance caminhando lado a lado 

com a música popular, os filmes de massa, os heróis sumérios e assim por diante102. 

Universalista, a Rayuela de Cortázar parece solta em um mundo de simultaneidade, onde 

os elementos latino-americanos são misturados a subsídios forâneos dos mais diversos 

tipos. 

 
101 School of New York, como se sabe, é o nome dado ao grupo de poetas experimentais nova-iorquinos dos 

anos 1950 representado por Wallace Stevens e John Ashberry. 
102 Me refiro, aqui, à célebre definição do pós-modernismo por Fredric Jameson. De acordo com o crítico 

estadunidense, o grande sintoma da atitude pós-moderna é o que ele chama de “esquizofrenia” (1985, p. 

12), “uma visão indiferenciada do mundo no presente” (Idem, p. 22). Para Jameson, existiriam dois traços 

fundamentais dessa experiência: “a dissolução de algumas fronteiras e divisões fundamentais, notadamente 

o desgaste da velha distinção entre cultura erudita e cultura popular (a dita cultura de massa)” (Ibidem, p. 

17) e o “desaparecimento do sentido da história” (Ibidem, p. 26). Como argumento aqui, podemos entender 

Rayuela de Cortázar nesses termos, levando em conta seu panteão artística e historicamente eclético de 

ídolos.  
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A coletânea vária, por sua vez, também diz algo sobre a personalidade de Horacio. 

Enquanto os entrechos das obras até aqui abordadas revelam unidade bem definida, 

configurando inserções em assuntos sociais excruciantes; Oliveira parece operar em 

modo de aleatoriedade. O motivo de sua ida à França é incerto: sabemos que o jovem é 

avesso à Argentina, mas isso não esclarece muita coisa. Sua rotina também é estranha: 

consiste em vagar pelas ruas, por vezes escrevendo sobre prédios e árvores, por vezes 

recolhendo “de madrugada arames e caixotes vazios” (Ibidem, p. 29) para fabricar 

móbiles. 

Os afetos de Horacio não são menos confusos. De início, conhecemos sua relação 

com a moça uruguaia chamada de Maga, que tem um filho recém-nascido, meio 

enfermiço, de nome Francisco e apelido Rocamadour (nome de uma região de Paris). Não 

se sabe exatamente o passado dos namorados, nem o que os uniu. Ambos mantêm uma 

relação baseada, em primeiro lugar, em atos sexuais catárticos que aos poucos esfriam; 

em segundo lugar, numa série de diálogos permeados de mal disfarçada hostilidade, 

frequentemente terminados em competições de cultura geral, sempre pedantemente 

vencidas pelo homem. Para dificultar esse amor intrincado, a vida boêmia em um pequeno 

quarto de subúrbio, junto com o bebê doente e o amigo russo Ossip (que recorda o poeta 

Ossip Brik, cuja esposa Lila fora amante de Maiakóvski), vai se tornando insuportável. 

Logo começam a surgir momentos de ciúmes e o relacionamento vai se transformando 

em desagravo mútuo, até que Rocamadour morre de febre, em parte por omissão do 

protagonista. 

 Mas se bem isso seria matéria suficiente para configurar uma intriga dramática, 

ainda não passamos de uma parte pequena do livro. Tudo, até aqui, é contado em ritmo 

frenético, como uma passagem desleixada por um conjunto de fatos velozmente 

compilados, que funcionam como centro de gravidade para um outro bocado de 

peripécias, todas desconexas. Entremeios, por exemplo, Oliveira caminha perdido pela 

cidade e termina em um recital, onde ensaia um affair com a pianista Berthe Trépat, por 

quem não sente a mínima atração. Seu único intuito para subir ao apartamento da mulher 

- após o fracasso quase total do concerto – parece ser meramente se divertir com sua 

ilusão.  

Mais adiante, já perdida a Maga, fugida depois da morte do filho para alguma 

cidade não identificada, Horacio se envolve com uma amante aleatória, a “clocharde” 
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(Ibidem, p. 271) Emmanuéle, em plena rua. O desleixo que caracteriza o encontro é 

notável, se deixando entrever em meio a garrafas de vinho baratas e uma tagarelice 

completamente despropositada sobre a dialética de Heráclito e o malfadado 

relacionamento da moça com seu companheiro supostamente monogâmico. A aventura, 

ilustrativa da volubilidade dos personagens, termina com a prisão de ambos por atentado 

ao pudor. 

Nada disso, vale notar, é motivo de emoção. O narrador cortazariano neutro faz 

questão de tratar tudo com indiferença, assim como seu protagonista, que fala por frases 

de efeito e desdenha do mundo. Quando Rocamadour expira e sua mãe encontra-se em 

estado de choque, a reação de Oliveira consiste em tomar mate e proferir palavras 

sarcásticas, enquanto os amigos correm para socorrer a Maga e um vizinho francês, 

incomodado com o barulho, grita aos latino-americanos que eles estão em Paris, “pas en 

Amazonie” (Ibidem, p. 229).  

Assim, muito ao contrário do itinerário super-regionalista, Rayuela se forma em 

torno da história de um enfant terrible portenho, largado em uma metrópole europeia, 

sem objetivo nem projeto, através de um monte de fortuidades. Um suposto apoliticismo 

da obra também parece flagrante: não há menção ao mundo do trabalho, nem material 

mimético suficiente para configurar uma interpretação da sociedade figurada. Em plena 

década da libertação terceiro-mundista, Horacio se permite tratar com cinismo até o 

imperialismo francês. Lemos o seguinte diálogo entre o jovem e o amigo Ronald: 

 

— No fundo — disse Ronald —, o que incomoda você é a 

legalidade em todas as suas formas. Assim que alguma coisa 

começa a funcionar bem, você se sente preso. Mas todos nós somos 

um pouco assim, um bando do que se costuma chamar de 

fracassados, porque não temos carreira feita, títulos e tudo o mais. 

Por isso estamos em Paris, irmão, e seu famoso absurdo se resume, 

afinal, a uma espécie de vago ideal anárquico que você não 

consegue concretizar. 

— Você tem tanta, tanta razão — disse Oliveira. — Que bom seria 

ir para a rua pregar cartazes a favor da Argélia livre. Com tudo o 

que falta fazer na área da luta social. 

— A ação pode servir para dar um sentido à sua vida — disse 

Ronald. — Você já leu sobre isso em Malraux, suponho. 

— Éditions NRF — disse Oliveira. 
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— Em compensação, você fica se masturbando que nem um 

macaco, revirando falsos problemas, esperando sei lá o quê. Se 

tudo isso é absurdo, é necessário fazer alguma coisa para mudar as 

coisas. 

— Conheço as suas frases — disse Oliveira. — Assim que imagina 

que a discussão avança para alguma coisa que você considera mais 

concreta, como sua famosa ação, fica todo eloquente. Não quer 

perceber que é preciso merecer a ação, tal como a inação. Como 

atuar sem uma atitude central prévia, uma espécie de aquiescência 

ao que acreditamos ser bom e verdadeiro? Suas noções sobre a 

verdade e a bondade são meramente históricas, têm como 

fundamento uma ética herdada. Mas, para mim, a história e a ética 

são altamente duvidosas (Ibidem, p. 222-223). 

 

 O trecho, de resto, diz muito sobre a composição da obra em si. Não se trata apenas 

de fazer pouco caso do engajamento: Cortázar parece rechaçar todos os roteiros pré-

estabelecidos, todas as eventuais possibilidades de engendrar uma narrativa controlada, 

preferindo se abrir às contingências frente às quais as definições da “história” ou da 

“ética” parecem questionáveis. Não por acaso, seu único ponto de fuga é a música, mais 

especificamente o free-jazz, tratado como “um modesto exercício de libertação” (2019, 

p. 71). Durante os improvisos de saxofone e trompete, o escritor se permite, via Horacio, 

se desafogar em fluxos de consciência livres, através de uma escrita semi-automática, 

afim à dos beatniks americanos e que já vinha sendo trabalhada pelo menos desde o conto 

“El Perseguidor” (1959), dedicado a Charlie Parker. 

Vale lembrar que os então recentes anos 1950 haviam visto não apenas o despontar 

de William Burroughs ou Jack Kerouac, mas também da música de John Cage, que 

explorava longos silêncios, incorporando os ruídos da plateia a suas peças. De um jeito 

análogo, no campo das artes plásticas, Jackson Pollock vinha consolidando a técnica da 

action-painting, pela qual pintava quadros de maneira casual, por gotejamento. Se o 

espontaneísmo estava na moda, Cortázar mergulhava, em se tratando de romance, na 

action-writing. 

 Nada que dissemos até aqui sobre Rayuela, aliás, seria suficiente para demonstrar 

sua imprevisibilidade. Dentro do livro, há um outro livro secreto, introduzido no capítulo 

10, onde o já mencionado personagem do escritor Morelli faz as vezes de meta-narrador. 

Não obstante, após ser preso, Oliveira volta à Argentina para viver com seu amigo 

chamado de Traveler e sua companheira Lalita, emulando sua velha convivência com a 
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Maga e Ossip ao contrário. As três histórias se mesclam e entrelaçam, juntamente a outros 

acontecimentos arbitrários, configurando um experimento de casualidade que repele 

qualquer destino e convida às mais diversas interpretações nos termos daquilo que 

Umberto Eco famosamente chamaria de “obra aberta”103 (1971). 

 Daí também a ideia lúdica de que a narrativa podia ser lida em diferentes ordens 

de capítulos. Cortázar foi o principal promotor desta, chegando a recomendar um 

ordenamento convencional que ia da seção 1 à 56, além de um outro que começava na 73 

e terminava na 131, indo e voltando por diferentes partes de modo completamente não-

linear. O leitor era convidado a flanar com Horacio e reescrever o texto, com o autor 

perdendo o domínio da própria criação, como em uma brincadeira infantil – a tal Rayuela, 

que os brasileiros chamam de “amarelinha”. Tudo isso agravado pela auto-linguagem, 

que colocava a obra para falar da própria obra, se devorando. Diria Morelli: “Meu livro 

pode ser lido por alguém da maneira que lhe dê vontade. Liber Fulguralis, folhas 

mânticas, e assim vai. O mais que faço é arrumá-lo da maneira como eu gostaria de relê-

lo” (2019, p. 699). 

 Ora, não seria preciso dizer que um romance assim causou polêmica quando de 

sua publicação, em um ambiente literário continental em que versões locais do realismo 

socialista ainda eram defendidas. O desajuste se tornava, mesmo, mais intrincado na 

Argentina, já imersa naquela que foi a experiência nacional-populista mais significativa 

e duradoura de todo seu percurso moderno: o peronismo.  

Por isso, para evitar rótulos imprecisos ou pejorativos, nos dediquemos, aqui, a 

uma breve inflexão para a definição desse fenômeno, efetivamente tão inquietante para 

Cortázar e tão relevante para a (má) recepção de Rayuela. Como se sabe, o caudilho 

militar Juan Domingo Perón subiu democraticamente ao poder em 1946, pela coalizão 

dos partidos Laborista e Justicialista, iniciando um período de industrialização e 

crescimento econômico sem precedentes na história argentina. Amparado em bases 

populares, seu mandato instituiu o aumento do salário-mínimo, o 13º salário, as folgas 

semanais, a redução da jornada de trabalho, a aposentadoria, as férias remuneradas, o 

seguro médico e a cobertura para os acidentes de trabalho. Também graças ao 

 
103 Em seu célebre livro homônimo, de 1962, Umberto Eco buscou estudar o modo como, “Visando à 

ambigüidade como valor, os artistas contemporâneos voltam-se conseqüentemente e amiúde para os ideais 

de informalidade, desordem, casualidade, indeterminação dos resultados” (1971, p. 22).  
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assistencialismo carismático da lenda política que foi a primeira-dama Evita, o governo 

rapidamente se tornou hegemônico entre os sindicatos e os lumpens dos grandes centros 

urbanos (chamados “descamisados”)104. 

Já entre intelectuais de classe média como Cortázar, a Era Perón, também marcada 

por prisões de opositores e atos de censura, enfrentaria severa oposição. Em um conto de 

Borges e Adolfo Bioy Casares – “La Fiesta del Monstruo” (1947), escrito sob o 

pseudônimo de Bustos Domecq – as hordas governistas eram retratadas como bestiais e 

ainda por cima antissemitas, espancando judeus inocentes por puro prazer enquanto se 

dirigiam aos comícios do presidente. O autor de Rayuela, mesmo, havia dado a conhecer, 

em 1946, seu célebre conto semi-surrealista “Casa Tomada”, em que dois jovens 

herdeiros têm sua mansão apoderada por um grupo de personagens não-revelados, 

comumente associados pela crítica às bases populares do justicialismo105. Embora a 

atitude cortazariana seja ambígua a respeito, permitindo certa leitura irônica, o fato dos 

protagonistas da narrativa se verem obrigados a abandonar a própria residência é 

significativo. 

Enfim, apesar (e talvez por causa) de seu apoio de massas, Perón acabaria 

efetivamente derrubado e despachado para a Espanha de Franco pelo golpe militar do 

General Eduardo Lonardi em 1955, quando o folclórico problema inflacionário argentino 

apenas começava a se gestar. Na ocasião, Cortázar, já em Paris, dirigiria uma carta a seu 

colega escritor Jean Barnabé, dizendo: “Eu espero com muita confiança, e creio que 

comparado ao regime caído, qualquer governo, por frouxo que seja, é preferível a essa 

altura de nossa história”106 (1955, p. 326-327) 

 
104 Comentando a relação de Perón com a classe trabalhadora argentina, o historiador Ian Roxborough diria: 

“Talvez a característica mais notável da mobilização peronista da classe trabalhadora tenha sido o 

espetacular aumento da sindicalização. Como vimos, o número de filiados aos sindicatos argentinos subiu 

cerca de meio milhão, em 1946, para mais de dois milhões, em 1950. Agora os sindicatos dispunham de 

enormes recursos, havia um notável sistema de seguridade social e os sindicatos ofereciam a seus membros 

uma grande variedade de fringe benefits, como assistência médica e colônias de férias subsidiadas. O preço 

foi uma maior subserviência ao Estado. No plano simbólico, o sinal mais claro disso foi a promulgação, em 

1947, dos ‘direitos do trabalhador’, onde singularmente não se falava de direito de greve” (2015, p. 310-

311). 
105 Famosamente, Juan José Sebreli, em seu clássico Buenos Aires: Vida Cotidiana y Alienación (1964), 

diria: “Um conto de Julio Cortázar, Casa tomada, expressa fantasticamente essa angustiante sensação de 

invasão que o mestiço pobre causa na classe média” (1965, p. 104). Tradução própria de: “Un cuento de 

Julio Cortázar, Casa tomada, expresa fantásticamente esta angustiosa sensación de invasion que el cabecita 

negra provoca en la clase media”. A expressão cabecita negra, tipicamente argentina, se refere 

pejorativamente e de forma racista às camadas populares do país, caracteristicamente mestiças. 
106 Tradução própria de: “Yo espero con mucha confianza, y creo que al lado del régimem caído, cualquier 

gobierno, por flojo que sea, es preferible a esta altura de nuestra historia”. 
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Acontece que a destituição, acompanhada da proibição tendenciosa das 

organizações peronistas, sairia pela culatra, dando origem a uma mitologia política que 

até hoje intriga a historiografia. Como registra o psicanalista Ernesto Laclau:  

 

Quanto mais repressivo o novo regime se tornou, mais seu 

programa econômico foi percebido como uma rendição ao capital 

financeiro internacional, e mais a figura de Perón foi identificada 

com a emergente identidade nacional e popular antissistema. 

Iniciou-se um duelo entre Perón (no exílio) e os sucessivos 

governos antiperonistas (...). 

Foi em torno desse duelo que o novo populismo argentino começou 

a tomar forma (2013, p. 306).  

  

Para Laclau, a distância do líder não havia feito suas palavras perderem 

centralidade: a novidade era que "seu conteúdo possibilitava intermináveis interpretações 

e reinterpretações" (Idem, p. 307). De alguma maneira, o peronismo se tornara uma “obra 

aberta”, como os escritos de Morelli. Assim, o movimento que já era ambidestro em seu 

poder entre setores trabalhistas, populares e nacionalistas de direita, passou a ser 

entendido por muitos como uma onda revolucionária, adquirindo projeção não apenas 

entre a esquerda stalinista-etapista, mas também entre grupos radicais armados, 

guevaristas e maoístas, tudo em nome da luta contra o julgo estrangeiro. Em seu famoso 

“informe a las bases” (2010), o secretário de Perón John William Cooke dizia: “Em 

momentos em que sofremos a mais aberta, total e onímoda dominação imperialista de 

toda nossa história, só se pode considerar ‘nacionalista’ uma política que lute contra o 

imperialismo”107 (Idem, p. 59).  

Por isso, enquanto Cortázar se estabelecia na Europa, a briga entre Perón e os 

militares esquentaria. Em 1958, o General Aramburu, sucessor de Lonardi, seria 

assassinado por justicialistas armados. De volta ao sufrágio, o democrático-progressista 

Arturo Frondizi seria eleito pela Unión Cívica Radical Intransigente, com o apoio de 

Perón e a orientação da política cepalina de Prebisch. Mas se o desenvolvimentismo 

retornava à marcha, assim também o fantasma do grande líder expatriado, que seguiria 

 
107 Tradução livre de: “En momentos en que sufrimos la más abierta, total y omnímoda dominación 

imperialista de toda nuestra historia, sólo puede considerarse ‘nacionalista’ a una política que luche contra 

el imperialismo”. 
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polarizando a nação até o novo golpe militar de 1966, destinado a combater a franja mais 

radical de seu grupo de apoiadores, que já havia se organizado nos grotões argentinos em 

torno da guerrilha conhecida como Montonera.  

Esse foi, grosso modo, o cenário político que assistiu à publicação de Rayuela, em 

1964. A complicar a situação, enquanto o Partido Justicialista se convertera em bandeira 

de libertação anticolonial, Cortázar se manteve firme nas críticas. Podemos ver algo do 

autor em Horacio, quando este responde a um francês para quem a Argentina era 

governada por velhos: “— Já caiu o pano sobre esse drama (...). De Perón para cá é o 

oposto, quem manda são os jovens e é quase pior, fazer o quê? As razões de idade, de 

geração, de títulos e de classe são uma bobagem sem tamanho” (2019, p. 195)108.  

Acontece que o escritor também já vinha se pronunciando em defesa de Castro e 

Che Guevara, o que tornava a aversão ao nacionalismo de sua própria pátria incongruente. 

Seria a crítica cortazariana ao peronismo - um movimento que se misturava à Revolução 

Cubana na causa anti-imperialista - coerente com o apoio do escritor à Revolução Cubana 

(elogiado por Candido)? Por que não endossar a guerrilha montonera, se aclamava-se a 

guerrilha de Sierra Maestra? As perguntas provocavam outras mais: ainda pensando em 

Rayuela, seria admissível escrever como Pollock pintava, em face de uma Argentina cuja 

luta de classes se radicalizava a extremos? Não deveria um romancista de projeção 

internacional colocar sua produção a serviço do país dependente, em sua batalha por 

liberdade?  

