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Soledad sobre ruinas, 

      Sangre en el trigo 

      Rojo y amarillo, 

      Manantial del veneno, 

      Escudo heridas, 

      Cinco siglos igual. 

      Libertad sin galope, 

      Banderas rotas, 

      Soberbia y mentiras, 

      Medallas de oro y plata 

      Contra esperanza, 

      Cinco siglos igual. 

      (León Gieco: Cinco siglos igual). 

 

 

Nos quieren controlar como a control remoto 

       Pero la autoridad no puede con nosotros. 

      Nos gusta el desorden 

       Wo wo wo 

       Rompemos con las reglas 

       Wo wo wo 

       Somos indisciplinados 

       Wo wo wo 

       Todos los malcriados 

Wo wo wo 

Vamo a portarnos mal, vamo a portarnos mal   

¡Vamo a portarnos maaaaaaaaaal! 

(Calle 13: Vamo a portarnos mal). 

 

 

 
Conhecer as manhas 

E as manhãs 

O sabor das massas 

E das maçãs 

 

É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

 

Ando devagar 

Porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz. 

(Almir Sater, Tocando em frente) 
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RESUMO 

 

 

Este estudo fornece uma viagem analítica e crítica através do Romance Latino-americano 

Contemporâneo (RLC), mostrando como as diferentes formas e fenômenos de violência que a 

América Latina tem experimentado nas últimas décadas, têm influenciado em seu processo de 

desenvolvimento e na construção de sua proposta estética, que nesta pesquisa se denomina 

“estética da violência”. Através de um corpus representativo de romances e autores que 

abrangem toda a América Latina (México, América Central e América do Sul), analisa-se a 

maneira como se configura dita estética. Da mesma forma, num exercício de metaficção, 

tenta-se recriar as tramas narrativas, as histórias de vida de seus personagens, para assim 

compreender melhor as diferentes realidades apresentadas pelos autores e os fenômenos de 

violência que a América Latina tem vivido nas últimas décadas. Assim, o estudo está dividido 

em quatro capítulos. O primeiro é chamado AS LETRAS E AS ARMAS: O ROMANCE 

LATINO-AMERICANO CONTEMPORÂNEO (RLC). Este é um capitulo teórico onde se 

apresenta o panorama do RLC desde o ocaso do boom nos anos 70 até nossos dias. O segundo 

capítulo é intitulado: A HORA DO TERROR: O RLC E OS CONFLITOS POLÍTICO-

MILITARES NA AMÉRICA LATINA. Neste capítulo, num primeiro momento, analisa-se a 

violência das ditaduras militares, centrando-se no estudo dos romances: Nocturno de Chile, do 

chileno Roberto Bolaño e Una misma noche, do argentino Leopoldo Brizuela; em seguida, o 

estudo se centra na violência desencadeada em América Latina pelos conflitos guerrilheiros 

através dos romances: Los ejércitos, do colombiano Evelio Rosero; El arma en el hombre, La 

sirvienta y el luchador, do centro-americano Horacio Castellanos Moya; e Abril rojo, do 

peruano Santiago Roncagliolo. O terceiro capítulo – CHEGARAM OS NARCOS – centra-se 

na análise da violência do narcotráfico através do estudo dos romances: La Vírgen de los 

sicarios, do escritor colombiano Fernando Vallejo e Balas de plata, do mexicano Élmer 

Mendoza. O quarto e último capítulo é intitulado: CONTINUAM GANHANDO AS 

ARMAS: O RLC E O CRIME GLOBALIZADO. Aqui, a análise foca-se na violência 

imposta pela globalização perversa através do estudo da Trilogía sucia de la Habana, do 

cubano Pedro Juan Gutiérrez, e Cidade de Deus, do brasileiro Paulo Lins. A hipótese 

defendida  neste estudo é que o RLC através da estética da violência, está revelando que, nos 

400 anos de história moderna e de história do romance, as armas têm tido preeminência sobre 

as letras, como foi defendido por Quixote em seu famoso “Discurso das armas e das letras”, e 

esse caminho tem levado a nosso atual estado de guerra global, por isso este romance revela 

que é a hora de ir por outro caminho: das letras, da arte, da educação, para, desta maneira, 

construir um projeto de globalização humanista, de reconstrução, de equilíbrio e harmonia 

com a natureza. 

 

Palavras-chave: Romance latino-americano contemporâneo; estética da violência; autoficção 

e novos realismos; ditaduras político-militares; conflitos guerrilheiros; narcotráfico; violência 

da globalização. 
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RESÚMEN 

 

 

Este estudio realiza un recorrido analítico y crítico por la Novela Latinoamericana 

Contemporánea (NLC), mostrando cómo las diferentes formas y fenómenos de violencia que 

ha vivido América Latina a lo largo de las últimas décadas, han influido en su proceso de 

evolución y en la contrucción de su propuesta estética, que en esta investigación se denomina 

“estética de la violencia”. A través de un corpus representativo de novelas y autores que 

abarca toda América Latina (México, Centro e Suramérica), se analiza la manera como se 

configura esta estética. Igualmente, en un ejercicio de metaficción se recrean sus tramas 

narrativas, las historias de vida de sus personajes, para desde allí poder entender mejor las 

diferentes realidades presentadas por los autores y los fenómenos de violencia que ha vivido 

América Latina en sus últimas décadas. De esta manera, el estudio se divide en cuatro 

capítulos. El primero de ellos se denomina LAS LETRAS Y LAS ARMAS: LA NOVELA 

LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA (NLC). Este es un capitulo teórico donde se 

presenta un panorama de la NLC desde el ocaso del boom en los años 70 hasta nuestros días. 

El segundo capítulo se titula: LA HORA DEL TERROR: LA NLC Y LOS CONFLICTOS 

POLÍTICO-MILITARES EN AMÉRICA LATINA. En este capítulo se analiza, en un primer 

momento, la violencia de las dictaduras militares, centrándose en el estudio de las novelas: 

Nocturno de  Chile, del chileno Roberto Bolaño y Una misma noche, del argentino Leopoldo 

Brizuela; enseguida, el estudio se centra en la violencia desencadenada en América Latina por 

los conflitos guerrilleros através de las novelas: Los ejércitos, del colombiano Evelio Rosero; 

El arma en el hombre, La sirvienta y el luchador, del centroamericano Horacio Castellanos 

Moya; y Abril rojo, del peruano Santiago Roncagliolo. El tercer capítulo, LLEGARON LOS 

NARCOS, se enfoca en el análisis de la violencia del narcotráfico a través del estudio de las 

novelas: La Vírgen de los sicarios, del escritor colombiano Fernando Vallejo y Balas de 

plata, del mexicano Élmer Mendoza. El cuarto y último capítulo, tiene por título: 

CONTINUAN GANANDO LAS ARMAS: LA NLC Y EL CRIMEN GLOBALIZADO. 

Aquí los análisis se enfocan en la violencia que impone la globalización perversa a través del 

estudio de la Trilogía sucia de la Habana, del cubano Pedro Juan Gutiérrez, y Cidade de 

Deus, del brasileño Paulo Lins. La hipótesis defendida en este estudio es que la NLC, a través 

de la estética de la violencia, está revelando que, en los 400 años de historia moderna y de 

historia de la novela, las armas han tenido preeminencia sobre las letras, como fue defendido 

por el Quijote en su famoso “Discurso de las armas y las letras”, y en ese camino se ha 

llegado a nuestro actual estado de guerra global, por eso es la hora de ir por el camino de las 

letras, del arte, de la educación, para de esta manera construir un proyecto de globalización 

humanista, de reconstrucción, de equilibrio y harmonía con la naturaleza. 

.  

 

Palabras clave: Novela latinoamericana contemporánea; estética de la violencia; autoficción 

y nuevos realismos; dictaduras político-militares; conflictos guerrilleros; narcotráfico; 

violencia de la globalización. 
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INTRODUÇÃO:  O ROMANCE 

 

Desde que o romance se estabelece como gênero moderno, com D. Quixote de 

Cervantes (1605), tem mantido uma estreita relação com a realidade ou “realidades” próprias 

do contexto social em que ele se origina. É o gênero burguês por excelência, como dizem 

Lukács (1989), Goldman (1964), Bakhtine (1978), entre outros especialistas do romance. Ele 

surge da burguesia, classe social que, desde o final da Idade Média, habita as cidades e leva 

sobre seus ombros o slogan do progresso capitalista. No entanto, embora o romance surja 

dessa burguesia, é ele quem melhor questiona, critica e revela seus vícios, seus conflitos: 

econômicos, sociais, culturais, e seus respectivos dramas.  

Cervantes soube mostrar como ninguém o declínio do mundo feudal, fidalgo e rural da 

Espanha e a transição para o mundo moderno. O Quixote é o primeiro (anti)herói conflitante, 

que não compreende e não se adapta à sociedade decadente e sem nobres valores na qual vive. 

Por isso tenta mudá-la, transformá-la, embora arrisque sua vida e a termine perdendo, como 

acontece na segunda parte da obra. 

Já o romance do século XIX, através do romantismo, do realismo e do naturalismo, 

refletiu os primeiros e fortes sintomas da modernidade, dos desequilíbrios econômicos que 

gerava o capitalismo e a Revolução Industrial, com suas formas de imposição violenta do 

trabalho, da exploração operária e até infantil, como é muito bem representado nos romances 

de Dickens (Oliver Twist, David Copperfield, Tempos difíceis), para o enriquecimento de uma 

pequena classe ou grupo social, com todos os conflitos sociais, morais, religiosos e 

domésticos que esse contexto histórico ocasionava. Flaubert, Balzac, Stendhal, Victor Hugo, 

Zola, Dickens, Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Machado de Assis, Eça de Queirós, até hoje são 

fundamentais para a compreensão da sociedade do século XIX.  