É bastante previsível que questões como essas tenham sido levantadas, gerando 

mesmo opiniões caricatas. Note-se a crítica de David Viñas, para quem Cortázar era “a 

nova versão do modelo de escritor proposto pelo liberalismo individualista”109 (1971, p. 

117), alienado da realidade latino-americana e preso ao velho fetiche das elites 

bonaerenses por Paris. Ideias como essa encontravam ampla acolhida em um panorama 

de chauvinismo exacerbado e anti-cosmopolitismo gritante, no qual tudo que era 

estrangeiro parecia facilmente identificável ao imperialismo.  

 
108 Claudia Gilman é taxativa ao dizer que: “Cortázar não foi peronista, nem na Argentina nem logo em 

Paris, quando na Argentina o fenômeno do peronismo começava a ser reinterpretado por um amplo espectro 

da esquerda” (1961, p. 3). Tradução própria de: “(...) Cortázar no fue peronista, ni en la Argentina ni luego 

en París, cuando en la Argentina el fenómeno del peronismo comenzaba a ser reinterpretado por un amplio 

especto de la izquierda”. 
109 Tradução própria de: “la nueva versión del modelo de escritor propuesto por el liberalismo 

individualista”. 
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Mas se bem demos razão a Monegal, que no pólo contrário da controvérsia, 

valorizou Rayuela como experimento formal, também poderíamos, descartando os 

adjetivos e “ismos” laudatórios, pensar com Viñas - principalmente quando este, a certo 

momento, lê a história de Horacio como uma cisão interna de um autor cuja “alma” 

cosmopolita conflita com um “corpo” portenho, identificado com seu público apesar de 

tudo periférico110. Claro que, no entender do crítico, isso constitui um defeito 

imperdoável, mas, para o bem ou para o mal, o dilema é bem compreendido. Gostaria 

apenas de argumentar que uma tal tensão não deveria ser analisada como meramente 

sintomática, mas sim como parte de uma visão autocrítica e problemática que Cortázar 

elabora em sua estratégia narrativa complicada, aleatória e dual. Assim vistos, não é nem 

um pouco difícil interpretar o abstencionismo de Horacio ou sua fleuma anti-peronista 

em chave irônica, já que a maneira como o narrador de Rayuela constrói seu protagonista, 

suas atitudes e os acontecimentos que o cercam torna praticamente impossível qualquer 

identificação. 

 Pois depois de tudo, sabemos bem, Oliveira deixou Rocamadour morrer, não se 

compadeceu do sofrimento de seu único amor nem fez nada para impedir o sumiço da 

Maga, por quem aliás sempre nutriu evidente desprezo. Para todos os integrantes do 

pedante Clube da Serpente, a moça era mesmo mal tolerável, já que sempre que fazia uma 

pergunta estúpida (por exemplo, sobre a relação entre Pascal e a sabedoria egípcia) 

causava suspiros e era chamada de “burra” (2019, p. 178). 

  Esse desconforto se agrava com a perspectiva assumida pela voz narrativa. Se bem 

é ambígua, solta que está em sua displicência, a enunciação por vezes assume o olhar da 

mulher, penetrando em sua consciência e trazendo à baila sua angústia nos momentos de 

escárnio. Lemos, por exemplo, que: 

Toda vez que alguém se escandalizava com suas perguntas, uma 

sensação violeta, uma massa violeta a envolvia por um momento. 

Era preciso inspirar profundamente, e o violeta se desfazia, se 

afastava como os peixes, se dividia numa infinidade de losangos 

violeta, as pipas nos terrenos baldios de Pocitos, o verão nas praias, 

manchas violeta cobrindo o sol e o sol se chamava Ra e era egípcio 

 
110 Diz Viñas: “Minha escrita e minha ‘alma’ acolá e meu público real entendido como meu corpo na 

Argentina. A cisão existe. Então, o que fazer: resgatar minha literatura sobretudo, elevo-a a religião e 

desdenho do meu corpo? Ou ao contrário: deixo de escrever espiritualmente e volto a me sobrepor com 

meu corpo? O dilema existe (…)” (1971, p. 121-122). Tradução livre de: “Mi escritura y mi ‘alma’ allá y 

mi público real entendido como mi cuerpo en la Argentina. La escisión existe. Entonces, qué se hace: 

¿rescato mi literatura por encima de todo, la elevo a religión y desdeño mi cuerpo? O a la inversa: ¿dejo de 

escribir espiritualmente y regreso a superponerme con mi cuerpo? El dilema existe (...)”. 
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feito Pascal. Quase já não a incomodava mais o suspiro de 

Gregorovius, depois de Horacio pouco poderiam incomodá-la os 

suspiros de quem quer que fosse quando fazia uma pergunta, mas 

de todo modo a mancha violeta sempre cava por um momento, 

vontade de chorar (Idem, p. 178). 

 

 Por um instante lírico como esse, de viés cromático, Cortázar desloca as falas e 

atitudes de Oliveira. Seu narrador, em indireto-livre, leva o leitor a simpatizar com a 

jovem mãe solteira, humilhada por uma turma de presunçosos e revelada em seus 

pensamentos infantis, por entre pipas e verões na praia. O répertoire de Gregorovius e 

seus proto-hommes de lettres, que desde o princípio já parecia um pouco ridículo, surge 

então exposto em sua face mais desagradável, como um almanaque enfadonho destinado 

a espezinhar os pobres mortais que sonham com coisas mais simples e têm obrigações 

cotidianas (como cuidar de um filho doente). 

Algo assim também ocorre no episódio do flerte com Berthe Trépat, essa 

desafortunada senhora de “olhar cinza-celeste” (Ibidem, p. 144), que termina desprezada, 

pranteando convulsivamente. A todo momento nos comovemos com seu desespero ao se 

ver sozinha em Paris, frustrada em seu concerto sem público, rejeitada pelo jovem que a 

aplaudira para descartá-la como mais uma de suas aventuras ilógicas. Sem contar o 

feminismo que já era pauta entre a juventude francesa (Le Deuxième Sexe, de Beauvoir, 

já circulava desde 1949), ficamos, mais de uma vez, com o ângulo colorido das vítimas 

do protagonista, que se define como “bastante orgulhoso” de ser um “vagabundo 

consciente”, pleno de “enfermidades morais” e “vilezas miúdas” (Ibidem, p. 31). Isto é, 

conduzidos pelas ansiedades e peripécias de um anti-herói machista e arrogante, vamos 

também nos afastando dele progressivamente.   

A isso, ademais, contribuem os momentos de inserção dramática. 

Frequentemente, nos diversos diálogos que o personagem trava, são mobilizados 

contrapontos à sua arrogância niilista, como no já citado embate com Roland em torno do 

ativismo pró-Argélia. Mesmo que a intenção do autor – essa permanente incógnita – seja 

se colar a Horacio, é impossível não ficar desconfortável em face de sua acídia, mormente 

em se tratando de uma guerra laboratorial para a subjugação de toda a periferia do 
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capitalismo111. Assim a estrutura épica, vazada por formas emprestadas a outros gêneros 

(poético, dialógico), vai isolando a figura do intelectual argentino cosmopolita no exílio, 

como se partisse dela para submetê-la a diversas provas ideológicas e morais, com o 

intuito de problematizá-la. 

O procedimento se torna, sem prejuízo da linguagem improvisada e jazzística, 

ainda mais evidente quando é invocada outra estratégia modernista, bastante borgiana: a 

do duplo. A determinado momento, pois, enquanto menoscaba a coitada Berthe, Horacio 

começa a refletir sobre o “caos portátil” de sua bohême non-sense e sua pretensão de 

superioridade espiritual, que já lhe parecia uma “etiqueta igualmente podre” (Ibidem, p. 

31). Surge-lhe uma centelha de lucidez: “restava-lhe a noção de que ele não era aquilo, 

de que em algum lugar ele estava por assim dizer esperando-se, de que aquele que andava 

pelo bairro latino arrastando uma velha histérica e talvez ninfomaníaca era apenas um 

doppelgänger enquanto o outro, o outro…”. O período é, então, cortado por um fragmento 

abrupto de discurso direto: “Você ficou lá no seu bairro, em Almagro?” (Ibidem, p. 158). 

 Até esse momento da história (a depender da ordem em que se lê), o que está para 

acontecer ainda não se apresentou claramente. Rearmando a cronologia, Horacio será 

mandado de volta para a Argentina, onde viverá de favor justamente na vizinhança 

mencionada, na casa de seu gêmeo intra-diegético, o amigo Traveler. O nome do rapaz, 

claro, é sarcástico: provinciano, nunca saíra de seu país, tendo se resignado mais 

modestamente a uma vida pacata com sua parceira Lalita, sobrevivendo de bicos em um 

circo. Tão mais relevante: a metanarrativa é assim elevada a patamares inéditos, com o 

Cortázar autor passando quase a fazer parte da ficção, confrontando seu alter ego 

parisiense com o “corpo” do seu público argentino do qual falava David Viñas. Em última 

instância, o escritor é Morelli, que escreve a obra, mas também é Horacio e seu hospedeiro 

em Buenos Aires. 

 Quando Candido inclui o argentino no bojo da “consciência dilacerada do 

subdesenvolvimento”, é possível que estivesse pensando nessa tripartição de seu id. Não 

se sabe em que medida o romance cortazariano, um dos mais autoconscientes de seu 

tempo, era francês ou latino-americano. Tampouco se seus leitores europeus poderiam 

compreender sua veia periférica ou se seus conterrâneos provincianos seriam capazes de 

 
111 A história da exportação dos métodos de repressão franceses na Argélia é detalhadamente contada, por 

exemplo, na obra A Tortura Como Arma de Guerra – da Argélia ao Brasil, de Leneide Duarte-Plon (2016). 
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decifrar sua forma complexa e internacional. Tudo isso fazia parte do dilema típico do 

literato à altura dos anos 1960 e agora se vertia em arte. Por isso tampouco é fortuito que 

essas aflições, que permearam a obra de Borges, tenham, como lá, sedimentado-se na 

literatura en abyme, encarnada por Morelli: a dualidade de Dahlmann em “El Sur” - meio 

gaucho, meio anglo-saxão – era aqui puxada para novos níveis, requerendo reflexão sobre 

o próprio ato de escrever. 

De fato, o autor de Ficciones (decisivo na publicação do primeiro conto de 

Cortázar) escreveu uma obra-prima acerca do tema do duplo: a narrativa breve “O Outro” 

(1975). Nesta, um narrador chamado justamente de Jorge Luis Borges relata um episódio 

insólito, ocorrido três anos antes. Diz ele que observava o Rio Charles em Cambridge, 

Estados Unidos, quando teve um déjà vu ao ouvir um estranho assobiar a melodia do 

tango “La Tapera”. Para sua surpresa, o jovem desconhecido teria se identificado como o 

próprio Borges, afirmando estar sentado em um banco na Suíça (onde o escritor também 

viveu) em 1918. Ambos passam então a conversar, com o Borges mais velho falando dos 

acontecimentos que sua versão mais nova haveria de viver. Ficamos sem saber quem está 

sonhando com quem, nesse eu dividido entre a voz narrativa e seus dois personagens que 

são ele próprio. 

 No caso de Rayuela, o despautério metafísico assume conotações mais 

explicitamente geográficas e políticas. Se Horacio é um flâneaur anarquista, apologista 

do caos, Traveler é uma pessoa humilde que leva uma vida regrada. À diferença dos afetos 

entre Oliveira e Maga, seu relacionamento com Lalita é de tipo convencional, atrelado a 

uma vida doméstica simplória e uma rotina de classe-média baixa. É mesmo de se pensar 

se, hoje, passada toda a euforia da beat generation e dos saxofones de rua, o leitor latino-

americano standard não se identificaria muito mais com esse tipo do que com Horacio. 

Além disso, embora não seja propriamente peronista, Traveler é mais afeito ao 

folclórico pathos político alvi-celeste. A certa altura do romance, fala-se lateralmente em 

um levante armado organizado por um tal de Coronel Flappa, um militar fictício e 

aparentemente nacionalista. O episódio inventado recorda as verídicas insubordinações 

protagonizadas por Perón antes de ascender ao poder e chama a atenção de Lalita, que se 

refere ao mesmo como um “grito”. Seu companheiro então emenda: “— Aquilo não é 

grito, filha, é só um estertor. Eu me refiro às coisas com que sonhava Irigoyen, apiceações 
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históricas, as prometizações augurais, essas esperanças da raça humana que andam tão 

caidinhas por estas bandas” (Ibidem, p. 382). 

Não é impossível enxergar nessa passagem uma diminuição do peronismo por 

Cortázar, presumidamente mais afeito a ideais prometeicos, como aquele que encontraria 

no “homem novo” (2004, p. 254) guevarista112. De qualquer maneira, após passar longas 

páginas imersos em um nervoso culto da desordem, repleto de misoginia e arroubos de 

elitismo, nos aliviamos em ver que Traveler cultiva alguma esperança nacional (mesmo 

que tão fugaz). 

Talvez por isso mesmo Horacio lute tanto para se aproximar do amigo, sofrendo 

ao recordar a Maga quando vê os momentos de amor entre ele e Lalita. Nos capítulos 

ambientados em Buenos Aires, o protagonista é conduzido a um estado de confusão 

mental profundo, que o leva, entre outras coisas, a fixar uma tábua de madeira entre seu 

quarto e o dos argentinos, a fim de que os mesmos o enviem mate por um parapeito, do 

qual ele quase cai. Difícil conceber mais representativa imagem de uma desesperada 

tentativa de se reconectar às raízes. 

Tudo isso, ainda, se agrava do meio para o fim, quando Traveler perde o emprego 

no circo, conseguindo, para ele, Lalita e Oliveira, um trabalho em um hospício. O novo 

espaço narrativo parece uma alegoria da dissensão espiritual de Horacio, que já parece 

não saber se ele é Traveler, se Lalita é a Maga, se é melhor ser um provinciano trivial ou 

um fanfarrão parisiense etc. Na última cena da primeira ordem de capítulos originalmente 

sugerida por Cortázar, vemos então a problemática culminar em uma perspectiva de 

suicídio, pouco depois que o personagem central e a namorada de seu amigo ensaiam um 

beijo. Nada poderia ser mais emblemático: o boêmio Oliveira desesperado, pendurado na 

janela, olhando para baixo enquanto seus amigos, de pé sobre uma amarelinha desenhada 

em um pátio para loucos, tentam convencê-lo a não se atirar. Lemos: 

Era assim, incrível como a harmonia durava, não havia palavras 

para retribuir a bondade daqueles dois lá embaixo, olhando para ele 
 

112 No célebre texto “El Socialismo y el Hombre en Cuba” (1965), Guevara diría: “Neste período de 

construção do socialismo, podemos ver o homem novo que está nascendo. Sua imagem ainda não está 

acabada, nem poderia, já que o processo anda paralelo ao desenvolvimento de formas econômicas novas. 

Tirando aqueles cuja falta de educação os faz tender para o caminho solitário, para a autosatisfação de suas 

ambições, aqueles que, mesmo dentro desse novo panorama de marcha conjunta, têm a tendência de 

caminhar isolados da massa que acompanham, o importante é que os homens adquirem cada dia maior 

consciência da necessidade de sua incorporação à sociedade e, ao mesmo tempo, de sua importância como 

motores da mesma” (2004, p. 255). A noção de um “homem novo”, reeducado pela educação revolucionária 

e pelo trabalho voluntário em prol da pátria adquiriria grande projeção em todo o Terceiro Mundo. 
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e falando com ele de dentro do jogo da amarelinha, porque Lalita 

estava, sem perceber, parada na casa três, e Traveler estava com 

um pé na seis, de modo que a única coisa que ele podia fazer era 

mover um pouco a mão direita numa saudação tímida e ficar 

olhando para a Maga, para Manú, e dizendo para si mesmo que no 

fim das contas existia algum encontro, embora ele não pudesse 

durar mais que aquele instante terrivelmente doce no qual a melhor 

coisa a fazer, sem dúvida alguma, era inclinar-se um pouquinho 

para fora e deixar-se ir, paft, e acabou-se (Ibidem, p. 448).  

 

Como se trata de uma estrutura aleatória, tudo pode ter acontecido: Horacio pode 

ter se matado, como pode ter descido ao pátio e passado a viver resignadamente em 

Almagro, ou até, a critério do leitor, ter voltado a Paris. Mas essa multiplicidade não anula 

o drama do alter ego de Cortázar, transtornado por ter se distanciado da própria pátria, 

tentando se situar entre as inúmeras facetas do peronismo, da luta pelo desenvolvimento, 

da causa terceiro-mundista e assim por diante. Vis-a-vis um quadro tal, Rayuela encontra 

certa verdade histórica ao se abrir para todas as contingências e ameaçar se dissolver na 

desarrumação. Como a cobra que devora o próprio rabo ad infinitum, o Clube da Serpente 

faz a literatura se voltar contra si própria em face dos impasses colocados à narrativa pelas 

desigualdades entre as nações.  

Ettiene, amigo da Maga, chegaria mesmo a mencionar o paradoxo, que remetia à 

história borgiana do sábio Tsui-Pen, no jardim de caminhos que se bifurcam:  

 

Veja só, argentino do caralho, o Oriente não é tão diferente quanto 

pretendem os orientalistas. Basta entrar um pouco a fundo nos 

textos deles que você começa a sentir o de sempre, a inexplicável 

tentação de suicídio da inteligência pela via da própria inteligência. 

O escorpião que se crava o ferrão, farto de ser escorpião mas 

necessitado de escorpionice para dar cabo do escorpião (Ibidem, p. 

213). 

 

 

 

 

 

* 
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Entre todos os livros que compõem a fortuna crítica de Rayuela, um dos melhores 

e mais importantes é justamente o clássico O Escorpião Encalacrado: a Poética da 

Destruição em Julio Cortázar (1973), de Davi Arrigucci. Na obra, o crítico discute o 

modo como o escritor argentino empreende, a todo momento de seus textos, tentativas de 

aniquilar o estatuto artístico dos mesmos, seja através dos meta-comentários, da glosa à 

la Charlie Parker113, do duplo ou dos improvisos anedóticos. Para Arrigucci, isso fica 

particularmente evidente em sua linguagem de poema e seus livros com caráter de “jogo”. 

Assim, “A consciência invade o espaço da ficção, ameaçando a fluência narrativa e a 

própria literatura, atacada de dentro com ironia demolidora” (1995, p. 15), permitindo 

também “escapar ao mundo circundante, apresentado de forma realista pelo autor como 

um mundo degradado, devassando um novo mundo out of nowhere, fora do tempo e do 

espaço” (Idem, p. 35). Candido, prefaciando o texto de Davi, diria saussurianamente se 

tratar da forma pela qual “o significante destrói lentamente o significado ao se tomar ele 

próprio como significado” (1995, p. 9), se dissipando numa nova vida possível. 