O romance do século XX, graças às revelações fundamentais da filosofia, da psicanálise 

e da ciência, começa com um processo vanguardista de experimentação estética e 

questionamentos centrais da arte, tais como o conceito mesmo de realidade. Além disso, 

romancistas como Proust, Joyce, Kafka, Virginia Woolf, Faulkner, Hemingway, entre outros, 

a partir do início do século, anunciam a crise dos ideais modernistas, do império da razão e do 

progresso capitalistas. Tais autores revelam o poder implacável do sistema dominante, que 

elimina todo aquele que não se adapte a suas condições. O personagem de Gregorio Samsa 
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sendo morto a pauladas por seu próprio pai, por não ser mais o filho e o funcionário produtivo 

que era antes de virar inseto, é emblemático nesse sentido. 

A próxima geração de escritores – os europeus: Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone 

de Beauvoir, François Mauriac, Benedetto Croce, Heinrich Böll, ou os norte-americanos: 

Henry Miller, John Fante, Saul Bellow, Philip Roth, Joseph Heller, Jerzy Kosinski, Richard 

Wright, James Baldwin, Ralph Ellison,  entre outros – seria a dos narradores dos impactos e 

das consequências sociais e psicológicas das Guerras Mundiais.  

Enquanto isso, o Novo Romance Latino-americano
1
 (NRL) empreende um processo de 

autoafirmação e reconhecimento no exterior, que é alcançado devido aos procedimentos de 

hibridismo e canibalismo que desenvolve. Ele incorpora o local e o estrangeiro, as técnicas de 

experimentação narrativa de escritores europeus e norte-americanos, as vanguardas das artes 

plásticas, o cinema, a psicanálise, a filosofia, tudo hibridizado com o local, o regional, e com 

o resgate e reivindicação da riqueza da cultura popular.  

Com Borges, Arlt, Macedonio Fernández, Bioy Casares, Onetti, Sábato, Rulfo, 

Cortázar, Alejo Carpentier, Garcia Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jorge Amado, 

Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e vários outros, a ficção e a realidade deixaram de ser 

mundos antagônicos para mostrar que os dois se complementavam para se tornar material 

narrativo indiscernível.  

Além do mais, essa narrativa também reflete e questiona os resíduos do colonialismo, o 

papel subalterno da América Latina na ordem mundial imposta pelos donos do capital. O 

triunfo da Revolução Cubana, nesse sentido, é um elemento contextual e ideológico 

fundamental no denominado boom da literatura latino-americana, o qual foi em realidade um 

momento de felizes coincidências: uma narrativa madura e inovadora, resultado de um longo 

processo de exploração e criação, da euforia revolucionária, da publicidade e do auge 

                                                           
1
 Essa denominação é dada por alguns críticos literários para diferenciar este romance de caráter inovador e 

vanguardista do romance latino-americano do século XIX, realista, romântico e costumbrista. Veja-se: 

FUENTES, Carlos. La nueva novela hispanoamericana. México: Ed. Joaquín Mortiz, 1969; RAMA, Angel. La 

novela en América Latina. Panoramas 1920-1980. Bogotá: Ed. Procultura, 1982; RODRÍGUEZ MONEGAL, 

Emir. Notas sobre (hacia) el Boom. In: _________. Obra selecta. Caracas: Ed. Ayacucho, 2003. p. 109-119; 

VELÁSQUEZ ROMERO, Dani. Jorge Amado e O Novo Romance Latino-americano: processos de hibridação 

cultural em Dona Flor e seus dois maridos e O sumiço da santa. 2010. Dissertação (Mestrado em Letras) –

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. Orientador: Profª. Drª. Ana Rosa Ramos. 
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editorial, próprios da sociedade de consumo que, já na década de sessenta, assomava para 

comandar o comboio da cultura de massa. Por todos esses aspectos, a narrativa latino-

americana nos anos sessenta mostrou a consolidação de uma voz autêntica, renovadora e 

impactante no panorama da literatura mundial.  

Nos anos setenta e oitenta, com as ditaduras militares, a Guerra Fria e outros episódios 

macabros orquestrados pelo capitalismo imperial, a embriaguez dionisíaca do boom, como diz 

Rodríguez Monegal, é apagada e vemos a América Latina submergir em uma longa náusea, 

sofrendo o castigo por seus impulsos utópicos revolucionários. Assim, o romance desse 

período se divide principalmente em duas correntes. Por um lado, aquele que se centra no 

histórico, no documentário, no testemunho e, quando é possível (devido à censura e à 

perseguição ideológica por parte dos organismos do Estado), na denúncia. Por outro, o 

romance que continua com a reprodução do realismo mágico e do exotismo latino-

americanos, tornando clichê de vendas e best-seller esta proposta estética de alguns escritores 

do boom, particularmente García Márquez.  

 O romance que emerge dos anos noventa, que é o centro deste trabalho, compõe uma 

geração de jovens (e não tão jovens) desencantados da realidade de seu contexto histórico: 

uma realidade em que a utopia e os ideais revolucionários foram substituídos pela desilusão, 

pela raiva e pelo desencanto, provocados pela derrubada de todas as ideologias e pelo 

apocalipse que sobreveio sobre seus países de origem e referência.  

Muitas coisas mudaram na América Latina por esses anos. O tráfico de drogas surgiu 

com a sua carga de violência, com os seus valores, códigos de conduta e de consumo – a 

chamada “narcocultura”; a injustiça e as desigualdades sociais se radicalizaram, ocasionando 

o aumento da delinquência, do crime, do ódio e do desconforto nos grandes e pequenos 

centros urbanos. Cidades como Medellín, Bogotá, Rio de Janeiro, Cidade do México, 

Culiacán, San Salvador, tornaram-se verdadeiros campos de batalha, cenários da luta entre o 

governo e os cartéis, bem como do confronto entre os próprios traficantes pelo controle do 

território e da venda de drogas, armas, etc.  

A violência e o medo se apoderaram das ruas da cidade. O capitalismo, com sua política 

neoliberal e seu projeto de globalização perversa, mostrou seu rosto mais sinistro. Proliferou a 

aparição de grupos armados, insurgentes: “cartéis”, “guerrilheiros”, “paramilitares” 

“gangues”, “sicários”, “esquadrões da morte”. A pobreza se instalou como estrutura 
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fundamental do sistema econômico que dirige a atual ordem mundial, e, com ela, se 

instalaram também as diferentes formas de violência. 

Em paralelo, produz-se também nesse período (a partir dos anos noventa) uma explosão 

tecnológica, midiática e da indústria do espetáculo que mudou o panorama mundial, a vida 

cotidiana das pessoas, as formas de comunicação e os próprios estatutos de realidade e ficção 

que tanto marcaram a história e a arte do século XX. A Internet (com todos os programas e 

aplicações que desenvolveu), a telefonia celular e os meios de comunicação de massa 

conectaram em rede o planeta; o mundo virtual começou a fazer parte da realidade dos novos 

cidadãos do mundo. 

Nessa perspectiva, os escritores dessa nova geração têm em comum a rejeição ao 

realismo mágico e qualquer tipo de exotismo, porque não se identificam mais com essa 

proposta estética e com essa visão da América Latina, já que não correspondem mais a suas 

respectivas realidades. Portanto, muitos deles expressam seu desconforto com o termo 

“escritor latino-americano”, preferindo a denominação mais ampla e universal de “escritor”.  

Um traço comum do romance que surge nesse período, que neste estudo denominamos 

Romance Latino-americano Contemporâneo (RLC), é o resgate da velha arte de narrar, de 

contar histórias pelo prazer e pela necessidade de contá-las, o velho narrador sábio do qual 

falava Benjamin
2
. E as histórias que esses autores têm para contar são as deles mesmos ou a 

de personagens como eles: indivíduos comuns, seres periféricos que vivem e sofrem as 

realidades colombianas, mexicanas, peruanas, centro-americanas, argentinas, chilenas, 

cubanas, brasileiras. 

Essas realidades são marcadas pelo crime, pela corrupção, pela impunidade. E narram 

suas histórias com a linguagem, a raiva e a força de quem faz parte desses contextos sociais. 

Daí decorre que  a crítica denomine sua proposta estética como “hiperralismo”, “realismo 

brutal”, “realismo visceral”, “suprarrealismo”, “realismo sujo”. Se a narrativa desses 

escritores é hiperreal, brutal, suja, violenta, obscena, é porque a realidade do mundo de que 

eles provêm é assim. Daí também decorre que a primeira pessoa, a autoficção, os romances do 

Eu se tenham convertido numa das técnicas narrativas privilegiadas por esses autores. 

                                                           
2
 Veja-se: BENJAMIM, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nicolai Leskov”. In: ___________. 

Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e poética. São Paulo: Brasiliense, 1996. p. 197-221. 
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Eles, nesse sentido, encararam a realidade sem sonhos utópicos, sem ideologias 

políticas nem partidárias, sem moralismos, porque, como diz o escritor colombiano Jorge 

Franco, devemos entender que “[...] en la nueva literatura latinoamericana ya no abunda la 

feracidad de la naturaleza, las pasiones tropicales, y que si nuestra realidad sigue siendo 

mágica es porque ella misma es absurda y exagerada” (FRANCO, 2004, p. 42-43). Nessa 

proposta estética, é o leitor que pode e deve tirar suas próprias conclusões.  

Por todos esses aspectos, o romance latino-americano está experimentando um novo 

apogeu, para não usar o termo boom, bastante problemático. Como nos anos sessenta, hoje, o 

RLC vive um momento que combina a qualidade literária com a explosão editorial, 

publicitária, os prêmios e as adaptações para o cinema e a televisão de muitas obras. 

Novamente a narrativa latino-americana entra em destaque no panorama mundial da 

literatura.  