Ao longo deste capítulo, repassei esses aspectos formais de Rayuela, esperando 

demonstrar como os mesmos operavam. O que gostaria de perguntar, agora, é se a 

“consciência” que “ameaça a literatura” não era uma “consciência dilacerada da 

dependência”, atravessada pelas disparidades entre o Primeiro e o Terceiro Mundo, em 

uma época crucial para o destino de ambos. Vislumbra-se algo assim na projeção de 

Horacio em Traveler, ou da Maga em Lalita pelo mesmo Horacio, que desdenhava da 

Argentina peronista mas não conseguia se manter mentalmente são na França.  

Nesse sentido, pensando na ideia de interdependência formulada em “Literatura e 

Subdesenvolvimento”, o menos importante seria considerar a correspondência entre 

Cortázar e o romance europeu, por exemplo no caso de um Huxley em Point Counter 

Point. Certamente há algo de Philip Quarles114 em Morelli, como do jovem beberrão 

Spangler em Horacio. Mas os problemas dos dois escritores são diversos, do que derivam 

suas soluções específicas. 

Por isso, a verve escorpiônica de Rayuela assinala também um impasse 

monstruoso para a situação do exílio, que era a situação de seu autor. Essa formalização 

 
113 Diz Davi: “Na verdade, Julio queria escrever como um músico de jazz que improvisasse sempre, como 

Charlie Parker, que tomou como um de seus modelos de artista” (1995, p. 15). 
114 Meta-personagem do romance Point Counter Point, de Huxley. 
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literária, meio neurótica, de uma espécie de beco-sem-saída para o escritor engajado 

latino-americano, captava problemas então cruciais, que ainda seguem da maior 

atualidade: se o peronismo, por exemplo, era visto como cafona, repressor e autoritário, 

a tentativa de se integrar a uma metrópole capitalista não representava solução possível. 

Ao mesmo tempo, se os sumários pós-modernos cults serviam para embasbacar a Maga 

– e, quiçá, certo leitor adolescente – não resolviam a condição do comunista alérgico ao 

patriotismo, distanciado das massas metaforicamente encarnadas em Traveler, que então 

atrelavam seu destino a Evita. 

A piorar a conjuntura, um ano depois de Rayuela sair, o Brasil sofreria o golpe de 

1964, que garantiria o filão economicamente mais importante do continente para o capital 

americano e contra o socialismo. Quatro anos depois, o AI-5 viria a acabar com as 

possibilidades de redemocratização e, se bem a Argentina assistiria em 1973 ao retorno 

de Perón ao poder - pelas mãos do presidente Héctor Cámpora, eleito quase que apenas 

para permitir a volta do caudilho –, o histórico líder nacional morreria em 1974, pouco 

mais de oito meses depois de ser empossado. Já livre de sua principal figura, a mano 

derecha do peronismo – representada pelo bizarro conselheiro López Rega, que afirmava 

ver o general morto em sessões de prestidigitação – daria origem à Alianza Anticomunista 

Argentina, que afogaria a esquerda no banho de sangue do regime militar instituído em 

1976. Tirada de cena a ameaça verdadeiramente libertadora – a Montonera -, o peronista 

Carlos Menem se elegeria nos anos 80 pelo sufrágio, para aplicar o receituário neoliberal 

e desmontar o bem-estar sindical que se começara a construir nos anos 1950 e 1960. 

Vê-se que as suspeitas de Cortázar – e Horacio - em relação ao justicialismo não 

eram de todo injustificadas. Ao mesmo tempo, porém, é evidente que assistir a todo esse 

espetáculo de repressão aos sonhos argentinos da Europa, descontado todo o apoio a Che 

Guevara e Fidel, não poderia senão produzir a nauseé que o Terceiro-Mundista Jean-Paul 

Sartre bem elaborou115 - e que, por sua vez, tão tipicamente ganhou forma na confusa e 

autodestrutiva Rayuela cortazariana.  

Sendo assim, hoje, olhando em retrospectiva, seria muito simplista descartar a 

obra como uma imitação juvenil de um beatnik bonaerense, escrevendo en voyageant para 

 
115 La Nauseé é o nome de romance publicado por Jean-Paul Sartre em 1938. O filósofo existencialista, 

aliás, promoveria na França a obra Les Damnés de la Terre (1961), de Frantz Fannon – símbolo da mesma 

luta de libertação argelina da qual Horacio fazia pouco caso. 
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um público abestalhado com o que se passa em Paris116. Por certo há, no romance, altos 

e baixos, típicos de uma situação de irresolução intelectual. Mas não é menos significativo 

que, posteriormente, esse mal-estar tenha levado Cortázar a sair do registro da alta 

literatura em direção a uma espécie de militância desesperada em El Libro de Manuel 

(1973), no qual, cedendo ao didatismo, narrou a história de um grupo de guerrilheiros por 

cujos personagens claramente se apaixonou 117.  

De um modo geral, podemos dizer que a “mobilidade mundial” de Rayuela segue 

interessando à compreensão dos anos 1960. Para não falar da libertação que representava 

em relação ao localismo obsoleto, bastante feliz foi Antonio Candido em incluir a 

autodestruição cortazariana entre os momentos áureos da intelligentsia de esquerda 

latino-americana. Mesmo porque, depois de tudo, elas seriam similares àquelas de outros 

escritores do período, que dariam forma aos fantasmas do subdesenvolvimento de modos 

diferentes, examinados adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 Idelber Avelar, autor de uma das mais histéricas críticas que Rayuela já sofreu, compilou uma série de 

avaliações negativas do romance em favor de suas opiniões. A coletânea ajuda a resumir o problema: “César 

Aira, o mais prolífico romancista contemporâneo argentino, escreve que Cortázar é um ‘escritor para 

adolescentes’. Na avaliação de Ricardo Piglia, ‘depois de Todos los fuegos el fuego [Cortázar] já não 

escreveu mais, dedicando-se exclusivamente a repetir seus velhos clichês e a responder às exigências 

estereotipadas de seu público’. Sobre O jogo de amarelinha, Beatriz Sarlo, a mais reconhecida crítica 

argentina de hoje, escreve que é um romance que ‘sofreu enormemente a passagem do tempo’. Para Tomás 

Abraham, um dos principais filósofos do país, o romance está ‘escrito para candidatos de agência de turismo 

cultural’, uma ‘perfumaria free tax de aeroporto’” (2012). Pode-se levar em conta algumas dessas opiniões, 

notadamente a de Sarlo, para quem Cortázar cometeu excessos pirotécnicos em Rayuela. Outras delas, 

como as de Aira e Abraham me interessam menos. Aqui, busquei sugerir um caminho diferente para a 

interpretação do romance, ligada à problemática relação do escritor com dilemas políticos e históricos da 

América Latina à altura dos anos 1960. 
117 Sobre El Libro de Manuel, diria Ángel Rama: “Cortázar apaixonou-se por suas criaturas narrativas, 

perdendo autonomia para vê-las independentemente da sua generosidade militante” (RAMA, 1974, p. 147). 
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VII - Exotismo: Gabriel García Márquez 

 

Em entrevista ainda inédita, Candido diria: “Eu acho o Borges um grande escritor 

menor. O Cortázar eu li um pouco, mas desses três o que me apaixonou foi Gabriel García 

Márquez” (p. 167)118. Com efeito, desde “Literatura e Subdesenvolvimento”, o 

colombiano era entendido – assim como Juan Rulfo e Guimarães Rosa – como um autor 

que encontrara na dimensão regional “substância para livros universalmente 

significativos”, o que lhe valeria a classificação como um “dentre os melhores” (2011a, 

p. 192). Mas será mesmo possível entender sua obra no diapasão de Pedro Páramo ou 

Grande Sertão: Veredas? 

Naturalmente, por se tratar de um ensaio, Candido não desdobra o comentário. 

Assim, enunciada em abstrato, a questão fica irresolvida: por um lado, não resta dúvida 

de que o famoso romancista se viu à volta com os problemas aqui discutidos (a técnica 

modernista, o engajamento, a situação periférica, a dependência econômica e assim por 

diante); por outro lado, vale a pena aprofundar o modo como lidou com cada um desses 

tópicos, já que o fez de maneira singular, muito diversa daquela de seus contemporâneos. 

Antes de mais nada, seria preciso atentar para a especificidade histórica de sua 

nação. Diria Eric Hobsbawn: 

 

Pelo menos desde 1930, por uma evolução histórica coerente, uma 

revolução social estava em preparação na Colômbia e deveria 

logicamente ter produzido algo análogo ao fidelismo, um regime 

de esquerda populista trabalhando em estreita colaboração com os 

comunistas. Com efeito, esse movimento atingiu o seu clímax, uma 

situação claramente insurrecional, num momento em que a tomada 

do poder era viável. Mais do que isso: a insurreição na verdade 

estourou espontaneamente em abril de 1948 e foi apoiada pela 

polícia de Bogotá (2017, p. 74). 

 

 
118 Trata-se de entrevista concedida ao jornalista Marcelo Rollemberg, até o presente momento disponível 

apenas para consulta no Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Na 

sessão de referências bibliográficas, me refiro ao material como: ROLLEMBERG, Marcelo. Antonio 

Candido e a palavra. Entrevista inédita com Antonio Candido. Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros 

da Universidade de São Paulo. 
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Os detalhes do processo – conhecido como Bogotazo - são bastante conhecidos: 

seu estopim seria o assassinato, em circunstâncias mal esclarecidas, do líder do Partido 

Liberal, o reformista Jorge Eliécer Gaitán. A culpa do crime, por sua vez, seria atribuída 

pelo povo ao presidente Mariano Ospina Pérez, do Partido Conservador - o que produziria 

uma onda de destruição e saques no centro da capital. A sublevação iniciada pelos baixos 

estratos urbanos contaminaria ainda os camponeses, que formariam guerrilhas rurais em 

proporções até maiores do que em Sierra Maestra119. 

Contudo, decapitado de uma importante liderança e prejudicado pela vacilação 

das organizações pró-soviéticas, o movimento popular não chegaria ao poder, 

enfraquecendo diante da oposição armada dos latifundiários no campo e do 

recrudescimento do regime levado a cabo pelo exército e pelos paramilitares. Em poucos 

anos, teria início a Era de guerra civil e brutalidade generalizada conhecida, não por acaso, 

como “La Violencia”120. A solução de força só viria em 1953, com o general Augusto 

Rojas Pinilla subindo ao poder em um golpe de Estado que duraria até 1958, quando o 

sufrágio seria restabelecido, retomando o sistema bipartidário com a legenda de Gaitán já 

extirpada de sua franja mais radical. 

Em juventude, García Márquez teve contato relativamente intenso com tudo isso, 

estando em Bogotá no dia do fatídico levante e se autoexilando na Venezuela quando da 

quartelada de Pinilla. Em relação a outros escritores dos anos 1960, poderíamos mesmo 

dizer que ocupou - no pior dos sentidos - uma posição historicamente favorecida, 

vivenciando o drama brasileiro de 1964 com anos de antecedência.  

Mais relevante para o nosso interesse, porém, é que o jovem tenha passado o início 

de sua carreira literária deplorando as chamadas Novelas de la Violencia, que contavam 

de maneira crua os desvarios brutais dos anos pós-Bogotazo. Em um texto crítico a 

respeito, diria ele que “todas são ruins, e pode-se confiar que estejam secretamente de 

acordo com isso alguns de seus próprios autores” (1992, p. 648)121. Os problemas dessa 

 
119 Segundo Hobsbawn, “é fato que, durante cinco dias de 1953, no final da guerra civil, 6500 camponeses 

depuseram as armas; trata-se de um número considerável para forças irregulares” (2017, p. 75). 
120 Ainda nos dizeres de Hobsbawn, “O movimento populista de Jorge Eliécer Gaitán, sendo totalmente 

desorganizado, foi decapitado pelo assassinato de seu líder; os comunistas não reconheceram o que estava 

acontecendo até que fosse tarde demais. Em consequência, o país caiu no estado de desorganização, guerra 

civil e anarquia local que prevaleceu nos últimos quinze anos” (Idem, p. 74).  
121 Tradução livre de: “Quienes han leído todas las novelas de violencia que se escribieron en Colombia, 

parecen de acuerdo en que todas son malas, y hay que confiar en que estén secretamente de acuerdo con 

ellos algunos de sus propios autores”. 



142 
 

moda narrativa seriam sua excessiva parcialidade política, o exagero de suas “descrições 

alucinadas” e sua total ausência de profundidade psicológica. À tendência, opunha-se a 

complexidade filosófica e a prosa comedida de La Peste de Camus (1947) e The Old Man 

and the Sea (1952) de Hemingway122. 

A admiração universalista, a despeito da situação nacional alarmante, seria mesmo 

um traço característico de Márquez, que desdenhava de Eustasio Rivera, ídolo de seu país. 

Outrossim, seu olhar se voltava para fora, aceitando, para falar com Antonio Candido, a 

“influência estrangeira” como “vinculação normal no campo da cultura” (2011a, p. 186). 

Não era outra a posição defendida no texto “¿Problemas de la Novela?”, de 1957: “ainda 

não se escreveu na Colômbia a novela que esteja indiscutível e afortunadamente 

influenciada por Joyce, por Faulkner ou por Virginia Woolf. E digo “afortunadamente”, 

porque não creio que nós, os colombianos, possamos ser, no momento, uma exceção no 

jogo das influências” (2006, p. 249). 

Essa postura explica por que o autor daria forma em 1955 ao romance modernista 

La Hojarasca, considerado por Ángel Rama “uma mudança realmente drástica em 

relação às condições da narrativa existente até o momento” (1987, p. 183)123 na pátria de 

Rivera. De fato, o modelo da obra não era mais a Novela de la Tierra ou de la violencia, 

mas sim As I Lay Dying (1930) de Faulkner, onde quinze personagens se revezavam pela 

voz narrativa a fim de contar o enterro da matriarca de uma família de agricultores pobres 

no interior do Mississippi. La Hojarasca apresentava proposta menos radical, mas 

estabelecia com o norte-americano uma clara interlocução ao narrar o funeral de um 

médico em um pequeno povoado caribenho, através da perspectiva de uma parentela 

composta pela jovem Isabel, seu filho e o Coronel seu pai. Não bastasse, García Márquez 

também se ligava ao projeto faulkneriano de criar uma mitologia local através de um 

 
122 Diria o escritor: “É preciso recordar a lutas encarniçadas nas quais os agonizantes disputavam um buraco 

na terra, para se dar de que Camus tinha suficiente documentação para nos arrepiar os cabelos durante as 

noites. Mas talvez a missão do escritor na Terra não seja colocar em pé os cabelos de seus semelhantes”. E 

ainda: “A obra literária – dizia Hemingway – é como o ‘iceberg’: o gigantesco pedaço de gelo que vemos 

flutuar, logra ser invulnerável porque debaixo d’água a sustentam os seites oitavos de seu volume” (1992, 

p. 649). Tradução livre de: “Hay que recordar las luchas encarnizadas en que los agonizantes se disputaban 

un hueco en la tierra, para darse cuenta de que Camus tenía suficiente documentación para ponernos los 

pelos de punta durante dos noches. Pero acaso la misión del escritor en la tierra no sea ponerles los pelos 

de punta a sus semejantes” e “La obra literaria —decía Hemingway— es como el ‘iceberg’: la gigantesca 

mole de hielo que vemos flotar, logra ser invulnerable porque debajo del agua la sostienen los siete octavos 

de su volumen”. 
123 Tradução livre de: “Esto representa un cambio realmente drástico con respecto a las condiciones de la 

narrativa existente hasta ese momento y, sobre todo, de las que había desplegado la gran narrativa 

regionalista”. 
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universo fictício, idealizando o vilarejo de Macondo (onde também se ambientaria o fluxo 

de consciência de seu “Monólogo de Isabel Viendo Llover en Macondo” (1955))124. 

Logo, se é a La Hojarasca que Candido se refere quando menciona uma fusão 

entre regionalismo e cosmopolitismo na obra do colombiano, poderíamos dizer que o 

crítico acerta. Realmente o romance viaja pela consciência dos personagens, brinca com 

os diferentes narradores, apresenta informações incompletas (como o médico já morto) e 

depois as esclarece. E o faz através de um espaço toscamente urbanizado, pobre e tropical, 

repleto de alusões autobiográficas.  

É relevante, todavia, que essa não seja exatamente a forma escolhida por García 

Márquez em seus romances seguintes. Em El Coronel no tiene quien le escriba (1961) e 

em La Mala Hora (1962), recuar-se-ia a uma voz narrativa em terceira pessoa e a uma 

representação crua da vida popular, com acento nos temas da privação, da brutalidade e 

da opressão política. Certamente o romancista buscaria associar essa oscilação de 

estrutura ao influxo do neorrealismo italiano, que aprendera a admirar como cinéfilo125. 

No entanto, a mudança, mais do que a um ecletismo internacional, parece se dever aos 

inconvenientes literários impostos pela realidade latino-americana. Devastada pela 

barbárie e assombrada pelas narrativas da violência, a Colômbia que se buscava 

representar já parecia bastante diferente do núcleo orgânico do capitalismo onde o 

“romance psicológico” aflorara – e ao qual o U. S. south de Faulkner, gostando ou não, 

se incorporava. Ao mesmo tempo, gravitacionalmente atraído a um sistema literário 

precário, ao qual o modernismo era alienígena, o admirador de Camus e Hemingway se 

 
124 Como o leitor já deve ter percebido a essa altura, Faulkner foi fundamental para muitos dos romancistas 

latino-americanos dos anos 1960, entre eles Vargas Llosa e García Márquez. Não por acaso, anos mais 

tarde, Pascale Casanova se referiria à obra do americano como um “acelerador temporal” (CASANOVA, 

2005, p. 77) para a literatura da América Latina. Tradução própria de: “temporal accelerator”. 
125 Comentando a relação entre a obra de García Márquez e o cinema de de Sica, o biógrafo Gerald Martin 

diria: “[para Márquez] A realidade objetiva devia predominar, mas não se devia descuidar do mundo 

interior, inclusive do mundo fantástico. Advertia que o traço mais notável de O ladrão de bicicletas, de 

Vittoria de Sica, era sua ‘autenticidade humana’ e seu ‘método parecido com a vida’. Essas ideias centrais 

dominariam sua perspectiva durante os anos seguintes, e não se apartavam em excesso dos princípios do 

realismo, burguês e socialista, que encontrou sua fusão característica no neorrealismo italiano. No eran 

aproximações de vanguarda” (2009, p. 201). Tradução própria de: “La realidad objetiva debía predominar, 

pero el mundo interior, incluso el mundo fantástico, no debían descuidarse. Advertía que el rasgo más 

notable de El ladrón de bicicletas, de Vittoria de Sica, era su ‘autenticidad humana’ y su ‘método parecido 

a la vida’. Estas ideas centrales dominarían su perspectiva durante los siguientes años, y no se apartaban en 

exceso de los principios del realismo, burgués y socialista a un tiempo, que halló su fusión característica en 

el neorrealismo italiano. No eran planteamientos de vanguardia”. 
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via manietado: como alcançar o catching up em relação ao Primeiro Mundo sem perder 

de vista a calamitosa vida social e cultural de seus compatriotas? 