O RLC, obedecendo a suas origens como gênero e a sua tradição, é de novo produto do 

contexto social e do momento histórico em que é engendrado, e continua revelando os vícios, 

os conflitos e os dramas dessa sociedade. Esse valor epistemológico do romance já vem sendo 

reconhecido por profissionais e pensadores não apenas da área de Letras, mas dos diferentes 

campos do conhecimento (filosofia, psicanálise, antropologia, história, etc.). Por exemplo, 

Jordi Canal em “El historiador y las novelas” (2015, p. 13) lembra uma entrevista na qual o 

historiador italiano Carlo Ginzburg era questionado sobre o que aconselharia aos rapazes que 

desejam se dedicar à história e ele respondeu: ler romances, muitos romances. 

Canal, nessa perspectiva, postula, como historiador, três possíveis respostas à pergunta 

endereçada a Ginzburg; a primeira, porque os romances nos aproximam dos homens e das 

mulheres do passado: 

 

La literatura ofrece al historiador la posibilidad de acercarse al otro y de 

multiplicar las vidas. Una novela puede iluminar más adecuadamente, en 

ocasiones, un aspecto del pasado que cien documentos. Ello resulta 

especialmente evidente a la hora de acercarnos a los individuos, a los 

auténticos actores de la historia, que quizás han sido excesivamente 

olvidados en algunos momentos a favor de las estructuras, ya sean sociales, 

económicas, culturales o políticas. (CANAL, 2015, p. 15).  
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E, trazendo Vargas Llosa, que afirma que o romance diz a verdade através de mentiras, 

Canal (2015, p. 15), acrescenta: 

 

En las novelas se encuentra, según Mario Vargas Llosa, un claro reflejo de la 

subjetividad de una época. Evidentemente, lo que en ellas resulta verdadero 

– verdad en la mentiras – se convierte, a lo sumo, tras un riguroso proceso de 

crítica y análisis histórico, en hipotéticamente verosímil. De esta manera 

avanza, la mayor parte de las veces, nuestra disciplina.  

 

A segunda resposta é porque os romances têm um papel importante na história. Para 

Canal, a relação entre a história e o romance (e a literatura, em geral) é constante, embora 

nem sempre amena: “No siempre las relaciones de ésta con la historia, también como 

disciplina, han resultado plácidas. Las divisiones e intereses académicos no siempre coinciden 

con los intereses y caminos del conocimiento. Las novelas no son ni una fuente ni un motivo 

ornamental, sino productos literarios a los que resulta imposible aproximarse sin la debida 

sensibilidad” (CANAL, 2015, p. 17). 

A literatura, afirma Canal, deve interessar ao historiador como parte integral da própria 

reflexão histórica. Um romance, diz, pode:  

 

[…] sugerir o fijar en la mente de muchos lectores una interpretación del 

pasado; [ou, inclusive] puede propiciar efectos de emulación fuera del 

estricto campo literario, impulsando modas o provocando cambios en formas 

de comportamiento – sexual o de otro tipo – o de percepción cultural. 

Algunos best sellers de los últimos tiempos podrían servir perfectamente de 

ejemplo. (CANAL, 2015, p. 17). 

 

Como terceira resposta, Canal diz que os romances podem ajudar a escrever melhor a 

história e chama a atenção sobre a ideia, absurda, que, durante muitos anos, tinham os 

historiadores (e não só historiadores, mas também filósofos, antropólogos, sociólogos) de 

confundir rigor acadêmico, profundidade de pensamento, com uma escrita seca, desprovida de 

poesia, de qualidade estética: 
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Los historiadores no solamente deberían escribir para los historiadores. En 

este sentido, las reflexiones de Odo Marquard resultan perfectamente 

aplicables a nuestro campo: “Los filósofos que sólo escriben para filósofos 

profesionales actúan de un modo casi tan absurdo como actuaría un 

fabricante de calcetines que sólo fabricase calcetines para fabricantes de 

calcetines”. (CANAL, 2015, p. 21).  

 

Werner Mackenbach em “Historia, memoria y ficción. Tirana Memoria de Horacio 

Castellanos Moya” (2015), na análise que faz do romance de Castellanos Moya (um dos 

autores que abordaremos neste estudo), salienta, igualmente, a importância e o poder que tem 

a literatura em relação à história e aos processos de reconstrução da memória, devido à sua 

capacidade de mostrar a vida das pessoas, assim como as imagens e as experiências de horror 

do passado.  

Nessa ordem de ideias, cita Ottmar Ette, que em “Memoria, historia, saberes de la 

convivência:  del saber con/vivir de la literatura”, afirma:  

  

“Es precisamente gracias al vínculo y la densificación de las diferentes 

formas y normas de conocimiento y las más diversas formas y normas de 

comportamiento que la literatura pone en movimiento y en circulación su 

saber específico: un saber de vida que se encuentra en una relación llena de 

tensión con la vida y por eso su referencia no puede ser indiferente.  

Sin duda, podemos reconocer aquí el poder real de la literatura o, mejor 

dicho, su contra-poder vivo y rebelde contra el poder de la historia: su 

capacidad de inventar un mundo que no se encuentre ni separado de aquello 

que con tanta ligereza llamamos ‘la vida real’, ni en conjunción con ella”. 

(apud MACKENBACH,  2015, p. 89). 

 

Para Mackenbach (2015, p. 91), a memória, em particular a memória coletiva, é 

impossível sem um  relato, sem uma narração fixa que possa ser comunicada e transmitida: 

“Por eso, el cine, el vídeo, las artes gráficas y muy en especial la literatura son lugares 

privilegiados de la memoria”. Inclusive ela, a literatura, tem o poder catártico de liberar os 

indivíduos do peso da história e do passado traumático:  

 

En contra de la tiranía de la memoria, la literatura revela su potencial de 

liberarse del pasado que pesa sobre los hombros de los seres humanos y 

abrirse para la vida, la convivencia en el presente y el futuro. 

(MACKENBACH, 2015, p. 111). 
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Desse modo, este trabalho pretende estabelecer um dialogo constante entre o RLC da 

violência e a história, assim como também com o contexto social, político, econômico, 

cultural dessas narrações. Nesse sentido, será de vital importância para este estudo a ajuda de 

especialistas das diferentes áreas das ciências humanas e sociais para aprimorar nossas 

análises dos romances que integram o corpus. Suas reflexões sobre os diferentes contextos em 

que se inscrevem esses romances serão ferramentas indispensáveis para se ter um olhar mais 

amplo e profundo das diferentes realidades neles apresentadas.  

Com essas ferramentas, mergulhamos nas histórias de vida e nas realidades que esses 

autores apresentam. Realizamos, então, o exercício metaficcional de recontar essas histórias, 

fazer uma espécie de narrativa das narrativas, para tentar descobrir nos pequenos detalhes, nas 

nuances e peripécias desses narradores autoficcionais, desses personagens periféricos, qual a 

mensagem, qual a sabedoria que suas narrações trazem, e qual a visão, qual o rosto que essa 

literatura apresenta da nossa realidade contemporânea.   

Nossa hipótese? Pensamos que é o próprio Quixote, obra fundacional do romance 

moderno, que guarda as pistas para poder descobrir essa mensagem. No famoso “Discurso das 

armas e das letras”, diante de seus amigos, o Padre, o Barbeiro, e de outros convidados, 

Quixote expõe como o ofício das armas e das letras se sustenta mutuamente, porém para ele 

as primeiras têm “preeminência” sobre as segundas:  

 

Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy dificultosa salida, sino 

volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras, materia que hasta 

ahora está por averiguar, según son las razones que cada una de su parte 

alega. Y, entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían 

sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a 

ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto 

responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque 

con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se 

guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de 

cosarios, y, finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las 

monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al 

rigor y a la confusión que trae consigo la guerra el tiempo que dura y tiene 

licencia de usar de sus previlegios [sic] y de sus fuerzas. Y es razón 

averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de estimar en más. 

Alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, 

desnudez, váguidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a 

éstas adherentes, que en parte ya las tengo referidas; mas llegar uno por sus 

términos a ser buen soldado le cuesta todo lo que a el [sic] estudiante, en 
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tanto mayor grado, que no tiene comparación, porque a cada paso está a 

pique de perder la vida. (CERVANTES, 2004, p. 395-396). 

 

Não obstante, condena as armas de fogo, por seu poder de destruição:  

 

Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de 

aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo 

para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica 

invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida 

a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde, en la mitad del 

coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega una 

desmandada bala (disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor 

que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina) y corta y acaba en un 

instante los pensamientos y vida de quien la merecía gozar luengos siglos. 

(CERVANTES, 2004, p. 397). 

 

Em mais de quatrocentos anos da história do romance e do exercício das armas e das 

letras, desde que Cervantes escreveu essas linhas, vemos que, apesar do esforço das letras, da 

arte, as armas continuam tendo preeminência. Muitos escritores, romancistas como o próprio 

Cervantes, motivados por suas ideias, pelos sonhos de construir sociedades e repúblicas mais 

justas, continuaram arriscando suas vidas, sacrificando sua juventude como soldados dessas 

causas. 