A enrascada, bastante discutida em “Literatura e Subdesenvolvimento”, talvez 

ajude a explicar o impasse romanesco do escritor que, nos cinco anos posteriores à 

publicação de La Mala Hora, conceberia somente contos e roteiros de cinema, chegando 

a ser descrito pelo chileno José Donoso – que o conheceu no período - como “um ser 

sombrio, melancólico, atormentado por seu bloqueio literário” (1983, p. 90)126. 

Mas como se sabe, juízo de valor à parte, saídas formais seriam encontradas em 

1967, ano em que se dá a conhecer aquele que é um dos mais populares blockbusters da 

história da América Latina: Cien Años de Soledad. Se podemos discutir seus méritos, não 

há como contestar seu estatuto único no panorama cultural do continente. Por um lado, 

até 2017, o livro foi traduzido para 35 idiomas diferentes e vendeu mais de 50 milhões de 

exemplares, não deixando dúvidas quanto ao interesse que despertou – e ainda desperta 

– no grande público. Por outro lado, no que diz respeito ao cânone, motivou a entrega do 

Prêmio Nobel de 1982 a García Márquez; se tornou tema de guia de leitura de Harold 

Bloom (2006); ganhou edição especial da Real Academia Española (2007); recebeu 

incontáveis homenagens e foi assunto de infinitas obras críticas, artigos, teses, palestras 

e simpósios, figurando também em listas de leituras obrigatórias de inúmeras disciplinas 

universitárias. Passados mais de cinquenta anos de sua publicação, seria mesmo possível 

dizer que Cien años (...) conquistou o raro estatuto de best-seller acolhido pela Academia. 

Pois se, por si só, isso não significa nada do ponto de vista estético, é instigante 

aprofundar a forma que possibilitou esse êxito ambivalente à luz dos problemas que 

permeiam “Literatura e Subdesenvolvimento”. Como a obra foi capaz (se é que foi) de 

resolver as questões literárias do solo periférico que atormentaram seu autor? 

 

 

 

 
126 Tradução própria da frase: “um ser sombrío, melancólico, atormentado por su bloqueo literario” 

(1983, p. 90). 
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* 

 

Uma primeira resposta possível seria: certamente não através do modelo high-tech 

de Vargas Llosa. Na verdade, Cien Años de Soledad retrocede radicalmente a uma voz 

narrativa pré-modernista, com muito deslumbramento e cor local, por sua vez renegando 

os móbeis fragmentários e subjetivos que proliferavam no Terceiro Mundo durante os 

anos 1960. Daí também que o enquadramento super-regionalista de Candido lhe pareça 

inadequado: não se trata propriamente de ajustar procedimentos externos ao terreno da 

dependência, mas, como veremos a seguir, de fundar algo novo a partir de uma estrutura 

aparentemente muito velha127. 

Basicamente, Cien Años (...) conta a saga da família Buendía, cuja crônica se 

mistura ao processo de gênese, modernização, decadência e fim da fictícia cidade de 

Macondo – o mesmo universo narrativo que já aparecera em La Hojarasca e no 

“Monólogo de Isabel” (...). Dessa vez, porém, a proposta não consiste em observar a 

cidade a partir de um acontecimento (um enterro, por exemplo) ou da perspectiva de um 

personagem, mas em reconstituir a totalidade da experiência local. Agora, como diria 

Vargas Llosa, “a vida do narrador é toda a vida” (1971, p. 542)128.  

Assim, no início, somos apresentados a um povoado perdido no interior de um 

país vagamente similar à Colômbia, seus primeiros habitantes tendo participado de 

episódios memoráveis e verídicos da história do Caribe (a personagem Tranquilina 

Iguarán, por exemplo, presenciou o assalto do pirata Francis Drake à cidade de Riohacha). 

Os acontecimentos iniciais da trama têm por protagonistas o casal formado por José 

Arcadio Buendía e Úrsula, que possuem uma distante relação de parentesco e, por isso 

mesmo, temem uma antiga maldição, segundo a qual relações incestuosas dão à luz filhos 

com rabo de porco. Para sua alegria, seus primeiros descendentes – os homens José 

Arcadio e Aureliano e a moça Amaranta – nascem saudáveis. 

 
127 É improvável que Candido não conhecesse Cien Años de Soledad em 1970, visto que em 1968 seu texto 

integral já era impresso pela editora argentina Sudamericana a um ritmo de 100.000 exemplares ao ano. O 

próprio crítico se referiria ao impacto do romance no Brasil em “Nova Narrativa”, de 1983. Comentando a 

obra de Murilo Rubião, dizia o crítico: “Já então a voga de Borges e o começo da de Cortázar, logo seguida 

pela divulgação no Brasil de livros como Cien Años de Soledad, e García Márquez, fizeram a crítica e os 

leitores atentarem para este discreto precursor [Rubião], que todavia precisou esperar os anos de 1970 para 

atingir plenamente o público e ver reconhecida a sua importância” (2011b, p. 252). 
128 Tradução própria de: “la vida del narrador es toda la vida”. 
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Enquanto o patriarca José Arcadio Buendía se impressiona com os objetos 

trazidos a Macondo pelo alquimista Melquíades, Aureliano cresce e se casa com a jovem 

Remedios, filha do corregedor Apolinar Moscote, recentemente estabelecido na 

província. Este último é o responsável por dar ao lugarejo seus primeiros policiais e seus 

primeiros partidos políticos (figurações dos verídicos partidos colombianos Conservador 

e Liberal). Aureliano então se transforma em um Coronel progressista, tomando parte em 

uma guerra interna ao regime bipartidário, que remete à verídica e conhecida Guerra dos 

Mil Dias que assolou a Colômbia entre 1899 e 1902, mas que talvez também tenha algo 

que ver com o período da violência dos anos 1950. Já José Arcadio (filho) viaja pelo 

mundo com marinheiros e volta transformado, dotado de uma força descomunal e de uma 

potência sexual incrível.  

Nesse ínterim, algumas peripécias domésticas acontecem em torno das 

personagens femininas: a misteriosa órfã Rebeca é acolhida pela casa dos Buendía e briga 

com Amaranta pelo amor de Pietro Crespi – um professor de piano italiano. Após ser 

deflorada por José Arcadio, Rebeca vai morar com este em uma pequena casa, preterindo 

o europeu, que comete suicídio ao se ver também rejeitado por Amaranta, agora dedicada 

a uma vida de ascetismo.  

Como a esposa do Coronel Aureliano morre precocemente e o casal José Arcadio-

Rebeca não deixa filhos, a próxima geração dos Buendía é concebida em relações 

extraconjugais dos seus homens com Pilar Ternera – uma senhora desquitada – e com 

mulheres anônimas, com as quais Aureliano tem dezessete meninos. Os nomes próprios 

vão começando a se embaralhar, pois nascem assim Arcadio e Aureliano José, este último 

morrendo sem deixar descendência e o primeiro se convertendo em ditador local. Por sua 

vez, antes de ser fuzilado por opositores, Arcadio deixa três filhos - Aureliano Segundo, 

Remedios (a Bela) e José Arcadio Segundo - aos cuidados da matriarca Úrsula.  

Em torno desses membros da família Buendía se desenrolarão alguns dos 

episódios fundamentais da história de Macondo. A certa altura do romance, por exemplo, 

chega ao povoado uma companhia agrícola transnacional desejosa de explorar as 

condições favoráveis do local ao plantio de frutas. A Companía Bananera, de propriedade 

do americano Sr. Brown, é facilmente associável à verídica United Fruit Company, que 

em 1954 patrocinara um golpe de Estado pró-imperialista contra o presidente 

guatemalteca Jacobo Arbenz. A mesma corporação, afinal, também operara na terra natal 
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de García Márquez - Aracataca -, tendo levado a cabo um massacre de trabalhadores 

grevistas enquanto o escritor ainda lá vivia129. 

É a empresa que coloca em marcha a verdadeira modernização de Macondo, 

trazendo à cidade seu primeiro automóvel e povoando o lugar de estrangeiros em uma 

espécie de wild-west boom, tão comum em uma América Latina dependente, cheia de 

ciclos agrícolas efêmeros. Nesse contexto, Remedios (a bela) – a única que se manteve 

“imune à peste” (2019, p. 267) bananeira – ascende magicamente aos céus e desaparece 

do romance. Já Aurealiano Segundo se casa com a moça católico-conservadora Fernanda 

del Carpio, com quem tem a filha Meme. Quando esta cresce, a palavra “moderno” (Idem, 

p. 308) é empregada pela primeira vez no romance, em referência a seus hábitos festivos 

e suas amizades americanas.  

Até então, os Buendía viviam apenas da agricultura familiar ou do pequeno 

comércio local. Agora, com Macondo “desenvolvida” pelo agrobusiness, começa a entrar 

em cena a figura do proletário: José Arcadio Segundo vai trabalhar na construção de uma 

estrada de ferro e Meme se apaixona pelo jovem trabalhador Mauricio Babilonia, que é 

magicamente seguido a toda parte por uma nuvem de borboletas amarelas. O destino da 

classe operária, porém, é trágico: José Arcadio Segundo se envolve em uma greve, que 

culmina no extermínio armado de todos seus companheiros insurgentes. Já Mauricio é 

assassinado por Fernanda, que toma a drástica decisão de trancar sua primogênita em um 

convento.  

Enfim, se precipita sobre a cidade um dilúvio de proporções bíblicas, que dura 

“quatro anos, onze meses e dois dias” (Ibidem, p. 349). Ante às condições climáticas 

desfavoráveis, o Sr. Brown decide retirar sua empresa de Macondo e entram em cena os 

últimos Buendía: Aureliano Babilonia (filho secreto de Meme) e os dois filhos de 

Aureliano Segundo com Fernanda: Amaranta Úrsula e José Arcadio. Mais tarde, o 

primeiro se dedicará ao trabalho obsessivo de decifrar manuscritos antigos, escritos pelo 

 
129 Como conta Gerald Martin, “Las oficinas de la United Fruit Company estaban justo enfrente de la casa 

del coronel Nicolás Márquez [avô de Gabriel], pegadas a la farmacia de su amigo venezolano, el doctor 

Alfredo Barbosa” (2009, p. 67). Sobre o massacre, diz Martin: “Cuarenta años después, en Cien años de 

soledad, García Márquez inventaría una cifra de tres mil, un total que muchos de sus lectores se tomarían 

al pie de la letra. El 19 de mayo de 1929, El Espectador de Bogotá publicó que hubo ‘más de mil’ muertos. 

Asimismo, el cónsul estadounidense en Bogotá, Jefferson Cafferey, en una carta fechada el 15 de enero de 

1929 que nos dió a conocer hasta muchos años después, dijo que, según Thomas Bradshaw, director 

ejecutivo de la United Fruit Company, hubo ‘más de mil muertos’” (2009, p. 70). 
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alquimista Melquíades, amigo do velho José Arcadio Buendía. Já Amaranta Úrsula e 

Arcadio irão estudar no exterior, a primeira voltando ao Caribe com seu namorado Gastón 

e o segundo se tornando padre. 

A esta altura, os membros das primeiras gerações da família já estão mortos, a 

maioria em episódios insólitos: o patriarca originário, que enlouquecera com os artefatos 

trazidos pelos ciganos e fora amarrado a uma árvore, precipitara “uma garoa de 

minúsculas flores amarelas” (Ibidem, p. 180) ao falecer; já seu filho, José Arcadio (o 

primeiro), fora baleado, seu sangue percorrendo uma longa distância para encontrar a 

matriarca Úrsula, que por sua vez expirara com uma idade “entre os cento e quinze e os 

cento e vinte e dois anos” (Ibidem, p. 377). Mais surpreendentemente, os dezessete filhos 

do Coronel Aureliano Buendía já haviam sido abatidos de uma só vez por assassinos 

misteriosos. Daí que os últimos capítulos do romance tenham um ar fantasmagórico, com 

diferentes menções ao “perambular dos mortos” (Ibidem, p. 422) pela casa. 

Nessa Macondo abandonada, onde a estirpe dos Buendía nasceu e feneceu, José 

Arcadio também morre após ser afogado por jovens com quem mantinha relações 

insinuadas como homoafetivas. Já Amaranta Úrsula e Aureliano Babilonia se entregam a 

um amor incestuoso que gera o último membro do clã, anônimo e dotado de um rabo de 

porco em cumprimento à maldição que assolava seus antepassados remotos. Após muitas 

tentativas malsucedidas, Aureliano finalmente decifra o manuscrito de Melquíades, 

prenunciando um vendaval apocalíptico o qual, efetivamente, varre a cidade do mapa para 

sempre. Ao ler as últimas letras do texto, o personagem desvenda seu próprio destino 

enquanto ele se cumpre, terminando o romance em uma metalepse borgiana.  

Tudo isso contado em uma narrativa épica e paciente, totalmente contrastante com 

a prosa psicológica de La Casa Verde, ou com o ritmo jazzístico de Rayuela. No mesmo 

sentido, a extraordinariedade dos macondenses e dos episódios que os acompanhavam 

era absolutamente diversa da eterna frustração do empresário Fushía, do derrotismo do 

moribundo Juan Preciado ou da neurastenia existencial do jovem Horacio. Macondo 

parecia em outro tempo histórico em relação à selva peruana invadida pela borracha, ao 

México pós-revolucionário e, principalmente, à capital da modernidade Paris. Ademais, 

a técnica narrativa de Cien Años (...) não partilhava de monólogos, indiretos-livres, nem 

tentativas cortazarianas de atacar o estatuto artístico. Ao contrário: longe de um 
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regionalismo tecnificado, chegava a parodiar estratégias narrativas de outros escritores 

dos anos 1960 – no que consistiria, justamente, em seu primeiro truque. 

Não é por acaso, por exemplo, que nas páginas iniciais do romance seu narrador 

fale em pedras que se pareciam com “ovos pré-históricos” (Ibidem, p. 43): tudo na 

construção primeira do espaço evoca um ambiente onde os fatos ainda estão por ocorrer 

– um ambiente onde “ninguém tinha morrido” (2003, p. 51). Parecemos diante de um 

local anterior à própria história, descrito como uma folha em branco onde seu autor há de 

escrever e inscrever a marca de seu enredo, pois “o mundo era tão recente, que muitas 

coisas careciam de nome e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo” (2016, p. 

43).  

A alusão ao real-maravilhoso de Carpentier é bastante explícita: a determinado 

momento, movido por suas expectativas empreendedoras, o patriarca da família Buendía 

se lança à iniciativa de conectar Macondo ao resto do mundo, retirando a cidade do 

isolamento e ampliando o alcance narrativo. Há menção a um “paraíso de humidade e 

silêncio, anterior ao pecado original”, cheio de “lírios sangrentos e salamandras 

douradas” e dotado de uma “vegetação nova que ia crescendo a olhos vistos” (2019, p. 

53). Lê-se que José Arcadio Buendía encontra “cetáceos de pele delicada, cabeça e torso 

de mulher, que perdiam os navegantes com o feitiço das suas tetas descomunais” (Idem, 

p. 52); e há referência também à lenda do galeón español San José (afundado no Caribe 

durante o século XVIII e que, a comprovar a verossimilitude do projeto literário descrito 

no prefácio a El Reyno de Este Mundo, seria efetivamente encontrado pela marinha 

colombiana em 2015)130.  

Em suma, uma explosão da consciência de país novo conforme descrita em 

“Literatura e Subdesenvolvimento”. O curioso, porém, é que García Márquez também 

incorpore a matriz ficcional de Carpentier a seu romance a modo de conteúdo. Em 

determinado momento de Cien Años (...), pois, o sonho de ligar os Buendía ao globo se 

realiza, já que José Arcadio retorna a Macondo após dar “sessenta e cinco vezes a volta 

ao mundo, alistado numa tripulação de marujos apátridas” (Ibidem, p. 132). Ao chegar 

em casa, o narrador conta que o personagem “Havia visto no Caribe o fantasma da nau 

 
130 SABOGAL, Winston Manrique. “Três Séculos de Lenda Vêm à Tona com Achado de Caravela 

Espanhola”. Em: El País. Madrid: Dezembro de 2015. Disponível online em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/06/cultura/1449419870_518717.html 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/06/cultura/1449419870_518717.html
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corsária de Victor Hugues, com o velame desgarrado pelos ventos da morte, os mastros 

carcomidos por baratas do mar, e perdido para sempre no rumo da Guadalupe” (Ibidem, 

p. 132).  

Ora, Hugues, como já vimos, é uma das figuras centrais de El Siglo de las Luces. 

Em Cien Años (...), o fato de que a embarcação tenha naufragado antes de sequer chegar 

ao Caribe parece dar tratos pessimistas à bola. Certamente, os mitos não cessarão daí em 

diante, mas conviverão diretamente com a modernização tocada pela Companía 

Bananera em uma relação fatal (a última borboleta amarela de Mauricio Babilonia, por 

exemplo, morrerá “destroçando-se nas pás do ventilador” (Ibidem, p. 330)). Ao figurar o 

contraste inexorável entre a fantasia e o progresso, García Márquez parece prever um 

destino cruel à “magia das situações” identificada por Candido em Carpentier.  

Interlocução similar, no nível da técnica, é visível em relação às estratégias 

literárias de Vargas Llosa, Guimarães Rosa e outros. Como já vimos, pois, o peruano se 

notabilizou por seus jogos complexos com a voz narrativa, que explorava largamente, 

manuseando os monólogos para recontar aspectos relevantes a seus entrechos - por 

exemplo, no caso do personagem Jaguar em La Ciudad y los Perros. Já Rosa fora 

responsável pela elevação da exploração da consciência a patamares inéditos, produzindo 

o exuberante fluxo de fala jagunça admirado por Candido. 

Pois García Márquez parece absolutamente avesso a tais expedientes. É verdade: 

parte da crítica dedica-se muito às aberturas de capítulos nas quais o narrador de Cien 

Años (...) antecipa o futuro para descrever a memória do personagem nesse mesmo futuro. 

Isso ocorre já na famosa primeira linha do romance, em que lemos: “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 casas de barro (…)” (Ibidem, p. 43). Trata-se, porém, daquilo que Franco Moretti 

chamaria de “prolepse dobrada” (1996, p. 243)131 – ou seja, a apresentação do passado 

entre dois porvires, um antecipado e outro para o qual a história, após voltar aos fatos 

pregressos, se dirige como toda épica. Assim, apesar de tudo, uma épica: ao fazer a 

digressão a um tempo anterior, retoma-se o modo de contar em terceira pessoa paciente, 

com o verbo no pretérito perfeito (“era”), de modo a reconstruir Macondo a partir do zero. 

 
131 Tradução própria de “twofold prolepsis”. 



151 
 

A prolepse “dobrada” não deixa espaço para incursões líricas: ao contrário, curiosamente 

logra introduzir in media res uma narrativa ab ovo. 

Tampouco há, em Cien Años (...), grandes engenhos verbais, já que García 

Márquez apresenta um encadeamento enunciativo impressionantemente ordenado para 

um romancista que um dia se interessou por Faulkner. Note-se a passagem: “O Coronel 

Aureliano Buendía promoveu trinta e duas rebeliões armadas e perdeu todas” (2019, p. 

144) - uma sequência sintática absolutamente simples, composta por sujeito, verbo e 

predicado; seguida de conjunção aditiva e, novamente, sujeito, verbo e predicado. Como 

também observaria Franco Moretti: “uma frase que seria impossível nos anos 1920, 

quando o plano da enunciação é um terreno de experimentos radicais” (1996, p. 245)132. 

Na verdade, em toda a obra, há um único momento de incursão “modernista” pela 

psique das personagens. Trata-se do instante em que, após ser abandonada pela Companía 

Bananera, a tempestade se precipita sob Macondo, deixando seus habitantes presos em 

casa. Nesse momento de exceção – que confirma a regra – uma Fernanda del Carpio 

faminta e revoltada com Aureliano começa a monologar até ser interrompida por seu 

marido. A longa citação vale por ilustrar exatamente a dessemelhança em relação a Llosa, 

Rosa et alli: 

 

E quanto mais voltas adiava as urgências da despensa, mais intensa 

se ia fazendo a indignação de Fernanda, até que seus protestos 

eventuais, seus desabafos pouco frequentes transbordaram numa 

torrente desembestada, desatada, que começou certa manhã como 

o monótono bordão de um violão, e que à medida que avançava o 

dia foi subindo de tom, cada vez mais rico, mais esplêndido. 

Aureliano Segundo não teve consciência da ladainha até o dia 

seguinte, depois do café da manhã, quando sentiu-se atordoado por 

um zumbido que era mais alto e mais fluido que o rumor da chuva, 

e era Fernanda que passeava pela casa inteira lamentando ter sido 

educada como uma rainha para acabar como mucama numa casa 

de loucos, com um marido folgazão, idólatra, libertino, que se 

deitava de barriga para cima esperando que chovessem pães do céu, 

enquanto ela destroncava os rins tratando de manter flutuando um 

lar que só se mantinha de pé com alfinetes, onde havia tanta coisa 

a ser feita, tanta a ser suportada e corrigida desde que Deus 

amanhecia até a hora de dormir, e que chegava na cama com os 

 
132 Tradução própria da frase: “a sentence that would be impossible in the twenties, when the plane of 

enunciation is a terrain of radical experiments”. 
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olhos cheios de pó de vidro, e no entanto nunca ninguém tinha lhe 

dado um bom dia, Fernanda, como passou a noite, Fernanda?, nem 

perguntado a ela, nem que fosse só por cortesia, por que estava tão 

pálida nem por que despertava com essas olheiras cor de violeta, 

apesar de ela não esperar, é claro, que aquilo saísse do resto de uma 

família que, afinal de contas, sempre a teve como um estorvo, como 

o trapinho de segurar panela, como um boneco pintado na parede, 

e que sempre andavam fazendo futrica contra ela pelos cantos, 

chamando-a de santarrona, chamando-a de fariseia, chamando-a de 

boa bisca, e até Amaranta, que em paz descanse, havia dito a viva 

voz que ela era das que confundiam o cu com as têmporas, bendito 

seja Deus, que palavras, e ela havia aguentado tudo com resignação 

em nome do Santo Padre (…) (2019, p. 356-357).  

 

O solilóquio se derrama por mais de 900 palavras, sem um ponto sequer, com 

diferentes momentos de assalto em primeira pessoa (“bendito seja Deus, que palavras”). 

Trata-se, sem dúvida, de um monólogo interior. Algumas curiosidades, porém: ao invés 

de simplesmente incorporar organicamente o procedimento à composição, García 

Márquez o anuncia, dizendo que os “desabafos pouco frequentes” da personagem 

“transbordaram numa torrente desembestada”. O narrador até descreve o ritmo que está 

para empregar (“à medida que o dia avançava foi subindo de tom, cada vez mais rico, 

mais esplêndido” (Idem, p. 357)). A técnica modernista parece menos um desajuste da 

estrutura do que um artifício empregado como um fim em si mesmo – isto é, a forma 

transformada em conteúdo. 

Também é significativo que a enxurrada mental de Fernanda seja, ao fim, 

bruscamente interrompida por Aureliano, que lhe diz: “Isto sim, que não é verdade” 

(Ibidem, p. 359). A solução sugerida pelo personagem para a situação de inanição é tentar 

encontrar um tesouro que, segundo a lenda, fora enterrado pelos primeiros Buendía no 

quintal de casa (e que no final do romance é descoberto por José Arcadio). O modernismo 

é cortado pelo mito e substituído pelo topos pré-moderno, que volta à narrativa em terceira 

pessoa onisciente, junto com a cor local, em um monologismo sem monólogos.  

Resta, então, o diálogo com Cortázar. Com efeito, já descartadas algumas das 

principais estratégias narrativas dos anos 1960, Cien Años (...) começa a estabelecer uma 

espécie de meta-texto ao colocar em cena os personagens Álvaro, Alfonso, Germán e 

Gabriel. Este último não é senão uma representação do próprio autor, enquanto os outros 

três remetem a seus verídicos amigos Álvaro Cepeda Samudio, Alfonso Fuenmayor e 
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Germán Vargas, que formavam o Grupo de escritores vanguardistas de Barranquilla, do 

qual o jovem García Márquez fez parte. Com essas figuras, o fictício Aureliano Babilonia 

travará alguns debates literários, também na companhia de um sábio catalão, que, por sua 

vez, remete a Ramón Vinyes – um vendedor espanhol de livros usados que abrigava os 

encontros dos boêmios em seu estabelecimento.  

O último Buendía adquire então uma proximidade com o auto-personagem 

Gabriel, narrando-lhe os episódios extraordinários que envolvem sua família. Ambos se 

mostram “vinculados por uma espécie de cumplicidade baseada em fatos reais nos quais 

ninguém acreditava, e que haviam afetado suas vidas a ponto de ambos se encontrarem à 

deriva na ressaca de um mundo acabado, do qual só restava a nostalgia” (Ibidem, p. 422). 

Temos aqui o texto falando do próprio texto, com a obra ameaçando se desintegrar no 

caos metalinguístico. 

Logo, no entanto, os modernistas começam a deixar Macondo, Álvaro e Germán 

indo morar no exterior. O próprio Gabriel, no desfecho, se muda para Paris, onde tenta 

dar seguimento a seu projeto de se tornar romancista, “dormindo de dia e escrevendo de 

noite para confundir a fome no quarto cheirando a espuma de couve-flor fervida onde 

Rocamadour haveria de morrer” (Ibidem, p. 437).  

Ora, a menção à vida de privação na capital francesa certamente se refere à 

experiência pessoal do próprio escritor, que lá viveu na penúria entre os anos de 1956 e 

1957, sendo inclusive levado a revirar lixos e “pedir esmola” (MARTIN, 2009, p. 253)133. 

Já Rocamadour é o filho (eventualmente morto) da personagem Maga, que em Rayuela 

de Cortázar vive uma relação difícil com o jovem protagonista Horacio. Assim, pela 

associação, García Márquez estabelece uma conexão com o escritor argentino em seu 

autoexílio em Paris. Fica sugerido que o único caminho para o autor modernista latino-

americano seria abandonar o continente onde a modernização periférica fracassara, 

buscando se inserir no mercado cosmopolita do Primeiro Mundo. Ou isso, ou ficar para 

morrer em Macondo, como faz o último Buendía, aniquilado junto com a cidade em um 

vendaval devastador. 

Mas do ponto de vista formal, o que Cien Años (...) apresenta como uma dicotomia 

é, na verdade, uma estratégia combinada; pois é narrando a América que o escritor 

 
133 Tradução própria de: “pedir limosna”. 
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conquista sua inserção global. Daí também que, do ponto de vista composicional, o 

segundo truque de García Márquez consista em mobilizar elementos propriamente 

complexos mais no nível do enredo do que no plano da técnica. Desde os anos 1970 parte 

da crítica chama atenção para a trama elaborada de Cien Años (...), com sua arquitetura 

mais ou menos simétrica de pares e antíteses semióticas (por exemplo, seus personagens 

cujas características e ações são compartilhadas e/ou se opõem às de outros), dados 

iniciais que se revelam profecias e um sentido de história dentro da história134. Como 

demonstrado, porém, nada disso deve ser confundido com a complexidade modernista 

estabelecida no nível da exploração da consciência, da experimentação linguística e da 

aleatoriedade. Antes, García Márquez mobiliza artifícios da lenda bem contada, do enredo 

bem feito, mais propriamente encontráveis na literatura pré-moderna, como As mil e uma 

noites.  

Os próprios Testamentos servem de modelo para o romance, que começa em uma 

espécie de gênesis, com um mundo “tão recente que muitas coisas careciam de nome” 

(Ibidem, p. 43) e termina em uma sorte de apocalipse, com revelações de profecias e o 

efetivo fim do mundo. Conceitualmente Cien Años (...) está, sem dúvida, menos próximo 

do super-regionalismo do que daquilo que Auerbach chamava, em seu célebre texto 

“Farinata e Cavalcante” (1946), de “realismo figural” (2011, p. 170) – a saber, a 

representação da história através de sua inscrição no imaginário dos textos judaico-

cristãos. Também nesse âmbito, vale recordar que quando a técnica narrativa promove 

mudanças na perspectiva cronológica dos fatos narrados – a prolepse dobrada -, não o faz 

para confundir o sentido do tempo à vanguardista, mas para capturar a atenção do leitor 

à maneira da história oral, à maneira do narrador de Nikolai Leskov estudado por Walter 

Benjamin135. A reiterar essa tese, García Márquez costumava associar seu modus 

narrandi aos contos de fantasma que ouvia de sua avó quando criança. Dizia ele: “se 

minha avó me contava estórias assim e eu acreditava nelas, por que não escrever do 

mesmo modo?'' (1996, p. 8).  

A ideia, enfim, é glosar de uma maneira acessível, em uma forma que o romance 

europeu - após ser quase aniquilado por Joyce, Woolf e outros - não poderia mais prover. 

 
134 Nesse âmbito, a obra crítica pioneira é, sem dúvida, Cien Años de Soledad: Una Interpretación, de 

Josefina Ludmer (1972). 
135 Ver: BENJAMIN, Walter. “Der Erzähler: Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows” (1936) / “O 

Narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. Em: Magia e Técnica, Arte e Política - Obras 

Escolhidas. Tradução: Sergio Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: Brasiliense, 2012a, V. I. 
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Não por acaso, Cien Años (...) foi elogiado por Manuel Pedro González, que considerou 

essa uma obra mais apta a receber o Prêmio Rómulo Gallegos do que La Casa Verde136. 

Como diria Moretti, García Márquez “Coloca os pés do modernismo novamente no chão. 

E então, cura ‘a grande divisão’ (Adorno) entre modernismo e cultura de massa. ‘É o 

retorno da narrativa’” (1996, p. 235)137. Um verdadeiro curto-circuito no modelo de alta 

literatura anti-mass media recomendado em “Literatura e Subdesenvolvimento”. 

 

* 

 

Não por acaso, foi Monegal – um modernista ferrenho - um dos primeiros críticos 

a notar que esse inusitado romance, de alguma maneira, não batia com os trabalhos que 

Mundo Nuevo rotineiramente exaltava. Em texto emblematicamente chamado 

“Anacronismo y Novedad en los Cien Años de Soledad” (1974), o crítico uruguaio 

expressou essa sensação com respeito e certo senso de admiração, apesar de não conseguir 

esconder totalmente algum grau de desconforto: 

 

com efeito, quando toda a América Latina parece disparada em 

direção à modernidade, lutando bravamente e em todos os campos 

para sair do subdesenvolvimento, de sua condição colonial, de sua 

opressora atmosfera de província marginalizada; quando tanto no 

terreno político quanto cultural, o grande esforço de nossos povos 

está orientado a exercer a pressão mais direta sobre os centros 

dirigentes do mundo atual; quando o crescimento caótico mas 

incontível das capitais colocou em primeiro plano o conflito do 

homem alienado das grandes cidades; nesse preciso instante, 

Gabriel García Márquez capta a atenção de leitores e críticos com 

um livro que a primeira vista vai na contramão desse movimento 

geral de contemporaneidade (1974, p. 265)138. 

 
136 Sobre o prêmio, diria González: “Ainda se poderia mencionar uma concorrente na qual o jurado poderia 

reparar: Cien Años de Soledad (1967), do colombiano Gabriel García Márquez, mas é possível que a data 

de sua aparição a colocasse fora de concurso” (1967, p. 38). Tradução de: "Todavía podría mencionarse 

una (...) acreedora también a que el jurado reparara en ella: Cien años de soledad (1967), por el colombiano 

Gabriel García Márquez, mas es posible que la fecha de su aparición la colocara fuera de concurso". 
137 Tradução própria de: “Set modernism’s feet back on the ground. And then, heal ‘the great divide’ 

(Adorno) between modernism and mass culture. It is the ‘return of narrative’” (1996, p. 235). 
138 Tradução própria de: “en efecto, cuando toda América Latina parece disparada hacia la modernidad, 

luchando a brazo partido y en todos los campos para salir del subdesarrollo, de su condición colonial, de su 
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Monegal tinha plena ciência da enrascada e habilmente tentou resolvê-la 

comparando a obra de García Márquez a Orlando (1928), de Virginia Woolf, 

considerando o senso de percepção histórica que a escritora inglesa demonstra nas 

páginas desse que é, provavelmente, um de seus trabalhos tecnicamente menos 

complexos. Pudera: não havia paralelo entre Cien Años (...) e Mrs. Dalloway (1925), 

quanto menos To the Lighthouse ou The Waves (1931), pois já não se tratava de 

modernizar a literatura provinciana. Conscientemente ou não, García Márquez parecia 

perceber esteticamente que, nem o romance meio-mensagem de Monegal, nem o projeto 

superador de Candido com sua zona global de “influências” mútuas, poderia ser cumprido 

a contento. Vis-a-vis um progresso indesejável – em uma Colômbia pós-democrática, 

crescentemente dependente e sem tradição literária – seria preciso encontrar alguma outra 

alternativa. 

De fato, a visão histórica é um ponto forte de Cien Años (...). Note-se, por 

exemplo, que depois que a chuva colossal se precipita sobre Macondo e a Companía 

Bananera abandona a cidade, a desolação toma conta do espaço narrativo. Daí em diante 

os Buendía entram em uma espiral de decadência, com os membros de suas primeiras 

gerações já mortos e Aureliano Babilonia perdido no edonismo de um prostíbulo onde 

dorme com a prostituta Nigromanta e de onde só sairá para se entregar ao incesto.  A 

situação é de sinuca: não há mais volta ao passado mítico e os macondenses já sofreram 

apostasia. A determinado momento, o derradeiro Aureliano vai pesquisar sua 

descendência e ouve que seu famoso antepassado homônimo, que outrora realizara feitos 

heroicos em guerras e revoluções, não passava de “um personagem inventado pelo 

Governo como pretexto para matar liberais” (2003, p. 422). Por outro lado, tampouco há 

possibilidades alvissareiras de seguir em frente: os últimos Buendía e seus conterrâneos 

conseguem apenas subsistir precariamente na terra abandonada pelo imperialismo 

americano, já que não dispõem da maquinaria necessária para reativar a indústria. 

Não se trata, portanto, somente de remover a exploração estrangeira. Mesmo 

realizada essa operação de subtração, o obsoleto capitalismo latino-americano, sem 

 
oprimente atmósfera de provincia marginada; cuando en el terreno político como el cultural, el gran 

esfuerzo de nuestros pueblos está orientado a ejercer la presión más directa sobre los centros dirigentes del 

mundo actual; cuando el crecimiento caótico pero incontenible de las capitales ha puesto en primer plano 

el conflicto del hombre enajenado de las grandes ciudades; en ese preciso instante, Gabriel García Márquez 

capta la atención de lectores y críticos con un libro que a primera vista va a contrapelo de ese movimiento 

general de contemporaneidad”. 
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burguesia nacional nem transferência tecnológica, parecia não ter para onde avançar – 

mormente depois de reprimidos os grevistas e as revoluções do Coronel Aureliano. No 

plano do conteúdo, García Márquez parece compreender, como os dependentistas dos 

anos 1970, o beco sem saída a que certa teoria cepalina do desenvolvimento chegara já 

nos anos 1960; pois como observou Fredric Jameson: “apenas a chuva pode forçar a 

companhia da banana para fora do país, mas a cura deixa atrás de si sua própria desolação 

insuperável – o próprio exemplo da ‘teoria da dependência’” (2017)139.  

Coerente com esse diagnóstico, revelador de uma consciência catastrófica do 

atraso (ou do avanço), García Márquez deixará cair a técnica modernista que era um dos 

polos indispensáveis do modelo super-regionalista. Aí, sim, estaria seu componente de 

localismo: uma forma mais ou menos inédita, que os esquemas teóricos tributários do 

progresso – monegalistas e/ou candidianos – não enquadravam. Em outras palavras, 

perdidas as perspectivas de integração positiva no cenário mundial, o escritor abraçou a 

condição dependente e lhe propôs não as técnicas da última hora, mas uma estrutura 

propositalmente defasada, como a indicar que a ideia de uma narrativa tecnicamente 

universal, equivalente às do Primeiro Mundo, perdera o sentido em um país que não se 

desenvolveria em sentido forte. 

Mas justamente aí está a “mágica”: García Márquez não necessariamente figura 

esse beco sem saída de modo negativo – ou pelo menos, não é exatamente esse o efeito 

que se termina por produzir. Novamente, Franco Moretti colocou a questão em bons 

termos: “depois de tudo, a modernização forçada de Cien Años de Soledad é uma história 

de extraordinário deleite. Qualquer um gostaria de ter vivido em Macondo”140 (1999, p. 

250). Isto é, apesar da mirada histórica pertinente, o romance produz - com sua narrativa 

gozosa, com seus mitos e feitos extraordinários – um resultado paradoxal, que se bem 

percebe o xeque a que haviam chegado determinadas estratégias literárias de seu tempo, 

termina por suavizar, senão celebrar, o mesmo problema que identifica. 

As consequências são muitas e importantes. Trata-se, pois, de explorar (consciente 

ou inconscientemente, pouco importa) um outro rumo tomado pela cultura latino-

americana diante dos impasses políticos. Aí estaria a chave de Cien Años (...), que poderia 

 
139 Tradução própria da frase: “only the rain can force the banana company out of the country, but the 

cure leaves its own insuperable desolation behind it – the very epitome of ‘dependency theory”. 
140 Tradução própria de: “adding it all up, the forced modernization of One Hundred Years of Solitude is 

a story of extraordinary delight. Anybody would have liked to live in Macondo”. 
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também oferecer elementos para decifrar sua forma, pensando problemas que ficaram por 

formular em “Literatura e Subdesenvolvimento”: sem cumprir o itinerário modernista, o 

romance mergulha em um panorama literário globalizado – que abarca os mercados do 

centro e da periferia do capitalismo - menos como um superador de suas referências 

primeiro-mundistas do que como um objeto diferente. 