Roberto Bolaño, outro escritor de romances, quatrocentos anos depois, em outro 

discurso, identifica esse fracasso histórico e humano:  

 

Y ahora que he vuelto, por fin, sobre el número 11, que es el número de los 

que corren por la banda, y que he mencionado el peligro, recuerdo aquella 

página del Quijote en donde se discute sobre los méritos de la milicia y de la 

poesía, y supongo que en el fondo lo que se está discutiendo es sobre el 

grado de peligro, que también es hablar sobre la virtud que entraña la 

naturaleza de ambos oficios. Y Cervantes, que fue soldado, hace ganar a la 

milicia, hace ganar al soldado ante el honroso oficio de poeta, y si leemos 

bien esas páginas (algo que ahora, cuando escribo este discurso, yo no hago, 

aunque desde la mesa donde escribo estoy viendo mis dos ediciones del 

Quijote) percibiremos en ellas un fuerte aroma de melancolía, porque 

Cervantes hace ganar a su propia juventud, al fantasma de su juventud 

perdida, ante la realidad de su ejercicio de la prosa y de la poesía, hasta 

entonces tan adverso. Y esto me viene a la cabeza porque en gran medida 

todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida a mi propia 

generación, los que nacimos en la década del cincuenta y los que escogimos 
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en un momento dado el ejercicio de la milicia, en este caso sería más 

correcto decir la militancia, y entregamos lo poco que teníamos, lo mucho 

que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa que creímos la más 

generosa de las causas del mundo y que en cierta forma lo era, pero que en la 

realidad no lo era. (BOLAÑO, 1999).
3
 

  

Nesse percurso histórico, além do mais, as armas de fogo que condenara o Cavaleiro da 

Triste Figura, se aperfeiçoaram e seu poder de destruição se tornou intenso e ainda mais 

desapiedado. A guerra se instalou, principalmente nos territórios periféricos, nas zonas mais 

fracas e vulneráveis do planeta, como a América Latina, a África, o Oriente Médio e daí se 

espalhou para o mundo todo.  

Assim, a tese que defendemos é que precisamente as letras, através do processo do RLC 

e da estética da violência, podem estar nos mostrando que talvez seja a hora de tentar outro 

caminho: o caminho da literatura, da arte, da educação, da reconstrução, do amor, da 

convivência; de voltar ao essencial, à felicidade, como expressam muitos dos pensadores 

contemporâneos. E, nesse caminho, talvez possamos encontrar a saída para o crime, a 

impunidade, o medo, o ódio, a crueldade, o absurdo e todas as formas de violência e barbárie 

do modelo capitalista de globalização neoliberal.  

Desse modo, selecionamos um corpus de romances representativo dessa proposta 

estética que abrange toda a América Latina (México, América Central e América do Sul) e os 

principais fenômenos de violência que esta tem sofrido ao longo das últimas décadas: 

ditaduras militares, conflitos guerrilheiros, narcotráfico e o que, neste estudo, denominamos 

violência da globalização.  A maior parte desses romances têm recebido prêmios 

internacionais e se constituído em ícones da nova narrativa latino-americana.  

Devemos esclarecer, entretanto, que esse corpus constitui uma pequena amostra da 

riqueza literária do atual panorama das letras na América Latina. Portanto, este trabalho é um 

convite a se aproximar desse tipo de narrativa, para conhecer mais as histórias de vida, de luta 

e sofrimento dos nossos países vizinhos, para estreitar os laços literários, culturais e humanos 

e tentar construir, sobre as ruínas desse passado e das marcas dessa história de violência, um 

futuro diferente para nosso continente e para o mundo inteiro.     

                                                           
3
 BOLAÑO, Roberto. Discurso de Caracas. Disponível em: < http://www.letraslibres.com/revista/ 

convivio/discurso-de-caracas-venezuela >.  
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Assim, o estudo está dividido em quatro capítulos. O primeiro, intitulado AS LETRAS E 

AS ARMAS: O ROMANCE LATINO-AMERICANO CONTEMPORÂNEO (RLC), tem 

como objetivo fazer um pequeno percurso e uma reflexão sobre o panorama do Romance 

Latino-americano Contemporâneo desde o ocaso do boom, nos anos setenta, até estas 

primeiras décadas do século XXI. Estabelecemos, igualmente, a relação entre a proposta 

estética dessa narrativa e o contexto econômico, político, social e cultural em que ela aparece. 

Este é um capítulo teórico para formular alguns conceitos importantes que serviram de base 

para todo o trabalho.  

O segundo capítulo, denominado A HORA DO TERROR: O RLC E OS CONFLITOS 

POLÍTICO-MILITARES NA AMÉRICA LATINA, divide-se em duas partes: a primeira tem 

como foco a análise dos romances, Nocturno de Chile, do escritor chileno Roberto Bolaño e 

Una misma noche, do escritor argentino Leopoldo Brizuela. Nossa intenção foi analisar como 

nessas obras, através da estética da violência do RLC, seus autores abordam um dos períodos 

mais trágicos e traumáticos da história recente da América Latina, como foi o das ditaduras 

militares, a partir de uma ótica diferente à do “romance do ditador”. A segunda parte centra-se 

no estudo de romances representativos da violência desatada pelos conflitos guerrilheiros, 

particularmente na Colômbia, El Salvador e Peru, países que viveram de maneira especial este 

fenômeno social nas últimas décadas. As obras escolhidas para análise são: Los ejércitos, do 

escritor colombiano Evelio Rosero; El arma en el hombre e La sirvienta y el luchador, do 

hondurenho Horacio Castellanos Moya; e Abril rojo, do peruano Santiago Roncagliolo. 

O terceiro capítulo, intitulado CHEGARAM OS NARCOS, tem como foco o estudo de 

dois romances que apresentam, de uma maneira profunda, cruel e hiperreal, a irrupção do 

narcotráfico e a chamada “guerra contra as drogas”, com suas respectivas consequências, no 

panorama social e cultural de dois países que viveram e continuam vivendo de maneira 

contundente esta problemática: a Colômbia e o México. As obras selecionadas são: La Virgen 

de los sicarios, do escritor colombiano Fernando Vallejo, e Balas de plata, do mexicano 

Élmer Mendoza.  

O quarto e último capítulo, CONTINUAM GANHANDO AS ARMAS: O RLC E O 

CRIME GLOBALIZADO, como seu título aponta, busca mostrar e refletir como o escritor 

cubano Pedro Juan Gutiérrez, com sua Trilogía sucia de la Habana, e o brasileiro Paulo Lins, 

com o romance Cidade de Deus, apresentam, de maneira forte, com uma linguagem direta e 
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suja, que a principal violência que padecem estas sociedades, é produzida pela pobreza e a 

tirania do dinheiro que impõe o sistema capitalista neoliberal e seu projeto de globalização.  

Vale a pena salientar que essa tipologia de formas de violência em que está dividido o 

estudo, obedece apenas a razões de ordem prática, para facilitar nossa análise, porque, na 

realidade, todas elas estão estreitamente ligadas, reciclam-se mutuamente para formar novos 

ciclos e são expressão da historia de guerra, exploração e extermínio que vem sofrendo a 

nossa América Latina ao longo de tantos anos.  
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1 AS LETRAS E AS ARMAS: O ROMANCE LATINO-AMERICANO 

CONTEMPORÂNEO (RLC)   

 

 

1.1 AINDA O BOOM 

 

 

Nos anos setenta, respeitados críticos literários anunciaram a “morte do boom”. Porém, 

continuaram aparecendo obras importantes dos romancistas consagrados neste fenômeno das 

letras latino-americanas, como Pantaleão e as visitadoras (1973) e Tia Júlia e o 

escrevinhador (1977) de Vargas Llosa, O livro de Manuel (1973) de Julio Cortázar, Dormir 

ao Sol (1973) de Bioy Casares, O recurso do método (1974) de Alejo Carpentier, Eu o 

Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos, O outono do Patriarca (1975) de García Márquez, 

Terra Nostra (1975) de Carlos Fuentes, entre muitas outras.  

Nesses anos, igualmente, a literatura latino-americana observou o amadurecimento e a 

consagração de alguns romancistas que, na década anterior, tinham publicado suas primeiras 

obras, foi o caso, por exemplo, do cubano Severo Sarduy, que tinha publicado dois romances 

com relativo sucesso – Gestos (1962) e De donde son los cantantes (1967) – e um livro de 

ensaios – Escrito sobre um cuerpo (1969). Na década seguinte, além dos livros de poesia e 

ensaio, publicaria os romances Cobra (1972) e Maitreya (1978). Sobre a estética de Sarduy, 

mistura da cultura pop, do travestismo, do tantrismo e do barroco, Emir Rodríguez Monegal 

(2003, p.147) escreve:  

 

Si en un  primer nivel su obra parece referirse algo obsesivamente a la más 

reciente cultura estructuralista (Sarduy vive en Francia desde 1960; como 

Cortázar, es también ciudadano francés); si su vinculación con Roland 

Barthes y el grupo de la revista Tel Quel es muy conocida, las raíces del 

escritor Sarduy están en la renovación poética efectuada por Lezama Lima 

en su propia obra y en la revista Orígenes. Sobre esa poética del barroco 

(que De donde son los cantantes ilustra  con el largo periplo lingüístico de la 

tercera parte), Sarduy instaura una inquisición de las fuentes de la cultura 

cubana actual que él encuentra en el aporte chino, el negro y, sobre todo, el 

hispánico. Ya en Cobra, sin embargo, la visión se internacionaliza y al 

hacerlo se convierte en pop. La mezcla de William Burroughs, el Drugstore 

de Saint Germain des Prés, el travestismo de Place Pigalle y el budismo 

tántrico (cortesía de Octavio Paz), que se logra en dicha deslumbrante novela 

aparece bajo el signo del arte pop.  

 

Outros escritores que despontam na virada da década de sessenta são, por exemplo, o 

cubano Reynaldo Arenas, com os romances Celestino antes del alba (1966) e El mundo 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_livro_de_Manuel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dormir_al_Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dormir_al_Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
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alucinante (1969). Sobre essas obras, Rodríguez Monegal (1972, p.148) diz que Arenas “[...] 

ha evolucionado del monólogo interior a la Faulkner de la primera obra a una estructura 

mucho más compleja y experimental de la segunda”. Na década seguinte, ele escreve El 

Palacio de las blanquísimas mofetas (1982) e, posteriormente, Antes que anochezca (1990). 

Terminada essa obra, ele se suicidaria em seu apartamento de Nova York.  