Talvez não seja outra a razão de seu êxito comercial e, de fato, não é outra a tese 

de Moretti no livro Modern Epic: The World-System from Goethe to García Márquez, 

cujos esquemas tenho mencionado reiteradas vezes. Neste, o crítico ítalo-americano 

descreve o percurso histórico da forma romanesca desde sua gênese nos clássicos do 

século XVIII, até sua desagregação no entreguerras. Na linha evolutiva traçada, o último 

respiro da épica se daria precisamente com Cien Años de Soledad, em função do que se 

chama de:  

 

desejo das sociedades contemporâneas por “significado”, 

imaginação, reencantamento. Um desejo que, na Europa, vai contra 

séculos de frieza Weberiana, e portanto é difícil de saciar; mas que 

pode muito bem encontrar uma saída em Histórias pertencentes a 

outra cultura. Especialmente se essa cultura é uma formação 

perfeitamente compromissada: suficientemente Europeia 

(“Latina”) para ser compreensível – e suficientemente “exótica” 

(Americana) para evitar o controle crítico (1996, p. 249)141. 

  

Embora tenha aparado as arestas do problema com sua categoria “super-regional”, 

Antonio Candido não deixou escapar essa possibilidade de que o escritor latino-

americano conseguisse se viabilizar junto ao público do Primeiro Mundo justamente por 

desejos excêntricos da parte deste último. Em “Literatura e Subdesenvolvimento”, há 

menção a um possível “regionalismo que, ao parecer afirmação da identidade nacional, 

pode ser na verdade um modo insuspeitado de oferecer à sensibilidade europeia o 

exotismo142 que ela desejava, como desfastio”. Candido conclui, com muito mais rigor 

 
141 Tradução própria de: “desire of contemporary societies for ‘meaning’, imagination, re-enchantment. A 

wish that, in Europe, comes up against centuries of Weberian coldness, and is therefore hard to fulfil; but 

which can quite well find an outlet in Stories belonging to another culture. Especially if that culture is a 

perfect compromise formation: sufficiently European (‘Latin’) to be comprehensible – and sufficiently 

‘exotic’ (American) to elude critical control”. 
142 Grifos meus. 
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que Moretti: “Sem o perceber, o nativismo mais sincero arrisca tornar-se manifestação 

ideológica do mesmo colonialismo cultural que rejeitaria no plano da razão clara” (2011, 

p. 190)143. 

Em uma passagem como essa, é dada a pista da difícil ambiguidade de Cien Años 

(...): se bem García Márquez aponta o malogro das tentativas de superar o arcaísmo, ao 

mesmo tempo o reveste de cores atraentes, em prejuízo da visão crítica. Acachapante do 

pondo de vista editorial, o resultado estético é no mais das vezes nostálgico, nas piores 

das vezes despolitizante. Quando, por exemplo, narra um (verídico) massacre de 

trabalhadores da Companía Bananera e a subsequente desova de todos seus cadáveres no 

mar, o autor apresenta o episódio de forma encantadora, como “Uma força sísmica, um 

alento vulcânico, um rugido de cataclismo” (2019, p. 340), comparando as metralhadoras 

a dragões. A política latino-americana, celebrada em sua presumida sucessão de 

insolitudes, fica reduzida a uma série de acontecimentos e figuras estereotípicas que, no 

fundo, esclarecem pouco da situação local à altura dos anos 1960.  

Não é por acaso que, desde sua publicação, Cien Años (...) suscita interpretações 

que atribuem sua magia a condições pré-modernas da América Latina. Em famoso ensaio 

de 1967, por exemplo, Vargas Llosa se referia à epopeia de Macondo como uma reedição 

do “Amadis na América”144, sustentando que, narrados por um escritor do hemisfério sul, 

os feitos e os monstros da Novela de Cavalaria pareciam ainda possíveis145. Existem, 

entretanto, versões menos coloridas dessa mesma leitura. Um insuspeito Harold Bloom, 

afirmaria:  

 

 
143 Em uma já mencionada discussão sobre A Formação da Literatura Brasileira – Roberto Schwarz 

formula o problema de uma forma que parece sintetizar as opiniões de Moretti e Candido sobre os rumos 

de uma cultura formada em um país mal ou não formado. Diz o crítico: “despregado de um projeto 

econômico nacional, que deixou de existir em sentido forte, o desejo de formação fica esvaziado e sem 

dinâmica própria. Entretanto, nem por isso ele deixa de existir, sendo um elemento que pode ser utilizado 

no mercado das diferenças culturais, e até do turismo. A formação nacional pode ter deixado de ser uma 

perspectiva de realização substantiva, centrada numa certa autonomia político-econômica, mas pode não 

ter deixado de existir como feição histórica e de ser talvez um trunfo comercial em toda linha, no âmbito 

da comercialização internacional da cultura (2014, p. 57-58)”. 
144 Esse é precisamente o nome do ensaio de Vargas Llosa em questão, “Cien Años de Soledad: el Amadis 

en América”, cujo título traduzi livremente. 
145 Essa era a mesma percepção de Manuel Durán que considerava a narrativa de García Márquez o 

dispositivo formal “que melhor pode se aproximar a essas ‘coisas de Amadis’ da nossa América” (1984, p. 

293-294). Tradução própria de: “que mejor puede acercarse a estas ‘cosas de Amadís’ de nuestra América”.   
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Alguns aspectos da existência latino-americana transcendem até 

mesmo as invenções de García Márquez. Eu fui informado, por 

fontes confiáveis, que o mais velho dos ditadores Duvalier do Haiti, 

o ilustre Papa Doc, ordenou que todos os cachorros pretos de seu 

país fossem destruídos quando ele acreditou que um inimigo 

importante havia se transformado em um cachorro preto146 (2006, 

p. 8).  

 

Ora, verossímeis ou não, seria ainda moralmente aceitável que, a bem do fascínio 

exótico, horrores como a ditadura de um dos mais medonhos genocidas haitianos 

continuassem a existir? Compreender nesses termos questões de ordem histórica, com 

raízes socioeconômicas da maior complexidade, não ajuda a obnubilar estas últimas? 

Perguntas como essas se tornam tão mais inquietantes quando percebemos que 

García Márquez demonstrou entender os infortúnios de seu tempo. Não por outro motivo, 

chamou a atenção do teórico da dependência equatoriano Agustín Cueva, que em um de 

seus (raros e felizes) textos de crítica literária, associou “A concepção circular do tempo 

em Cien Años de Soledad” (2008, p. 247) a uma “espiral de subdesenvolvimento” 

(2008)147. Há mesmo menções no romance à impressão de que a cronologia “estava dando 

voltas redondas” (2019, p. 259) – sensação reforçada pelos nomes repetidos de 

personagens, pelo dispositivo formal da “prolepse dobrada” e pelo encadeamento 

sucessivo de anedotas. Não se trata de uma idiossincrasia literária da América Latina 

encantada, mas de uma constante estrutural do romance periférico, que repõe a dinâmica 

própria ao capitalismo dependente e seu característico desenvolvimento do 

subdesenvolvimento.  

 
146 Tradução própria de: “Some aspects of Latin American existence transcend even the inventions of 

García Márquez. I am informed, on good authority, that the older of the Duvalier dictators of Haiti, the 

illustrious Papa Doc, commanded that all black dogs in his nation be destroyed when he came to believe 

that a principal enemy had transformed himself into a black dog”. 
147 Tradução própria dos termos: “La concepción ‘circular’ del tiempo en Cien años de soledad” (2008, p. 

247) e “espiral de subdesarrollo” (2008). Vale mencionar que, para Cueva: “No fundo, o que há é uma 

combinação de dois elementos: a ideia de ‘circularidade’, que efetivamente corresponde à modalidade de 

reprodução não ampliada, característica das formas pré-capitalistas, mas unida a uma sensação de ‘avançar 

retrocedendo’ (ou ‘retroceder avançando’, como se prefira), que deriva da percepção dos ciclos típicos do 

capitalismo subdesenvolvido e subalterno, com sua trajetória feita de progressos ilusórios e modernidades 

efêmeras, alternados com prolongados períodos depressivos” (Idem, p. 247-248). Tradução própria de: “En 

el fondo, lo que hay es una combinación de dos elementos: la idea de “circularidad”, que efectivamente 

corresponde a la modalidad de reproducción no ampliada, característica de las formas precapitalistas, pero 

aunada a una sensación de “avanzar retrocediendo” (o “retroceder avanzando”, como se prefiera), que se 

deriva de la percepción de los ciclos típicos del capitalismo subdesarrollado y subalterno, con su trayectoria 

hecha de progresos ilusorios y modernidades efímeras, alternados con prolongados períodos depresivos”. 
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Contudo, esse traço de elaboração formal – bastante sagaz - não é suficiente para 

absolver o romance de sua estilização excessiva, que reveste aquele mesmo tempo 

infernal da modernidade latino-americana de trejeitos consumíveis. Talvez o germe dessa 

incoerência já estivesse mesmo embutido no real-maravilhoso de Carpentier. O problema 

é que, agora, associada a uma percepção histórica melancólica, ela se tornava mais grave. 

Positivada a despeito da catástrofe social, a magia tendia a se exaurir enquanto forma 

narrativa viável, como observaria Alberto Moreiras em seu já clássico livro The 

Euxhaustion of Difference (2001)148. E contudo, o escritor de Aracataca se esforçaria por 

mantê-la viva em sua obra, a todo custo literário.  

Por tudo isso, ao fim e ao cabo, talvez não seja possível nem necessário emitir um 

juízo peremptório sobre Cien Años de Soledad. Mais interessante seria perceber como sua 

forma é sintomaticamente representativa de um momento da história em que os becos 

sem saída do projeto de emancipação latino-americana obrigaram a escolhas literárias 

dificílimas.  Essas contradições se expressariam mesmo na atuação pública de García 

Márquez, que costumava se aproveitar do soft power conquistado junto às plateias 

internacionais para apelar que “as espécies condenadas a cem anos de solidão tenham, 

enfim e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a Terra” (Idem, p. 12). Ora bem, 

aqui está a antítese de seu próprio romance, cuja última frase rezava justo que “as espécies 

condenadas a cem anos de solidão não têm uma segunda chance sobre a terra” (Ibidem, 

p. 447)149. A tentativa de conciliar o irreconciliável é comovente e se expressaria em 

episódios ainda mais quixotescos, como a famosa tentativa de levantar o embargo a Cuba 

a partir de conversas com Bill Clinton.  

 
148 Nas palavras de Moreiras, “Se 'a retórica da inocência' tinha sido a descoberta de Goethe em Fausto, o 

meio pelo qual o Ocidente, embora sendo 'mais lúcido em reconhecer a necessidade da violência para [sua] 

vida civilizada', simultaneamente estabelece 'a necessidade de sua negação [isto é, rejeição da violência] 

para a consciência civilizada do Ocidente’ (26), então o tipo de realismo mágico de Garcia Márquez 

subservientemente incorpora tal retórica aos recursos literários da semiperiferia do sistema mundial. Em 

Cien años de soledad ‘a modernização forçada [torna-se] uma história de extraordinário deleite’ (Modern 

Epic, 249). Uma certa apropriação ocorre, uma certa transculturação ocorreu. Mas tanto a apropriação 

quanto a transculturação são adquiridas ao preço do serviço à hegemonia histórica: não tanto uma superação 

da modernização, mas uma submissão a ela”. Tradução própria de: "If ‘the rhetoric of innocence’ had been 

Goethe’s Discovery in Faust, the means by which the West, while being ‘most lucid in recognizing the 

necessity of violence for [its own] civilized life,’ simultaneously establishes ‘the necessity of its disavowal 

[i.e., disavowal of violence] for the West’s civilized consciousness’ (26), then Garcia Marquez’ brand of 

magical realism subserviently incorporates such a rhetoric into the literary resources of the worldsystem’s 

semiperiphery. In Cien anos de soledad ‘forced modernization [becomes] a story of extraordinary delight’ 

(Modern Epic, 249). A certain appropriation occurs, a certain transculturation has taken place. But both 

appropriation and transculturation are purchased at the price of service to historical hegemony: not so much 

an overcoming of modernization as a submission to it” (2001, p. 192-193). 
149 Grifos meus. 
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Como era de se prever, porém, nenhuma dessas empreitadas carismáticas vingaria. 

Na verdade, o sistema colombiano implantado após a ditadura Pinilla findaria se 

provando bastante eficaz para o capital sub-imperialista e internacional, amparando-se 

em uma poderosa força paramilitar para, sem perder a fachada do voto, bloquear a 

oposição e transformar o país em um dos principais títeres sul-americanos do hard power 

estadunidense, sem prejuízo de uma desigualdade monstruosa. Nesse cenário, a única 

saída restante à esquerda local seria não os conciliábulos, mas a ruptura radical 

representada pela guerrilha das Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

O caso do partido Unión Patriótica, fundado em 1985 como tentativa de propor uma 

política nacionalista por meios democráticos, é emblemático: perseguidos, milhares de 

seus membros foram executados, alguns com requintes de crueldade, por uma parceria 

entre o exército e o tráfico de drogas – incluídos aí grupos ligados ao folclórico narco-

empresário Pablo Escobar. 

Se a sensibilidade das audiências do Primeiro Mundo não resolveu nada disso, 

tampouco parece haver no horizonte atual alguma possibilidade de fim dos bloqueios ao 

regime castrista. E se a rota de fuga do subdesarollo talvez estivesse mais na greve de 

José Arcadio ou no voluntarismo do Coronel Aureliano - que evoca, com assonância, 

aliteração e tudo, o folclórico líder das FARC Manuel Marulanda -; a vitória final da 

repressão e a conversão do perigo revolucionário em um pretexto para “matar liberais” 

não parece demonstrar muito otimismo a respeito. 

Assim, confrontada com a história propriamente dita, a estratégia narrativa de 

Cien Años de Soledad, diversa e em grande medida antagônica àquela do super-

regionalismo visualizado por Antonio Candido, permanece, para o bem ou para o mal, 

como uma das mais estrepitosas formas pelas quais um escritor latino-americano tentou 

resolver os problemas elencados em “Literatura e Subdesenvolvimento”. 
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VIII – Consciência Catastrófica: Arguedas 

 

Além de García Márquez, outro escritor muito destoante entre os protótipos super-

regionalistas mencionados por Candido é José María Arguedas, a quem o crítico atribui 

a lauda dos livros “universalmente significativos”. Para efeito de conclusão, gostaria de 

discutir brevemente sua obra, que representa, por motivos outros, mais um caso bastante 

particular na cena literária dos anos 1960. 

 Isso porque, quando diz que Arguedas sintetiza tendências cosmopolitas e locais, 

equiparando-o também a Guimarães Rosa e Rulfo, Candido parece se referir ao romance 

Los Ríos Profundos150, de 1958, que foi à final do Prêmio William Faulkner nos Estados 

Unidos e conferiu ao peruano reputação internacional. À primeira vista, essa narrativa 

quadra bem no rol de formas estudadas em “Literatura e Subdesenvolvimento”, inclusive 

se aproximando tematicamente de La Ciudad y los Perros, na medida em que tem por 

palco um colégio onde convivem personagens em idade escolar. Mas como veremos, para 

o bem ou para o mal, seus dilemas são diversos. 

 A começar, se no livro de Vargas Llosa o Leoncio Prado pertence ao âmbito 

metropolitano limenho, ao qual escorrem as mais diversas etnias nacionais, o internato de 

Los Ríos Profundos se localiza na pequena cidade de Abancay. Ainda que nascido em 

uma aldeia, seu narrador-personagem (o jovem Ernesto) é oriundo da classe média 

criolla, chegando à escola pela mão de seu pai, um advogado que fora obrigado a vagar 

país adentro em busca de emprego. Enquanto em Llosa a voz narrativa intelectual domina 

os traços sociológicos, constituindo o cenário como alegoria da miscigenação moderna, 

em Arguedas o enunciador se dirige ao âmago da pátria, desvendando-lhe com 

curiosidade de neófito. 

  As nuances começam então a aparecer. Ernesto, entre outras peripécias, passa 

peregrinando por Cuzco, essa cidade híbrida (meio colonial, meio turística), onde vai 

junto a seu genitor ter com o tio Don Manuel Jesús, apelidado “O velho” (1977, p. 9). 

Latifundiário, dono de quatro fazendas no vale do Apurímac, o sujeito é carregado de 

estereotipia, figurando uma elite rural, avarenta e poderosa. E se aqui o assunto ainda é o 

 
150 O romance é o único título de Arguedas que consta na biblioteca doada por Antonio Candido à Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
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mesmo de tantos outros romances da interdependência (Grande Sertão: Veredas? Pedro 

Páramo?), Arguedas se ocupa de sublinhar um problema importante, apenas lateralmente 

abordado em Rulfo: a opressão ao indígena. Pois o Velho possui um criado autóctone, a 

quem se dirige de maneira despótica. O próprio pai do protagonista tem horror aos 

mestiços e, vendo um serviçal de seu hospedeiro, diz: “Estamos no pátio das bestas!” 

(1977, p. 9). A rudeza da situação é pintada com tintas um pouco primárias, próprias da 

literatura de denúncia social.  

 Já nas montanhas cuzqueñas, então, Ernesto se encanta com um muro de pedra 

incaico que o faz recordar canções quéchua. É lembrada uma em específico, na qual os 

povos originários “repetem uma frase patética constante: ‘Yawar mayu’”. E o menino 

segue a contar: “’Yawar unu’, água sangrenta; ‘puk-tik, Yawar k’ocha’, lago de sangue 

que ferve; ‘Yawar rumí’, lágrimas de sangue” (1977, p. 10). Ficamos com a evidente 

sensação de que o personagem principal (ou o próprio Arguedas) pretende nos ensinar 

aquilo que sabe sobre uma cultura que, para o leitor americano que votaria no Prêmio 

William Faulkner, é absolutamente desconhecida. E a impressão se repetirá muitas vezes 

mais. 

Uma vez no internato, Ernesto vai apresentando uma miríade de figuras que 

compõem seu arremedo de entrecho. Conhecemos os meninos-problema Lleras e Añuco, 

órfãos sem causa que tratam os colegas de forma agressiva, mais ou menos como o Jaguar 

na trama de Vargas Llosa. Ficamos sabendo da existência da louca Marcelina, uma moça 

deficiente mental que vive de caridade na escola e sofre rotineiros abusos sexuais de um 

outro aluno, o “Cabeleira” (1977, p. 57). Entre outras pessoas de menor importância, 

destaca-se o jovem Palacios, de ascendência indígena, cujas dificuldades com o idioma 

castelhano são a deixa para as hostilidades de Lleras. A partir daí, o contraste entre as 

culturas, com ênfase na dominação dos brancos, começa a ganhar corpo. 

Particularmente nesse tópico é crucial o caráter do colégio de Abancay: católica, 

a instituição é administrada por padres autoritários, que castigam os internos por 

malcriações; isso para não falar na função diretamente política que exercem, ao pregar 

aos camponeses o respeito pelos fazendeiros e o ódio aos chilenos (tradição nacional 

desde a Guerra do Pacífico, no século XIX). Se, no Leoncio Prado, Llosa metaforiza o 

poder de Estado, Arguedas faz questão de deslocar o problema ao campo da cosmovisão, 
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sem prejuízo do caráter de classe, embebendo o conflito em dilemas que remetem ao 

período pré-industrial. 

Enfim, com a entrada do menino Antero em cena, a questão assume nova 

proporção literária. Descendente de ruralistas, mas habituado a conviver com os povos 

andinos, este traz à escola o brinquedo zumbayllu, espécie de pião dos tempos incaicos. 

A centralidade do episódio se deve ao fascínio que desperta em Ernesto, dando vazão à 

faceta secreta do narrador, diversa da voz semi-regionalista que marcava as passagens em 

Cuzco. Aqui, Arguedas se derrama poeticamente, descrevendo o objeto com 

deslumbramento, plasmando uma subjetividade inocente, como uma criança a quem foi 

apresentado um novo mundo. O contraste entre a civilização criolla - moderna e 

opressiva, representada pelo internato - e a magia da cultura nativa que o escritor pretende 

descobrir, passa então ao plano da estrutura, disparando uma volubilidade na elocução. 

Veja-se, a título de exemplo, esses dois objetos diferentes: a catedral barroca, 

construída pelos espanhóis, e o próprio zumbayllu. A respeito da primeira, se diz: 

  

Era uma imensa fachada; parecia ser tão larga como o sopé das 

montanhas que se elevam das margens de alguns lagos das 

alturas. No silêncio, as torres e o átrio repetiam a menor 

ressonância, da mesma maneira que as montanhas rochosas que 

cercam os lagos gelados. A rocha devolve profundamente o grito 

dos patos ou a voz humana. Aquele eco é difuso, e parece nascer 

do próprio peito do viajante, atento, oprimido pelo silêncio (1977, 

p. 14). 

 

Já no que se refere ao brinquedo, o acento é totalmente diferente: 

 

Que podia ser o zumbayllu? Que podia designar essa palavra cuja 

terminação me recordava belos e misteriosos objetos? O humilde 

Palacios tinha corrido quase encabeçando todo o grupo de rapazes 

que foram ver o zumbayllu; tinha dado um grande salto para 

chegar em primeiro ao campo de recreio. E lá estava, de olhos 

fixos na mão de Antero. Uma grande felicidade anelante dava a 

seu rosto o esplendor que dantes não tinha (1977, p. 68). 
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A igreja é silenciosa e opressiva; o instrumento de diversão provoca fascínio. A 

antinomia – de resto, bastante óbvia - faz o narrador mudar de voz, passando de uma 

enunciação soturna em terceira pessoa para uma perspectiva radiante, com perguntas a si 

próprio em modulação serelepe. À diferença do que acontece em Guimarães Rosa, o 

desnível entre a matéria local e o ângulo do escritor modernista não se reconcilia em um 

procedimento unificado, original, que inunda toda a forma (no caso, o monólogo de 

Riobaldo). Ao contrário, bifurca a estrutura em dois rios divergentes. 

Tal se percebe também nas descrições de paisagens e caracteres naturais que 

marcam a trajetória itinerante de Ernesto pelo Peru remoto. Passando pelos rincões de 

Huancapi, Cangallo e Huamanga, o personagem vai se deixando seduzir pelas maravilhas 

da fauna e da flora, pelas lendas originárias e os córregos profundos, se desafogando da 

maneira seca como expõe as brigas com seus colegas ou com os clérigos que o tiranizam. 

Ao falar, por exemplo, da cosmogonia de sua terra, diz ele: 

 

O K’arwarasu é o Apu, o deus regional de minha aldeia natal. Tem 

três cumes nevados que se erguem sobre uma cadeia de montanhas 

de pedra negra. Rodeiam-na vários lagos onde moram garças de 

plumagem cor-de-rosa. O francelho é o símbolo do K’arwarasu. Os 

índios dizem que nos dias da quaresma sai como uma ave de fogo, 

do cume mais alto, e dá caça aos condores, quebra-lhes as costas, 

os faz gemer e os humilha. Voa, brilhando, relampejando em cima 

das sementeiras, pelas fazendas de gado e depois se afunda na neve 

(1977, p. 79). 

  

Aqui, a ótica é a de um informante, de um antropólogo. Uma fala de tom 

explicativo, sem deixar de exibir grande atração e orgulho em face do estudo de caso. 

Assim a narrativa vai fluindo ao sabor do que se apresenta: se branco ou indígena. Não à 

toa o crítico Antonio Cornejo Polar proporia entender Los Ríos Profundos e outros 

trabalhos de seu autor nos termos do conceito de “hibridez” (1997). 
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* 

 

Como se sabe, essa heterogeneidade é representativa das próprias inquietudes 

pessoais de Arguedas, cuja biografia é parte constituinte de sua obra. Embora filho de 

uma família de classe média, o escritor nasceu na região andina do Peru e, desde cedo, 

teve intenso contato com a cultura quéchua, aprendendo a falar seu idioma com fluência. 

Tendo estudado na Universidad de San Marcos, doutorar-se-ia também em etnologia, 

aprofundando seu conhecimento das populações locais e realizando trabalhos notáveis 

nesse âmbito, como a compilação de mitos primordiais Dioses y Hombres de Huarochiri 

(1966). 

Esse verdadeiro esforço de vida empreendido no sentido de resgatar e preservar 

os particulares pré-colombianos cristaliza-se na forma curiosamente instável de Los Ríos 

Profundos, com tomada de partido deliberada. Também nesse sentido, os critérios de 

valor candidianos não funcionam bem: o interesse está evidentemente deslocado da 

síntese entre o particular e o universal para a imiscibilidade das duas coisas, em um 

quiproquó de proporções extraliterárias cuja importância não é menor. 

 Note-se, ainda nessa arena, o desconcerto idioletal que permeia o texto. Em certo 

momento, Ernesto é instado por um amigo a escrever uma carta romântica. O personagem 

começa a epístola da maneira mais convencional, emprestada ao repertório habitual da 

galanteria. Logo, porém, é tomado por um sentimento de “vergonha aguda”, passando a 

se perguntar como redigiria uma mensagem parecida às jovens indígenas de seu país. Diz: 

“E se elas soubessem ler? Se eu pudesse escrever-lhes?” (1977 p. 74). 

 A alteração da primeira pessoa regular para a vacilação em modo de solilóquio 

funciona como um verdadeiro gatilho, travando o narrador angustiado, que passa a 

chamar o ato da escrita de “combate” (1977 p. 73). O desfecho é desesperado, mas nem 

por isso menos revelador da parcialidade de Arguedas: “Escrever! Escrever a elas era 

inútil, não adiantava. ‘Anda, espera-as nos caminhos, e canta! E, se fosse possível, se 

pudesse começar?’ E escrevi: “Uyariy chay k’atik’niki siwar k’entita...”. 

 Ora bem, a língua originária irrompe aqui para trazer o verso de uma canção 

folclórica, cuja tradução seria: “escute o beija-flor esmeralda que te segue. Ele te falará 
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de mim” (1977 p. 74). O autor implícito quer cantar, romper a épica romanesca de herança 

ocidental, rumo à lírica nativa. Só assim parece conseguir desoprimir o peito e comunicar 

a paixão à compatriota. Se há algo de metanarrativa no trecho, trata-se de uma 

autoconsciência autoral acerca da preferência pelos costumes e pelo idioma vernacular. 

Concordo com Marcos Natali quando este diz que a “tensão do processo de produção 

linguística” (2005, p. 119) atravessa Los Ríos Profundos de cabo a rabo. 

 E novamente aqui, se considerarmos a noção de super-regionalismo, a 

desconformidade em relação a obras outras se impõe. Em La Casa Verde, Vargas Llosa 

controla a linguagem de Jum de Arakusa por fora, lhe cedendo voz apenas em momentos 

curtos e inevitáveis através de um discurso direto idiotizante. Já Guimarães Rosa 

incorpora a prosódia jagunça em um turbilhão rítmico de neologismos e invenções, 

elaborando um dialeto literário próprio, ao qual bem se aplica a ambivalência rústico-

moderna. Mas Arguedas não: inversamente, assume o conflito aberto como parte da 

constituição do narrador, sem pretensões de resolvê-lo. Mais do que uma solução, trata-

se de aceitar o insolúvel. 

 Essas características, que são de tessitura, finalmente desdobram uma situação 

limite que se precipita no próprio enredo. À tarde de um dia qualquer, enquanto brincam 

com seus gira-giras, Ernesto e seus colegas escutam uma gritaria nas ruas e descobrem 

sua origem em uma insurgência de mulheres indígenas, que reclamam a distribuição de 

sal, estocado em massa pelos pecuaristas locais. Liderada pela impetuosa Doña Felipa, a 

turba de caracteres pitorescos se dirige a uma fazenda entoando cânticos pelos quais o 

narrador se apaixona. E o encantamento leva-o a se misturar aos revoltosos, tomando 

parte em sua luta por expropriação. 

 De volta ao colégio religioso, o personagem é castigado a chicotadas pelo padre, 

mas isso já importa menos. Sua transformação já aconteceu e ele já dá indícios de ter na 

causa dos insurretos a perspectiva de se reconciliar. Aí se dá a ruptura da amizade com 

Antero que, além de começar a revelar certos arroubos de machismo no trato com as 

meninas, se mostra fiel a sua origem social, se posicionando em favor dos proprietários 

no conflito com os indenes. Em um diálogo, diz ele que “é preciso dominar bem os 

índios”, o que Ernesto “não consegue entender porque não é dono” (1977, p. 139). 

Doravante, o ex-amigo será chamado de “afilhado do demônio” (1977, p. 183). 
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Para agravar o quadro, Abancay é assolada por uma epidemia de febre tifoide, que 

dá ao desenlace de Los Ríos Profundos um ar escatológico. Foragida da polícia, Doña 

Felipa se converte em ideologia, passando a rondar como um fantasma político a região 

conflagrada. Já Ernesto, convicto de seu destino, foge do internato rumo à hinterland 

peruana que aprendera a amar, deixando um lírio de presente para sua namorada Salvinia. 

Antes de partir, brada ele contente: “Não vou voltar nunca!” (1977, p. 213). O relato 

finalmente se conclui pela descrição poética de um rio, pelo qual a febre passaria “presa 

num galho de chachacomo ou de tama, ou flutuando em cima dos mantos de flores de 

pisonay que esses rios profundos carregam sempre” (1977, 213). Como se a voz narrativa, 

tão transtornada, finalmente tivesse se reconvertido em parte do mundo que buscara desde 

o princípio. 

 Ou seja, a epifania se dá, simultaneamente, por adesão a um modo de vida não-

moderno e por rechaço à modernidade. Dito de outro modo: o ponto de fuga (literalmente 

falando, pois esse é o momento do escape do colégio) pressupõe a recusa definitiva da 

convivência citadina, onde há apenas o etnocídio dirigido pelos padres, a fome imposta 

pelos estratos dominantes e a epidemia de doenças brancas. Os infernos do índio na 

sociedade de classes, com consequências mais derradeiras do que a opressão do trabalho 

tel quel, adquirem contornos de tragédia: no limite, está em jogo a extinção de um povo 

inteiro - o povo do qual Ernesto tenta desesperadamente fazer parte. Por isso é preciso 

romper. 

Lida desse modo, a narrativa “localista” de Arguedas parece de fato ter pouco ou 

nada que ver com o cosmopolitismo da “interdependência”. Nela, não se tem o equilíbrio 

harmonioso entre o originário e o metropolitano, mas sim o conflito linguístico aberto e 

a tensão permanente em relação à convenção romanesca, constantemente vazada por 

relatos antropológicos e pela subjetividade do próprio autor, consciente de que o avanço 

da cultura ocidental representaria a extinção dos costumes que ele gostaria de salvar. Um 

bildungsroman às avessas, que, ao contrário dos clássicos do gênero, não integra o 

protagonista formado à civilização burguesa151, mas arranca-o dela rumo a uma utopia 

nativista que extravasa a própria forma. 

 
151 Na famosa caracterização de Lukács, o bildungsroman, habitualmente traduzido como “romance de 

formação”, tem como tema a “reconciliação do indivíduo problemático, guiado pelo ideal vivenciado, com 

a realidade social concreta” (2000, p. 138). Para o crítico húngaro, a epítome desse gênero seria o romance 
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* 

 

 Se até aqui falávamos de “consciência catastrófica”, podemos agora dizer que o 

catastrofismo está presente em Arguedas em sentido mais literal do que em qualquer outro 

escritor estudado em “Literatura e Subdesenvolvimento”. Em última análise, até a 

estrutura da narrativa é devassada pelo rechaço às heranças do mundo “desenvolvido”, 

esse promotor da hecatombe.  

Talvez por isso, também, o romance patine no domínio da técnica narrativa, 

demonstrando evidente dificuldade em engrenar o entrecho e dar-lhe sentido de unidade. 

As passagens na floresta, a estadia em Cuzco – toda a vida de Ernesto que antecede sua 

experiência no internato - parece aposta à trama, como um enxerto do autor com o 

objetivo de falar sobre os mitos e costumes ameríndios. Da mesma maneira, sua relação 

com os jovens colegas de escola acaba em suspenso – novamente, não como em La Casa 

Verde, onde Vargas Llosa deixa os percursos de Lituma e Bonifacia propositalmente 

frente ao abismo, mas como se Arguedas se desinteressasse pela própria história.  

Deveríamos ainda observar a psicologia rasa dos personagens, que agregam pouco 

ao conjunto. O jovem Lleras, por exemplo, que parecia uma figura promissora, foge do 

internato e some. Gerardo, filho de militares, não se desenvolve como categoria narrativa. 

Tampouco o protagonista desliza em sua moralidade irretocável, que o simplifica. Tudo 

que gira em torno do choque entre brancos e indígenas parece um pouco artificial, como 

se o embate não deixasse espaço para a obra se construir conforme as convenções e os 

clássicos interesses de la novela. 

Caso o problema não tenha ficado suficientemente claro, basta repassar a 

comparação com as outras obras já debatidas: Juan Rulfo, apesar de escrever um texto 

fragmentário em Pedro Páramo, rearma o sentido de integralidade narrativa de modo 

magistral, com cada um de seus personagens se revelando importante à arquitetura na 

medida em que suas histórias (contadas à la modernista) permitem reconstruir a trajetória 

do fazendeiro que dá nome à obra. Algo assim poderia ser dito de Vargas Llosa, que eleva 

ao máximo a transformação do enredo em quebra-cabeça psicológico, remontando-o de 

 
Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister (1796), de Goethe. Já em Los Ríos Profundos ocorre o oposto 

do receituário clássico, seu protagonista sendo levado a rechaçar a realidade social concreta. 
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modo impressionante (por exemplo, no entrelace dos destinos de Jaguar, Poeta e Escravo 

ou – ainda em maior grau – de Anselmo, Fushía e Lituma). Até em se tratando de 

Cortázar, quando dizemos que o reconto foge ao controle nos devaneios de Horacio, não 

deixamos de sublinhar que tudo se insere no âmbito de um livro composto com requintes 

meta-literários, que, apesar de tudo, pode ser reconfigurado unitariamente (inclusive em 

diversas ordens de capítulos). 

O caso de Arguedas é diferente. Seus personagens são inseridos na intriga um 

atrás do outro, perdendo o apelo e saindo da frente do leitor. Certamente todos fazem 

parte da bildung incaica de Ernesto, mas ficamos com a sensação de que, não houvesse 

trama nenhuma, o desfecho já era previsível desde as canções recordadas frente ao muro 

de pedra em Cuzco. Até porque todo seu repertório precede o tempo do romance em si, 

como se a absorção do jovem pela floresta já estivesse dada de antemão, todo o resto lhe 

parecendo enfadonho. Poderíamos dizer que, ao fim e ao cabo, trata-se muito mais de um 

monólogo do próprio autor, interessado pelo zumbayllu e pelo K'arwarasu – elementos de 

uma cosmovisão idealizada ao limite por uma voz que, dada sua inocência enternecedora, 

só poderia pertencer a uma criança. 

 Logo, seria pouco produtivo discutir o romance na chave candidiana que 

elaboramos até aqui. O máximo a que uma tal abordagem nos levaria seria à conclusão 

de que a narrativa deve muito, em matéria de estética, a seus contemporâneos. Melhor 

seria atentar para outra perspectiva de “Literatura e Subdesenvolvimento” que se faz 

sibilinamente presente na teoria da “interdependência”.  

Trata-se, resumidamente, da dimensão da cultura. Não é preciso remoer muito o 

conceito de “super-regionalismo” para perceber que, de algum modo, a ideia de uma 

comunhão entre substrato local e técnica modernista pressupõe um programa 

democrático, que visa a salvar o autóctone do solapamento no processo de assimilação 

cosmopolita. Tal se torna bastante evidente, por exemplo, na abordagem por Candido da 

“cultura de massas”. Distinguindo claramente essa última da “fase folclórica” da cultura 

popular, associada às regiões rurais, o crítico nota o despontar de uma “espécie de folclore 

urbano” (2011a, p. 175) largamente difundido por meio do rádio, da televisão e da história 

em quadrinhos. Anunciam-se, então, duas ordens de problemas: sem o intermédio da 

educação e da instrução, tais artefatos de comunicação poderiam atirar diretamente os 

analfabetos junto com os letrados no universalismo artificial, industrialmente produzido. 
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Além disso, detendo o monopólio do know-how dos próprios materiais já elaborados de 

cultura massificada, os países imperialistas poderiam “não apenas difundir normalmente 

os seus valores, mas atuar anormalmente através deles para orientar a opinião e a 

sensibilidade das populações subdesenvolvidas no sentido dos seus interesses políticos” 

(Idem, p. 175)152. 

Como contra-aposta, Candido defende uma absorção da demologia primeira pelo 

alto romance dos anos 1960. Enquanto “o subdesenvolvimento mantém o elemento 

regional como objeto vivo” (Ibidem, p. 192), a grande literatura poderia salvar os mitos 

do Sertão ou as lendas do Caribe, representando também um antídoto à alienação dos 

mass media. Já sabemos, contudo, que essa não era uma alternativa para Arguedas: seu 

rechaço à cultura forânea, tida como promotora de um apagamento do elemento indene, 

pressupõe também o desleixo em relação aos critérios de juízo para o romance, bem como 

das novas técnicas que o artista latino-americano, no entender de Candido, não poderia 

evitar, sob pena de recair no isolacionismo e no exótico.  

Certamente, então, se poderia argumentar que a recusa da modernidade proposta 

pelo peruano é legítima, em se tratando da cultura de um povo colocada em xeque pela 

marcha do progresso. Por outro lado, essa mesma negação terminaria por conduzir o 

escritor a um fim-de-linha, forçado que era a optar pela indústria cultural aniquiladora ou 

pela épica moderna que lhe parecia igualmente impossível. Restaria um escapismo 

edulcorado, cujo substrato de fundo era uma visão mistificada de um paraíso natural 

anterior ao pecado branco, improvável diante da própria opressão que Doña Felipa e seus 

companheiros de luta sofrem ao longo da trama. Mesmo porque a própria líder popular 

lutava pelo sal: esse bem da civilização urbana. Depois de tudo, para a arte do romancista 

criollo, instruído e citadino, Los Ríos Profundos não apresentava alternativa viável; para 

a batalha política, menos ainda.  