Nessa linha de experimentação linguística, de incorporação dos signos da cultura pop, 

de transgressão às estruturas e preconceitos estéticos, sociais, sexuais e morais, encontra-se, 

igualmente, a obra de Manuel Puig.  Logo depois do sucesso de seus primeiros romances A 

tradição de  Rita Hayworth (1968) e Boquinhas pintadas (1969), nos anos setenta, vem a 

consagração com a publicação de três excelentes romances: The Buenos Aires Affair (1973), 

O beijo da Mulher-Aranha (1976) e Pubis Angelical (1979). Em 1981, Puig passa a morar no 

Brasil, Rio de Janeiro, e colabora na adaptação para o cinema da sua obra O beijo da Mulher-

Aranha. O filme estreia em 1985, tendo como diretor Héctor Babenco e como protagonistas 

Sônia Braga e William Hurt. O surgimento desse filme ajudaria, em muito, a notoriedade 

mundial do escritor argentino, que, no início da década de setenta, mostrava grande talento, 

mas sobre o qual não se podia ainda fazer maiores prognósticos dada a escassez da sua 

produção naquele momento, como mostra Rodríguez Monegal no capítulo intitulado “Novos 

Romancistas”, no livro Notas sobre (hacia) el boom (2003, p. 149):  

 

La obra de Puig, la obra visible, consiste por ahora de dos novelas (La 

tradición de Rita Hayworth, 1968, Boquitas pintadas, 1969) y una tercera, 

aún sin título e inconclusa, de la que se sabe que sigue la fórmula del relato 

policial. Las dos primeras constituyen una parodia, implícita la primera, 

explícita la segunda, de los recursos del folletín. Por folletín, Puig entiende 

no sólo la estructura  serial de las obras literarias del siglo XIX sino sus 

formas actuales: la serial radiotelefónica o televisiva, la película sentimental, 

los fumetti, y (también y sobre todo) esa otra literatura serial que está 

encerrada en las letras de tango y bolero. Con esa materia prima del pop art 

de nuestro siglo compone Puig unas estructuras lingüísticas que descansan 

principalmente en el habla de los personajes, presentada directamente por el 

autor y casi sin acotaciones.  

 

Pensamos que tanto Sarduy como Arenas, Puig e muitos dos romancistas que 

conseguem notoriedade na virada de década, e ao longo dos anos setenta, continuam na linha 

de experimentação linguística e estética dos grandes escritores do chamado Novo Romance 

Latino-americano (Cortázar, Fuentes, Onetti, Bioy Casares, Garcia Márquez, Vargas Llosa, 

Sábato, Guimarães Rosa, Clarice Lispector), incorporando e resgatando elementos da cultura 

popular; questionando preconceitos morais, religiosos, sexuais; propondo obras transculturais, 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=La_traici%C3%B3n_de_Rita_Hayworth&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boquitas_pintadas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Buenos_Aires_Affair&action=edit&redlink=1
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no conceito de Rama, hibridas e polifônicas. Este é o caso, além dos escritores citados 

anteriormente, de Roa Bastos, Néstor Sánchez, Germán Espinosa, Tomás Eloy Martínez, 

Adriano González León, Miguel Otero Silva, Alfredo Bryce Echenique, Salvador Elizondo, 

Fernando del Paso, entre outros.  

A chamada “morte do boom” significou, como disse Rama (1982, p. 458-459), o fim de 

uma “bebedeira” quase utópica e o início da reflexão crítica sobre este fenômeno das letras 

latino-americanas: 

 

Hubo una borrachera inicial, la candorosa certidumbre de que la excelsitud 

artística era el pan nuestro de cada día, de que lo mejor por lo que 

bregábamos era también lo que la sociedad reclamaba. Después 

comenzamos a percibir las distorsiones y resquebrajaduras de ese cuadro 

idílico, tal como he tratado de describirlas en el citado ensayo sobre las 

vicisitudes del boom y tal como he venido sosteniendo desde 1972 junto con 

otros críticos (Luís Hars, Jean Franco, Jaime Mejía Duque, entre otros), 

cuando pareció que el sedicente boom iba camino de constituirse en una 

restringidísima fortaleza que pretendía detener el tiempo, contener lo que es 

más importante que todo: la fuerza creadora de la pujante sociedad 

latinoamericana.  

 

A análise crítica sobre o boom foi revelando algumas fissuras, problemas e limitações 

que o furor alcançado por este tinha silenciado. Por exemplo, permitiu que se compreendesse, 

como disse Rama (1982), seu caráter exclusivista, fechado e quase elitista. Assim mesmo, 

mostrou que existia uma extensa produção narrativa que o fenômeno comercial, publicitário e 

midiático não tinha permitido apreciar. Contudo, o mais importante desta reflexão mais 

profunda foi compreender que, embora o estrépito do boom tivesse se acalmado, o romance 

latino-americano continuava vivo e pujante, como diz Rodríguez Monegal (2003, p. 152):  

 

Es posible, y casi completamente seguro, que el boom ya ha muerto y que 

sus últimos ecos han dejado de sonar. Pero también es casi seguro que la 

nueva novela latinoamericana y (sobre todo) que la nueva literatura 

latinoamericana no sólo esté viva sino que goce de muy buena salud. Lo que 

ahora se necesita es aprovechar el silencio publicitario para escuchar mejor 

cada vez. Encerrarse a leer y releer, volver a mirar lo visto, tomar distancia, 

hacer balance. Es decir: ocuparse de lo que importa. Sólo así el estrépito y el 

furor del boom habrá dejado algo más que una sensación de vacío. Sólo así 

se podrá rescatar a las letras de todo un continente de las irresponsables 

manos de la propaganda sea esta comercial, confesional o (como se quiere 

ahora) “ideológica”. A empezar, pues.  
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1.2 OS NOVÍSSIMOS 

 

 

Assim, ao longo dos anos setenta e oitenta, vão aparecendo novos romancistas que 

continuam levando adiante o rumo da narrativa do nosso continente. Esta nova geração foi 

denominada por alguns críticos (Monegal, Rama, Jaime Mejía Duque, Jean Franco, entre 

outros) como os novíssimos. Porém, não há neste grupo uma proposta estética ou ideológica 

realmente inovadora em relação aos mestres que os precederam e influenciaram, como José 

Revueltas, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, García Márquez, Guimarães Rosa, Jorge 

Amado. Nos novíssimos, o que mais se destaca é uma retomada crítica, e às vezes paródica e 

irônica, da história e da realidade: 

  

Las vías realistas de los novísimos son plurales y, como se dijo, pueden venir 

teñidas de modos gastados ya, aunque lo llamativo es su invención de 

nuevos sistemas de comunicación. Eso les permite prevalecerse de los 

maestros citados y aun de otros más lejanos que quedaron encerrados y 

oscurecidos dentro de sus propios países. (RAMA, 1982, p. 462). 

 

O traço interessante e que marca a diferença com relação ao realismo e ao romance 

histórico, tipo Walter Scott, dos séculos XVIII e XIX, é o hibridismo que se produz entre 

ficção e história, herança esta dos escritores do Novo Romance Latino-americano, assim 

como também a experimentação narrativa, empregando técnicas de desconstrução da estrutura 

clássica do relato (espaço, tempo, ação, narrador). Sobre essa insistência da ficção no discurso 

histórico, Jorge Ruffinelli, em seu texto “Después de la ruptura: la ficción” (1995: p. 386), 

diz: 

  

Dejando de lado la noción ingenua de que los problemas culturales pueden 

plantearse en términos inequívocos y solucionarse con respuestas igualmente 

unívocas, al menos podría aceptarse la hipótesis de que la insistencia de la 

ficción en la historia acabó por producir un discurso en que la ficción y el 

espíritu documental positivista, contrarios en apariencia, se fusionaron  para 

lograr un resultado peculiar, diferente, original y atractivo.  

 

Nesta proposta narrativa, que muitos denominaram como “Novo Romance Histórico”, 

contrariamente ao que aconteceu no romance do século XIX, a ficção se impõe à realidade e à 

história. Para isso, utiliza elementos como o humor, a ironia, a paródia, criticando e 

modificando, assim, de maneira substancial o discurso histórico: “Esta vez, en la ficción de 

los años setenta y ochenta, el discurso literario alteró profundamente al histórico, lo 
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“reprodujo”, lo parodió, y al modificarlo intencionalmente pareció querer destruirlo o 

producir sobre él un nuevo discurso corrosivo” (RUFFINELLI, 1995, p. 386).  

Nessa linha, encontramos os chamados “romances de ditador”. Estes podem se 

concentrar em personagens individuais como em Yo el Supremo (1974) de Roa Bastos, Lope 

de Aguirre (1982) de Miguel Otero Silva, Daimón (1978) de Abel Posse, El general en su 

laberinto (1989) de García Márquez; mas também em situações históricas particulares, com 

personagens reais ou imaginários, como, por exemplo, em El recurso del método (1974) de 

Alejo Carpentier, El otoño del patriarca de (1975) de García Márquez, Terra Nostra (1975) 

de Carlos Fuentes, La guerra del fin del mundo (1981) de Vargas Llosa, El entenado (1983) 

de Juan José Saer, Noticias del Imperio (1988) de Fernando del Paso.  

Assim, encontramos, no romance das décadas de setenta e oitenta, uma grande 

preocupação com a revisão crítica da história, do passado colonial, das guerras e dos conflitos 

políticos, mas também pelo passado recente e pelo presente, pelas ditaduras, pelos processos 

de modernização e de crescimento das cidades. Nessa linha, Ángel Rama (1982, p.462) 

destaca o romance colombiano e oferece uma lista comentada de autores e obras: 

 

[…] junto a las construcciones cortazarianas de Alberto Duque López (quien 

después de su premiada Mateo el flautista alcanzó su más equilibrada 

formulación en Mi revólver es más largo que el tuyo) o garciamarquezcas de 

Germán Espinosa (Los cortejos del diablo), la dominante ha sido una 

impetuosa reinvención realista, ya dentro del recién adquirido y recién 

descubierto orbe urbano, en Darío Ruiz, Umberto Valverde, Oscar Collazos, 

Héctor Sánchez, ya dentro de un intimismo gris que parece reivindicar la 

lección del García Márquez realista aunque también la del anterior y 

olvidado Vargas Osorio, en Nicolás Suescún, Policarpo Varón, Plinio 

Apuleyo Mendoza, ya en formas de las que Margo Glantz  hubiera 

clasificado dentro de “la literatura de la onda” en la jubilosa novela ¡Que 

viva la música! (1977) escrita por Andrés Caicedo antes de suicidarse (¡a los 

veinticinco años!) o en el orden culto, irónico y crítico de Rafael Humberto 

Moreno-Durán, en Juego de Damas (1977).  