Tristemente, (o fim d)a vida de Arguedas registraria esse beco sem saída. Em 

1969, o escritor anotaria em seu diário: 

 
152 Candido usa alguns exemplos que, em face do repertório contemporâneo, parecem remotos: “É normal, 

por exemplo, que a imagem do herói de far-west se difunda, porque, independente dos juízos de valor, é 

um dos traços da cultura norte-americana incorporado à sensibilidade média do mundo contemporâneo. Em 

países de larga imigração japonesa, como o Peru e sobretudo o Brasil, está-se difundindo de maneira 

também normal a imagem do samurai, sobretudo por meio do cinema. Mas é anormal que tais imagens 

sirvam de veículo para inculcar nos públicos dos países subdesenvolvidos atitudes e ideias que os 

identifiquem aos interesses políticos e econômicos dos países onde foram elaboradas” (2011a, p. 175).  
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Perdoem-me (…) Mario Vargas Llosa e esse Cortázar que ferroa 

com sua “genialidade”, com suas solenes convicções de que 

melhor se entende a essência do nacional desde as altas esferas do 

supranacional. Como se eu, criado entre a gente de don Felipe 

Maywa, metido no oqllo dos índios durante alguns anos da 

infância para logo voltar à esfera “supra-índia” de onde havia 

“descido” entre os quéchuas, dissesse que melhor, muito mais 

essencialmente interpreto o espírito, o apetite de don Felipe, que 

o próprio don Felipe. Falta de respeito e consideração! Não se 

justifica (2006, p. 25)153.  

  

O ataque inflamado ao autor de Rayuela se refere justo às opiniões defendidas 

pelo argentino na famosa entrevista à revista Life - que, já vimos, é bastante elogiada por 

Candido. Por sua vez, o sarcasmo com que Arguedas se refere às “altas esferas de lo 

supranacional” parece deixar pouca dúvida em relação ao seu desconforto com a ideia de 

um “super-regionalismo”. Mas ao mesmo tempo, como escrever à maneira do Inca 

Garcilaso, já tendo descido à esfera “supra-índia”?  

Essa pergunta ficaria sem resposta, pois, no mesmo ano de 1969, o autor de Los 

Ríos Profundos cometeria suicídio. Desde então, discute-se esse ato de desespero (ou 

resistência trágica) como um desfecho performático de sua própria obra, marcada, como 

se viu, por um acentuado caráter de recusa anti-moderna154. Seja como for, o último 

romance de Arguedas, postumamente publicado – El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo 

(1969) –, seria um fracasso como narrativa, até porque não-concluído. Na verdade, não 

chegaria nem propriamente a constituir uma história, perdida em meio a uma voz 

enunciativa mítica pertencente a uma raposa, a relatos proletários sobre a indústria 

pesqueira do Peru e um estranho meio-entrecho que tem como personagens alguns 

teólogos da libertação. É evidente que o programa cultural de Los Ríos Profundos, em 

que pese sua legitimidade, resultou em frustração estética e inviabilidade política, imerso 

 
153 Tradução livre de: “Perdónenme (...) Mario Vargas Llosa y este Cortázar que aguijonea con su 

'genialidad', con sus solemnes convicciones de que mejor se entiende la esencia de lo nacional desde las 

altas esferas de lo supranacional. Como si yo, criado entre la gente de don Felipe Maywa, metido en el 

oqllo mismo de los indios durante algunos años de la infancia para luego volver a la esfera 'supra-india' de 

donde había 'descendido' entre los quechuas, dijera que mejor, mucho más esencialmente interpreto el 

espíritu, el apetito de don Felipe, que el propio don Felipe. ¡Falta de respeto y legítima consideración! No 

se justifica”. 
154 Ver, a propósito, o ensaio "José María Arguedas Aquém da Literatura" (2005), de Marcos Natali. Nele, 

diz o crítico, “Fica claro (...) que o espaço reservado para os objetos verbais na modernidade – a ficção ou 

a história – é para Arguedas um canto fúnebre, com a agravante de que é uma derrota que se apresenta 

como algo a ser celebrado” (2005, p. 124). 
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que estava em uma concepção intocada das etnias locais. E enxergar o fim de Arguedas 

como sintoma de um impasse não parece resolver o problema. 

Nesse sentido, o próprio Antonio Candido, que também pesquisou modos de vida 

anteriores à industrialização – mais especificamente os costumes dos caipiras de Minas 

Gerais e São Paulo, em sua tese de sociologia Os Parceiros do Rio Bonito (1964) -, parece 

oferecer possibilidades mais factíveis para a preservação da diversidade cultural. Diria 

ele:  

 

como hoje o homem rústico se incorpora cada vez mais à esfera 

das cidades, à medida que isto se dá aqueles usos, práticas, 

costumes se tornam, em boa parte, sobrevivências, a que os grupos 

se apegam como defesa. Daí ser preciso facultar-lhes a opção entre 

eles e os que, dentro das condições atuais, consideramos 

compatíveis com a realização da personalidade, ainda que em 

níveis modestos” (2017c, p. 259). 

 

 Essa ideia parece bastante mais razoável, sob todos os aspectos, além de nos livrar 

das concepções infantis a propósito das culturas “rústicas”. Não se trata de rechaçar a 

inevitável modernidade, mas de oferecê-la como uma possibilidade, respeitando e 

conservando o que lhe é altero. É certamente louvável que Arguedas tenha levantado uma 

questão urgente, expressando sua posição defensiva de maneira radical, como um grito 

dos povos oprimidos em prejuízo do romance. Mas é igualmente certo que Candido 

captou o mesmo problema, sugerindo um programa mais possível do que aqueles que 

conduziram o autor peruano aos laceramentos literários e pessoais mais excruciantes.  

Retomando o fio, pensando no triunfo dos regimes militares, da mass culture e 

dos governos neoliberais etnocidas, que exterminariam as culturas originárias e/ou as 

incorporariam às urbes latino-americanas em situação de miséria, restaria lamentar que 

as barreiras da história tenham represado tanto os Ríos Profundos de Ernesto como o Rio 

Bonito vislumbrado por Candido. Ao leitor contemporâneo, contudo, caberia repensar os 

anos 1960 a contrapelo, a fim de retomar certas ambições históricas entrevistas em 

“Literatura e Subdesenvolvimento” que até hoje a América Latina segue devendo a 

Arguedas. 
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Considerações Finais 

 

Esta tese guiou-se pela hipótese de que “Literatura e Subdesenvolvimento” seja 

ainda um texto de grande interesse. Procurou, nesse sentido, demonstrar que sua 

atualidade não se deve exatamente ao entendimento das obras estudadas por Candido 

como paradigmas técnicos equiparáveis ao romance Europeu e estadunidense. Antes, o 

ensaio se faz contemporâneo na medida em que se mostra capaz de perceber, nos próprios 

objetos literários, uma “consciência dilacerada” ou “catastrófica” expressa pelos mesmos, 

cujos sentidos continuam a ser relevantes para o leitor latino-americano. Procurei 

demonstrar também como essa consciência se manifesta em cada caso individual e como, 

em seu caráter marginal e lacerado, requer soluções formais complexas que, quando 

encontradas, elevam a voltagem estética a um patamar de vanguarda – interessando muito 

não só ao público periférico como também ao estrangeiro, compreendidos ambos como 

parte de uma economia globalizada e desigual. 

Nesse sentido, o estudo cuidadoso do referido ensaio, bem como dos romances 

mencionados pelo próprio, permite desfazer uma série de preconceitos. Por seu assunto, 

por seu jargão e por seu entusiasmo com certos autores, pode parecer ao leitor desavisado 

que “Literatura e Subdesenvolvimento” se limita a reproduzir mecanicamente certo afã 

cepalino de modernização, propugnando um telos abstrato da narrativa que espelharia um 

ambicionado desenvolvimento da América Latina. Nada é mais incorreto. Quando se 

observa o aspecto qualitativo da “modernidade” visada por Candido, vê-se o quanto ela 

dependia de uma luta encarniçada no terreno político que, tendo sido historicamente 

reprimida, redundou em “catástrofe” social de proporções continentais - catástrofe essa 

que Vargas Llosa, Rosa, Rulfo e outros fizeram questão de acusar.  

Por isso mesmo, o crítico é brilhante ao registrar, simultaneamente ao aspecto 

técnico, a verve sociologicamente aguda dos romances estudados. Desfazendo 

polarizações simplistas - como aquelas que opunham o “engajado” González ao 

formalista Monegal -, Candido escapa às controvérsias datadas, fazendo seu texto 

perdurar. Enquanto a emancipação latino-americana seguir obstruída, o senso 

“catastrófico” da narrativa dos anos 1960 seguirá válido. Do mesmo modo, enquanto esse 

senso se mantiver pertinente, a tecnificação literária poderá ser vista não como mera 
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imitação, mas como o meio literário adequado à reposição estética de realidades 

atemporalmente inaceitáveis. 

Na verdade, examinando os romances específicos, vimos mesmo o quanto os 

expedientes modernistas mobilizados em Grande Sertão: Veredas, Pedro Páramo, La 

Casa Verde etc elidem os desfechos, confundem as tramas e, sobretudo, embaralham as 

cronologias narrativas. O ganho dessa “consciência catastrófica” estrutural é duplo: ao 

mesmo tempo em que, na imanência da própria forma, sedimenta conteúdos sociais 

convulsionados, solapa a temporalidade progressista do mero otimismo industrializante, 

da ideologia civilizacional abstrata, bem como do oba-oba modernista. O tempo de 

Candido - e das obras em questão - não é o tempo teleológico do positivismo que, em 

suas variadas vertentes, caminha do “Era uma vez...” ao “felizes para sempre”: é antes 

o tempo trágico de uma América Latina aprisionada - por suas elites econômicas e pelo 

imperialismo - no desenvolvimento do subdesenvolvimento. Uma circularidade com a 

qual é preciso romper, mesmo que seja “preciso fazer revoluções”155. 

Essa noção de tempo se revelou, ao longo deste trabalho, uma verdadeira 

constante da narrativa periférica. Podemos vê-la nos iluministas escravocratas de 

Machado, na História del Guerrero y la Cautiva de Borges, na perversão da Aufklärung 

em Carpentier, no sistema jagunço do Grande Sertão, no limbo de Juan Preciado em 

Pedro Páramo, na claustrofóbica realidade envilecedora de La Casa Verde e na sensação 

de Úrsula, em Cien Años de Soledad, de que o relógio estava parado. Essas não são 

fábulas de um progresso róseo: são, ao contrário, estórias de fracasso histórico, atrelado, 

pela expansão globalizada do capital, ao “desenvolvimento” de seu núcleo orgânico 

europeu e estadunidense. Sendo assim, a literatura em questão não é provinciana ou 

 
155 A propósito dessa ideia de tempo, é interessante observar a definição que Candido faria de socialismo 

em uma de suas últimas entrevistas, concedida em 2013 ao jornal Brasil de Fato. Questionado sobre o que 

lia à época, o crítico responderia: “Agora estou querendo reler alguns mestres socialistas, sobretudo Eduard 

Bernstein, aquele que os comunistas tinham ódio. Ele era marxista, mas dizia que o marxismo tem um 

defeito, achar que a gente pode chegar no paraíso terrestre. Então ele partiu da ideia do filósofo Immanuel 

Kant da finalidade sem fim. O socialismo é uma finalidade sem fim. Você tem que agir todos os dias como 

se fosse possível chegar no paraíso, mas você não chegará. Mas se não fizer essa luta, você cai no inferno” 

(2017e). Em algumas intervenções recentes, Paulo Arantes tem recordado essa declaração, sustentando que 

o socialismo de Candido configurava uma posição defensiva em relação ao avanço do capital, que 

representaria uma caminhada em direção à catástrofe, ao “inferno” (ARANTES, 2020 e 2021). Seria 

precipitado dizer que essa posição está já implícita em “Literatura e Subdesenvolvimento”, ensaio imbuído 

de esperanças revolucionárias, tidas como capazes de direcionar o “desenvolvimento” econômico e social 

em um sentido não-catastrófico, oposto à marcha das ditaduras militares e do “imperialismo total”. De todo 

modo, em face do cenário atual, pensar a noção de “consciência catastrófica” à luz do que sugere Arantes 

não deixa de ser uma possibilidade. 
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cosmopolita - é periférica e universal. E o método de Antonio Candido não é meramente 

expositivo: é dialético. 

Dito de outro modo: a teoria da “interdependência” - corretamente compreendida 

- não serve simplesmente para cartografar uma série de objetos e expedientes literários. 

Trata-se, mais do que isso, de uma teoria em perpétuo movimento, funcionando para a 

emancipação pela luta política ou, na pior das hipóteses, para a compreensão do que 

aconteceria em caso de fracasso daquela mesma luta. Em texto recente, Tiago Ferro releu 

“Literatura e Subdesenvolvimento”, postulando que, depois da “consciência de país 

novo” e da “consciência do subdesenvolvimento”, a atual conjuntura brasileira inaugura 

uma “terceira noção”, a de “país esgotado” (2020). Subscrevo a provocação de fundo, 

salvo não ser preciso elaborar uma nova categoria, pois a ideia trágica de “sociedade 

esgotada” já está (ainda que sutilmente) considerada na noção candidiana de “catástrofe”. 

Sendo assim, a hipótese da pertinência atual de “Literatura e 

Subdesenvolvimento” não só se confirma, como, vista desse ângulo, requalifica o debate 

sobre o romance dos anos 1960 e sobre a contribuição de Candido ao entendimento da 

prosa ficcional do período. Digamos que Machado, Borges, Carpentier, Rulfo e Rosa, 

Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez e Arguedas, em suas especificidades, 

continuarão a pertencer ao nosso tempo enquanto, ceteris paribus, a América Latina for 

um continente assolado por elites vis, por resquícios escravocratas, por uma desigualdade 

brutal, por legislações aberrantes e manipuláveis, por lumpen-empresários, por forças 

armadas corrompidas, pela alienação intelectual, pelo genocídio indígena, pelo racismo, 

pelo sub-imperialismo provinciano, pelo imperialismo estrangeiro e pela situação geral 

de dependência. 

Isso bastaria para refutar as reduções a um suposto triunfalismo técnico ou a  uma 

suposta ânsia pela integração à literatura dos salões do Primeiro Mundo. 

Desafortunadamente, é nessa chave que certa crítica hodierna compreende a questão, não 

podendo, de fato, fazer muito senão constatar que os romances aqui estudados 

fracassaram como sintoma de uma era de utopias naufragadas. Nesses termos, Idelber 

Avelar, em seu conhecido texto “Édipo em Tempos Pós-Auráticos: Modernização e Luto 

no Boom Hispano-Americano” (2003, p. 35), pode sugerir que os clássicos dos anos 1960 

- exceção parece feita a Arguedas - se ligam a um afã letrado por superar o modernismo 

metropolitano (em um gesto considerado “edipiano”), que no entanto redundaria em luto 
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e melancolia após a perda do caráter aurático da arte e da democracia aniquilada pelos 

golpes. 

Ora, não se nega que a literatura dos anos 1970 em diante – incluído aí o 

testimonio, a auto-ficção, ou aquilo que Candido chamaria de “realismo feroz”156 (2011b, 

p. 257) – proporiam questões diversas, para uma nova situação histórica. Na verdade, é 

bastante óbvio que o quadro pós-ditatorial sugeriria assuntos inéditos, como o trauma das 

perdas e desaparecimentos, a violência urbana, o crime organizado, a sensação de 

impotência, o desemprego neoliberal, os conflitos de gênero e por aí vai. Também é 

desnecessário dizer que a tecnificação modernista perderia relevância em um panorama 

tal. Apenas sustento que isso não invalida o precedente - isto é, que os romances do assim 

chamado “boom” anunciaram, em sua percepção dilacerada e/ou catastrófica, algo do que 

estava por vir. 

Do mesmo modo, penso que seria preciso repensar certos otimismos latino-

americanos que se tornaram moda entre outro setor relevante da crítica periférica. Desde 

que Silviano Santiago publicou sua conhecida obra Uma Literatura nos Trópicos (1978), 

tornou-se comum descartar categorias como “modernismo” e “subdesenvolvimento”, 

“centro” e “periferia”, em prol de uma leitura celebratória da produção “tropical”, que 

escaparia às desigualdades inerentes ao concerto das nações e permitiria a emergência de 

tipos superiores e autenticamente localistas de arte. É claro que Santiago, 

especificamente, legou trabalhos importantes à história da crítica literária, como aqueles 

sobre José de Alencar e Caetano Veloso que compõem o referido livro. No entanto, 

embora este seja assunto para outros trabalhos, também é certo que sua celebração de um 

continente dependente tem muito de compensatória, lembrando um pouco o Barão de 

Münchausen, que tentou se desafundar do pântano puxando as próprias tranças157. 

Em suma, portanto, pode-se discutir o quanto Cien Años de Soledad ofereceu ao 

outrora chamado Primeiro Mundo uma forma de reencantamento exótico, como se pode 

discutir o quanto Los Ríos Profundos falhou propriamente enquanto narrativa. Também 

é possível debater o quanto Vargas Llosa seguiu o itinerário do escritor europeizado. Mas 

 
156 Segundo o próprio Candido, o subgênero “corresponde à era de violência urbana em todos os níveis do 

comportamento. Guerrilha, criminalidade solta, superpopulação, migração para as cidades, quebra do ritmo 

estabelecido de vida, marginalidade econômica e social – tudo abala a consciência do leitor e cria novas 

necessidades no leitor, em ritmo acelerado (2011b, p. 257). 
157 O personagem, como se sabe, é protagonista da popular série As Aventuras do Barão de Münchausen 

(1785), de Rudolph Erich Raspe. 
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os projetos pessoais dos autores, seus êxitos ou fracassos comerciais, suas personalidades, 

autoimagens e demais aspectos extraliterários adquirem já um interesse secundário em 

face dos problemas sociais e políticos que os mesmos se demonstraram capazes de repor 

esteticamente, no mais das vezes de maneira pessimista (que se mostrou historicamente 

verdadeira). 

Já não resta dúvida de que Candido tenha flagrado essa percepção nas categorias 

de “consciência dilacerada” e “consciência catastrófica”. É nesses termos que não só 

“Literatura e Subdesenvolvimento” segue importando, mas também toda uma “florada 

novelística” que caberia, talvez, resgatar sob o ângulo correto. Quem sabe isso ajude a 

resgatar, também, as aspirações políticas que percorrem o referido ensaio e que, 

devidamente reconfiguradas para os dias presentes, permitiriam realmente “transformar 

as estruturas”, de modo a tornar a “consciência catastrófica” do “super-regionalismo” um 

registro de um desafortunado tempo pretérito no qual a dependência e o colonialismo 

deram a tônica. 
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