 

Rama chama a atenção, contudo, sobre três escritores que considera os mais 

“estimáveis”: Plinio Apuleyo Mendoza, Rafael Humberto Moreno-Durán e Luis Fayad. Este 

último é autor do romance Los parientes de Esther (1978), considerado pelo crítico uruguaio 

como “una obra fundamental de la década de los setenta”.   

Neste tipo de romance, a tendência modernizadora não se contrapõe ao resgate do 

popular e ao regionalismo; pelo contrário, estas correntes se integram em uma perspectiva 

transcultural e híbrida. Este foi um dos legados dos mestres do NRL que os novíssimos, 

souberam absorver e utilizar de maneira natural. A isto se soma a influência da narrativa 
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norte-americana dos anos setenta, particularmente da non fiction novel, com autores como 

Capote, Mailer, Doctorow, o que levaria ao surgimento do romance testemunhal na América 

Latina.  

Embora o testemunho já tivesse aparecido antes na literatura latino-americana, por 

exemplo, com as Crônicas da Conquista, particularmente em Fray Bartolomé de las Casas, e, 

séculos depois, com José Marti, como apresenta Márcio Seligmann em O local da diferença 

(2005, p. 88), é a partir dos anos sessenta e setenta, principalmente na América Hispânica, que 

surge a narrativa testemunhal como subgênero literário. Sobre ele, José Miguel Oviedo (2012, 

p.357-358) sinaliza:    

 

Habría que aclarar también que se trata de un género híbrido que, en ciertas 

instancias, parece escapar de los habituales márgenes literários. Todo 

testimonio es primordialmente el relato o versión de un suceso real que el 

narrador y sus lectores comparten como miembros de una misma 

comunidade. La imaginación y el enfoque personal no están excluídos, pero 

sí sometidos al compromiso de ser fiel a esa realidade y de informar sobre 

algo que todos deben y quieren conocer más a fondo. 

El testimonio es una mezcla de reportaje periodístico, reflexión ensayística, 

investigación social, documento vivo y algunas otras cosas más. [...] 

Concebido como un instrumento de indagación y análisis político-social, ha 

subsanado, en más de un sentido, el vacio informativo que dejan los medios 

de comunicación masiva, con lo cual la literatura vuelve a cumplir el papel 

orientador y educativo que tuvo en los siglos XVIII y XIX: abre una tribuna 

que da voz a los que no la tienen y es la memoria de los olvidados.  

 

O argentino Rodolfo Walsh (1927-1977) é identificado como um precursor do gênero, 

pois em 1957 publicou Operación Masacre: un proceso que no ha sido clausurado, no qual 

narra o levantamento de um grupo de militares e peronistas contra o governo do general Pedro 

E. Aramburu, do qual foram assassinados cinco membros por parte das forças militares. O 

impacto do livro foi enorme. Reeditado várias vezes, alcançou um grande número de 

seguidores. Walsh se converteu, assim, em símbolo do escritor e jornalista comprometido, 

engajado política e ideologicamente, já que, além do seu trabalho como escritor e jornalista, 

foi membro do movimento revolucionário os Montoneros, o qual fazia oposição violenta à 

ditadura na Argentina. Isso lhe custaria a morte de sua filha em uma operatação militar e seu 

próprio assassinato em 1977.   

Por outro lado, para a consolidação do gênero testemunhal, foram de grande 

importância a Revolução Cubana (1959) e a criação da Fundação da Casa de las Américas 

(encarregada de fomentar as artes do continente, instaura, em 1970, o testemunho como uma 

das categorias dos prêmios outorgados pela instituição), assim como a deflagração das 
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ditaduras militares que sofreu o continente ao longo dos anos 70 e 80. Nesse sentido, 

Seligmann-Silva (2005, p. 88), afirma:  

 

No inicio dos anos 70 o governo Allende e a ditadura chilena, a partir de 

1973, também foram responsáveis pelo estabelecimento do gênero 

testimonio na América Latina. Nas atas do “Coloquio sobre la literatura 

chilena de la resistencia y del exílio”, publicada no n. 112 de janeiro-

fevereiro de 1979 na revista da Casa de las Américas, encontramos 

passagens preciosas quanto à definição e historicização do gênero 

testimonio.  

 

As ditaduras militares (a do Chile entre 1973 e 1990, a da Argentina entre 1976 e 1983, 

a da Bolívia entre 1971 e 1978, a do Paraguai de 1954 a 1989, a da Nicarágua, que, com 

Stroessner e sua dinastia, abarca um longo período de 1936 a 1979, e a do Brasil de 1964 a 

1985), ajudaram não só a consolidação do gênero do testemunho como a produção de uma 

narrativa diversa, tendo como pano de fundo os contrastes entre a realidade atroz desses 

regimes militares e o romantismo utópico da Revolução Cubana, como afirma Jacques 

Leenhardt (2012, p.68-69): “Les dictatures sanguinaires alors au pouvoir au Chili, en 

Argentine et au Brésil rendaient possible, et plus encore souhaitable, une sorte de front 

intellectuel, du type de front anti-fasciste des années trente, où se trouveraient réunis des 

démocrates aussi bien que des revolucionnaires. Selon des modalités diferentes, les uns et les 

autres avaient leurs yeux romantiques plus ou moins tournés vers la révolution cubaine”.   

Ángel Rama (1982, p.464), por sua vez, diz que, ao lado da “enorme producción 

estrictamente testimonial que se abre con La noche de Tlatelolco (1971) de Elena 

Poniatowska, en México, y se cierra com Que é isso, companheiro? (1979) de Fernando 

Gabeira en Brasil, aun así nos quedaría una igualmente enorme producción narrativa [...]”, 

que explora mais a “invenção imaginária” e o “subjetivismo ardente”: 

 

Así se lo encuentra en las novelas-testimonio o viceversa de Rodolfo Walsh 

en la Argentina, pero aún más plenamente realizado en las de Osvaldo 

Soriano: No habrá más penas ni olvido (1973) y su aún inédita Cuarteles de 

invierno. Como en Chile, en la obra de Poli Delano, Mauricio Wacquez, 

Ariel Dorfman y paradigmáticamente en novelas y cuentos de Antonio 

Skarmenta. Alcanzaría desmesurados niveles en Cuba, desde la impecable 

versión fijada por Norberto Fuentes con Condenados de Condado (1968) 

que ha tenido sucesivas y aun contradictorias reelaboraciones posteriores 

hasta la última en fecha, El comandante veneno (1979) de Manuel Pereira. 

 

Podemos, portanto, afirmar que, nas décadas imediatamente seguintes à chamada 

“morte do boom”, o romance não mudou substancialmente. O que foi mudando, e de maneira 



 29 

 

rápida, foi a sociedade latino-americana, o que repercutiu diretamente no imaginário dos 

escritores. Se, já nas décadas anteriores, a cidade foi ganhando terreno como epicentro do 

romance, esta seria, nos anos setenta e oitenta, uma característica ainda mais contundente. 

Aliás, nesses anos, não foi apenas a cidade como macroestrutura que se apoderou do cenário 

romanesco, aconteceu o mesmo com suas microestruturas, tais como o bairro, a faculdade, a 

rua, a escola, as zonas marginais, assim como os habitantes de todos esses espaços. Sobre esse 

ponto, Rama (1982, p. 469) afirma: 

 

[...] la vida social del grupo afín, tanto el cenáculo como el barrio, el patio de 

la preparatoria o el café de la esquina, el suburbio acechante o el ghetto de la 

minoría étnica, las zonas marginales de todo poder cuya visión del mundo, 

lengua y formas de comportamiento han manejado con soltura, sin necesidad 

de explicarlas o defenderlas, volviéndolas protagonistas de la literatura.  

 

Esta realidade social e até marginal dos diferentes grupos urbanos é incorporada ao 

romance, com seus respectivos códigos e socioletos. Esse contexto urbano, que sofre o 

impacto das ditaduras, com sua carga de repressão e violência, também sofre a influência da 

cultura de massa proveniente principalmente dos Estados Unidos. O cinema, a televisão, as 

histórias em quadrinhos, a droga, a liberação sexual, assim como as novas tendências da 

música, especialmente do Rock, e da moda, foram se apoderando e se hibridizando com as 

características locais das sociedades e das culturas latino-americanas. E não só das altas 

esferas das sociedades como também das classes médias e baixas. A América Latina deixava 

assim, para trás, seu caráter provinciano para entrar num processo acelerado e sem 

interrupções de globalização que chega até nossos dias. Leenhardt (2012, p. 75), resgata os 

conceitos de “crioulização” e “antropofagia” para se referir a esses processos culturais em 

nosso continente: 

  

Ceux qui, comme par exemple Roger Bastide à propôs du Brésil, insistent 

sur la créolisation relativement réussie durant la période coloniale et 

impériale, procès de transformation de la culture européenne sur les terres 

d’Amérique, reprennent volontiers les thèmes forgés par Oswald de Andrade 

autour de son Manifeste anthropophage. L’anthropophagie culturelle serait 

une manière de réponse spontanée ou volontaire à la pénétration culturelle 

qui mettrait en oeuvre une dialectique anthropologique dans laquelle les 

oppositions culturelles se resolvent en élaborant un nouvel état d’équilibre, 

travail d’acculturation ou de transculturation dont les mécanismes ont eté 

étudiés et valorisés dans les travaux de Gilberto Freyre et de Fernando Ortiz. 

C’est une estratégie que l’on retrouve aujourd’hui chez des auteurs caraïbes 

comme Edouard Glissant ou Patrick Chamoiseau, sous une forme beaucoup 

moins ironique cependant. 
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Na década de 80, os ecos da Revolução Cubana e das utopias socialistas na América 

Latina vão-se apagando e sendo substituídas pela Guerra Fria, pela continuação das ditaduras, 

em alguns casos, pelo exílio, pela dívida externa, pelo narcotráfico e pelas guerras e conflitos 

internos. E o romance tem de se adequar aos novos tempos. Nesse contexto, um dos recursos 

principais de expressão que ele assume é a paródia. Sobre esse ponto, Jorge Ruffinelli (1995, 

p. 388), escreve: 

 

Cuando al frenesí de la fiesta sucedió el dolor de la represión y el exilio, la 

ficción encontró una nueva perspectiva igualmente social y colectiva: la 

mirada cómplice de la parodia. La ficción en los años ochenta necesita al 

lector, sin cuya participación la intención paródica  no tendría eco, 

resonancia ni sentido; es, pues, una ficción que ha mantenido la misma base 

popular de antes pero con nuevos recursos, y que se ha popularizado más en 

la medida en que ha ido perdiendo los gestos extremos de experimentalismo 

que en algunas instancias – de la obra de Vargas Llosa, Fuentes, Lezama, 

Sarduy y Néstor Sánchez, por ejemplo – peligraron convertirse en 

manierismo, en pirotecnia verbal.   

 

O fervor utópico dos anos sessenta, incentivado pelo que representou o boom, e que se 

expressava na necessidade de construção e afirmação das diferentes identidades nacionais, 

locais, continentais, e que se materializava, técnica e esteticamente, no experimentalismo, no 

barroquismo e⁄ou “pirotecnia” verbal, foi substituído nos anos oitenta pela crítica e pelo 

protesto social. Estes últimos eram representados através da estética da paródia, aplicada ao 

discurso histórico, documental, político, na construção e representação das personagens, das 

ações, assim como na linguagem.  

Para Rufinnelli (1995, p.388-389), há três traços fundamentais que mudam na ficção 

latino-americana dos anos sessenta até os oitenta: a recuperação da velha arte de contar, 

tomando como fonte de inspiração a tradição popular; a renovação da linguagem narrativa, 

que foi chamada por muitos como “romance da linguagem”, que se caracterizava, entre outras 

coisas, pela experimentação verbal, pela inclusão do humor, com seus diferentes graus, e pela 

ênfase na intertextualidade e na polifonia; finalmente, por uma nova relação com o leitor, 

mais direta e interativa.  

Embora concordemos com Ruffinelli, já que não vemos uma ruptura radical entre o 

romance dos anos sessenta e o das décadas posteriores, e sim continuidade e natural evolução, 

não obstante, pensamos que os processos que viveu a sociedade latino-americana nas duas 

décadas seguintes, repercutiram diretamente no romance, com uma primazia pelo realismo. 

Porém, um realismo carregado com os matizes próprios dos novos contextos sociais da 
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América Latina, com suas problemáticas, necessidades, críticas, mas também com uma 

linguagem e com um olhar que vem do interior dos diferentes grupos urbanos: 

 

Las obras literarias se trasladan íntegramente a los dialectos o idiolectos 

urbanos, con lo cual podría reconocerse que el realismo vuelve a ganar la 

batalla, aunque sin quedar circunscripto como antes a los asuntos vistos a 

distancia, sino a la misma expresión literaria en que el narrador se sumerge. 

(RAMA, 1982, p. 474).  

 

Com o crescimento acelerado das cidades e de sua população, a influência dos mass 

media, da cultura pop, do rock, do cinema, do movimento hippie, da guerra fria, e, 

particularmente, com o aprimoramento das técnicas de exploração do capitalismo selvagem, o 

estatuto do escritor latino-americano muda substancialmente. Se, até os anos sessenta, este 

procedia, majoritariamente, da alta burguesia ou, pelo menos, de uma classe média bem 

acomodada, a partir das seguintes décadas, particularmente dos anos oitenta, ele começa a 

surgir da classe média e média baixa, desse enorme proletariado que pulula nas cidades e que 

tem uma enorme vontade de sobressair, de ascender social e economicamente, mas também 

de ser ouvido, de se expressar. Esse fenômeno não faria mais que se acentuar nas décadas 

seguintes.  

 

 

1.3 RUBEM FONSECA 

 

 

Neste percurso que viemos traçando do RLC, devemos fazer um parêntese para nos 

referir a um escritor brasileiro que consideramos um verdadeiro precursor e mestre da 

narrativa contemporânea, particularmente do roman noir, do thriller policial, de uma prosa 

urbana com ritmo frenético, com uma linguagem direta e suja, uma narrativa da violência 

contemporânea:  Rubem Fonseca.  

Se, de fato, o Brasil foi excluído do Olimpo do boom, ainda mais  excluída estaria a 

figura de um escritor que não seguia a estética que este movimento ou fenômeno literário 

reclamava e exaltava.  Foi o caso de Rubem Fonseca, que, à diferença da grande parte de 

intelectuais e escritores do momento (anos 60/70), não militava nem comungava com o 

ideário esquerdista. Pelo contrário, era um autor com formação militar, ex-policial e ex-
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funcionário da Ligth, a maior empresa privada do Brasil nessa época, e se denominava a si 

mesmo como “um liberal”.  

Com Rubem Fonseca, no entanto, surge no Brasil uma literatura na qual as vozes 

marginais da sociedade (prostitutas, bandidos, criminosos, viciados) ganham espaço e até 

protagonismo. O baixo mundo da cidade, das ruas, do crime, das drogas e da sexualidade 

integra o universo ficcional do autor. Sobre esse ponto, Luiza Teles Santos, no artigo “A 

violência em foco: estudo crítico comparado da recepção crítica de Rubem Fonseca e Ferréz” 

(2010, p. 124), diz o seguinte: 

 

A literatura, então, traz os sujeitos marginalizados para a cena: são os 

mendigos, as prostitutas, os criminosos, os sujeitos excluídos, as favelas, as 

drogas, etc. É um mundo ficcional em que a trajetória de vida de pessoas 

comuns, de seres anônimos e anti-heróis mistura-se a um mundo poluído 

pela corrupção do sistema político e religioso, pela violência e pelo erotismo 

exercitado. Um submundo é revelado nessas narrativas, trazendo à tona a 

pobreza, as injustiças e as desigualdades.  

 

No momento em que a narrativa latino-americana andava pelos caminhos da 

experimentação estética, do realismo mágico ou “real maravilhoso” particularmente
4
, 

tentando consolidar uma identidade própria através do resgate da tradição popular, do 

hibridismo cultural, da mistura entre o regionalismo e as tendências modernistas e 

modernizadoras, Rubem Fonseca estreia com três volumes de contos: Os prisioneiros (1963), 

A coleira do cão (1965) e Lúcia McCarney (1967). Neles apresenta um tipo de linguagem e 

de estética narrativas diferente daquelas propostas pelos escritores do boom. Se muitos dos 

autores latino-americanos da época buscavam se afastar do realismo e encontravam, na 

requintada elaboração estética (rompendo com a estrutura clássica do relato, por exemplo, 

utilizando as influências das novas correntes filosóficas e de pensamento do momento –

psicanálise, hermenêutica, existencialismo, assim como das experimentações das vanguardas) 

e linguística (resgate do barroco com todos seus jogos verbais, suas figuras retóricas e suas 

possibilidade de expressão), os caminhos da renovação literária, Rubem Fonseca mergulha a 

fundo na realidade da urbe e nos seus problemas: violência, delinquência, marginalidade, 

prostituição, ódio, desigualdade social, assim como dos personagens que a habitam. 

Utilizando uma linguagem “real”, direta, objetiva, suja e contundente, o escritor brasileiro 

oferece outro caminho, outras possibilidades para a narrativa não apenas do Brasil, como já 

vários críticos literários têm observado, mas para toda a América Latina: 

                                                           
4
 Sem esquecer a ficção e o urbanismo explorados por autores como Borges, Cortázar, Onetti, entre outras 

possibilidades estéticas.  
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É esse “real” enquanto trauma que ressurge nas narrativas de autores 

contemporâneos como uma tentativa obsessiva de mostrar a violência nas 

suas diversas acepções. A tendência para este tipo de temática, na literatura 

contemporânea, cresceu durante as duas últimas décadas do século XX e os 

livros que falam de violência, injustiças sociais, crimes, sexo, etc. continuam 

ganhando espaço nas livrarias ainda hoje. Textos em que estão presentes 

aqueles que estão à margem da sociedade, pessoas que por muito tempo 

foram excluídas dos discursos oficiais, que sempre foram representadas (ou 

não) pelos que estavam (estão) no poder. (TELES SANTOS, 2010, p.124). 

  

Esta proposta narrativa de Fonseca se consolidaria nas décadas seguintes com a 

publicação dos livros de contos Feliz Ano Novo (1975), o qual durante a ditadura militar foi 

censurado e tirado de circulação, e O cobrador (1979); e com os romances: O caso Morel 

(1973), A grande arte (1983), Bufo & Spallanzani (1986), Vastas emoções e pensamentos 

imperfeitos (1988) e Agosto (1990). Antonio Candido, no texto “A nova narrativa” (1989, p. 

211), diz o seguinte sobre Rubem Fonseca: 

 

Ele também agride o leitor pela violência, não apenas dos temas, mas dos 

recursos técnicos – fundindo ser e ato na eficácia de uma fala magistral em 

primeira pessoa, propondo soluções alternativas na sequência da narração, 

avançando as fronteiras da literatura no rumo duma espécie de notícia crua 

da vida.   

 

Este tipo de estética é denominada pelo respeitado crítico literário como 

“ultrarrealismo” ou (conceito que ficou mais famoso) “realismo feroz”. Sobre este, ainda 

afirma: 

 

[...] ele corresponde à era da 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 escritor e cria novas 

necessidades no leitor, em ritmo acelerado. Um teste interessante é a 

evolução da censura, que em vinte anos foi obrigada a se abrir cada vez mais 

à descrição crua da vida sexual, ao palavrão, à crueldade, à obscenidade – no 

cinema, no teatro, no livro, no jornal – apesar do arrocho do regime militar. 

(CÁNDIDO, 1989, p.212). 

 

Alfredo Bosi (2006, p. 435-436), por sua vez, chamaria o estilo de Fonseca de “narrar 

brutal” ou “brutalismo”. Nesse sentido, constatamos que o escritor mineiro recebe e aproveita 

muito mais as influências da literatura norte-americana do que da Ibérica e dos outros países 

da Europa. Autores como Phillip Roth, Norman Mailer, Saul Bellow exerceram uma clara 

influência no escritor mineiro, assim como a literatura pop e beat, e o romance policial do tipo 
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Raymond Chandler, Dashiell Hammett, entre outros. O importante e interessante de tudo isto 

é que, como sagazmente Antonio Candido sugere na citação anterior, a narrativa de Rubem 

Fonseca contribui significativamente na forma de falar da realidade brasileira e latino-

americana, em geral, assumindo-a, através de um discurso no qual fenômenos como a 

violência, a delinquência, a marginalidade, a sexualidade, a injustiça social, a raiva e a dor se 

tornam protagonistas. Essas vozes, durante tanto tempo apagadas ou silenciadas, irrompem na 

sua narrativa, com todas as gírias e socioletos da favela, da rua, do bairro e da criminalidade e 

marginalidade que representam. 

Essa mudança para um discurso direto, “feroz”, “brutalista”, violento e até obsceno, que 

tanto é admirado (e também criticado) em vários dos escritores atuais que estão tendo sucesso, 

assim como em alguns diretores de cinema (Tarantino, Almodóvar, Robert Rodríguez, Alex 

de la Iglesia...) e até em agrupações musicais (Molotov, Calle 13, Bersuit Vergarabat, 

Rapa...), já estava sendo explorada por Rubem Fonseca desde os anos sessenta. 

 

 

1.4 O DESENCANTO 

 

 

Os anos noventa começariam com um panorama mundial bastante complexo e 

conturbado: a queda do muro de Berlin; a crise e o fim da União Soviética; o capitalismo 

feroz de final de século com sua política neoliberal; o avanço acelerado da globalização e o 

estabelecimento da pobreza como estrutura fundamental do sistema; as incursões militares dos  

Estados Unidos em outros países, a evolução desenfreada da tecnologia.  

No caso da América Latina, as coisas não foram mais tranquilas, pelo contrário, são 

vários os fenômenos sociais, políticos, econômicos e culturais que caracterizaram essas 

latitudes nesses anos. Por um lado, alguns países, como Brasil, Argentina, Chile, etc., vivem o 

trânsito para a democracia, mas com o peso físico e psicológico que esses anos de terror 

deixaram na memória das vítimas e da população em geral. Outros territórios, como a 

América Central e o Peru, terminam suas guerras entre as guerrilhas revolucionárias e o 

Estado, e inclusive a esquerda ganha estatuto político e participação no governo, mas nem por 

isso desaparecem a violência, a pobreza e a injustiça social. Muito pelo contrário, novos 

grupos, como as mara, aparecem e com eles também novas formas de violência: delinquência, 

narcotráfico, sequestro, tráfico de pessoas. A Colômbia, por sua vez, continua com o conflito 

guerrilheiro, somando um novo protagonista na disputa pelo poder territorial e econômico: os 
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paramilitares. Tudo permeado pelo narcotráfico, no qual tanto a guerrilha como os 

paramilitares e o Estado encontram suas fontes de enriquecimento, propiciando uma guerra 

entre diferentes exércitos. Assim, a estrela brilhante da Revolução Cubana e o sonho socialista 

vão-se apagando, inclusive na própria ilha.  

Os Estados Unidos empreendem a guerra contra as drogas, mas sem a redução do 

consumo, originando a expansão e o deslocamento do negócio para outros lugares como a 

Bolívia, o Paraguai, o Brasil e o México. Esses fenômenos sociais, porém, hibridam-se com a 

cultura de massa, com a aparição da Internet, com a tecnologia, a indústria do entretenimento 

e do espetáculo, que irrompem de maneira contundente no terceiro mundo, com a 

globalização e o neoliberalismo.  

Esses fenômenos, que caracterizam o contexto social latino-americano nos anos 

noventa, conduzem à perda total das ideologias nas novas gerações de escritores, 

principalmente do engajamento político que caracterizou os intelectuais nas décadas 

anteriores. Surge, assim, uma geração do desencanto, carregada de raiva, dor e impotência  

ante o passado e o presente da América Latina. Estes novos escritores vêm marcados pelo 

fracasso do sonho revolucionário. A utopia, como diz o escritor colombiano Jorge Franco 

(2004, p. 39-40), foi substituída pelo desencanto e o ímpeto pela resignação:  

 

Con ella [a utopia] se fueron los sueños, los ideales políticos y sociales, los 

compromisos que no sean estrictamente literarios o estéticos, a pesar de que 

en lo más íntimo seguimos soñando con un mundo mejor y una sociedad más 

justa, pero no nos hemos dejado llevar por el engaño de la historia y de ahí 

que se haya pasado de la utopía al desencanto, del ímpetu a la resignación. Y 

si bien puede argumentarse que una buena parte de nuestra literatura actual 

se basa o toca a fondo los problemas sociales que nos agobian, no se ve en 

estos textos otra intención que la de contar nuestra realidad, sin asumir 

posición alguna, de la misma manera que se cuentan una historia de amor, la 

historia de un crimen, o la historia de una casa. 

 

Esse desencanto e ceticismo se exprimem não apenas no campo literário, mas também 

em outras artes como a pintura, o cinema, a música. Nesta última, por exemplo, um dos 

movimentos mais conhecidos nos anos noventa foi o grunge, com agrupações como 

Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains, Mudhoney, Stone Temple Pilots, The Melvins, Pearl 

Jam. Originário de Seatle, esse fenômeno musical se caracterizou por composições nas quais 

a angústia, a apatia, a ironia e o sarcasmo eram elementos recorrentes. No que diz respeito à 

performance, contrariamente ao rock dos anos oitenta, os músicos do grunge rejeitaram todo 

tipo de glamour e espetacularização, destacando-se pelo aspecto simples e até desleixado, e 

por apresentações nas quais a improvisação, a irreverência e a raiva estavam presentes. Vários 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_in_Chains
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudhoney
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stone_Temple_Pilots
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Melvins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pearl_Jam
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pearl_Jam
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dos seus integrantes, aliás, estiveram envolvidos com problemas de drogas e álcool o que 

ocasionou a morte de alguns deles por overdose e de outros por suicídio, como foi o caso do 

conhecido líder do Nirvana, Kurt Cobain.   

O grunge é a trilha sonora da literatura dos anos noventa, assim como o cinema, a 

televisão, a Internet, os quadrinhos, os videogames, o sexo e as drogas, seus hobbies 

preferidos.  Os escritores dessa nova geração entendem que as coisas mudaram; que o mundo 

e a realidade são outros, que a estética do exotismo, que até então era exaltada pela crítica e, 

particularmente, pelo mercado, não dava mais conta das preocupações e interesses que eles 

tinham.  Isso fica evidente na sua proposta narrativa, assim como nos movimentos que se 

gestam e nos manifestos que se publicam. Este é o caso de McOndo e do Crack. 

 

 

1.5 McONDO E O CRACK 

 

 

McOndo e o Crack têm como comum marco de origem o ano de 1996. O primeiro surge 

através de uma compilação de contos organizada pelos chilenos Alberto Fuguet e Sérgio 

Gómez, que leva este curioso título: McOndo. Segundo seus autores, trata-se de uma 

brincadeira, uma clara sátira ao Macondo de García Márquez, contraposto aos McDonald’s, 

aos computadores Mac e aos condomínios, que caracterizam a vida nas cidades 

contemporâneas:  

 

El nombre (¿marca-registrada?) McOndo es, claro, un chiste, una sátira, una 

talla. Nuestro McOndo es tan latinoamericano y mágico (exótico) como el 

Macondo real (que, a todo esto, no es real sino virtual). Nuestro país 

McOndo es más grande, sobrepoblado y lleno de contaminación, con 

autopistas, metro, TV-cable y barriadas. En McOndo hay McDonald´s, 

computadores Mac y condominios, amén de hoteles cinco estrellas 

construidos con dinero lavado y malls gigantescos (FUGUET; GÓMEZ, 

1996, p. 15).  

 

Nesse McOndo, o exotismo e o “realismo mágico” foram substituídos pela realidade 

alucinante, caótica e absurda das cidades latino-americanas: 

 

En nuestro McOndo, tal como en Macondo, todo puede pasar, claro que en 

el nuestro cuando la gente vuela  es porque anda en avión o están muy 

drogados. Latinoamérica, y de alguna manera Hispanoamérica (España y 

todo el USA latino) nos parece tan realista mágico (surrealista, loco, 

contradictorio, alucinante) como el país imaginario donde la gente se eleva o 
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predice el futuro y los hombres viven eternamente. Acá los dictadores no 

mueren y los desaparecidos no retornan. El clima cambia, los ríos se salen, la 

tierra tiembla y don Francisco coloniza nuestros inconscientes. (FUGUET; 

GÓMEZ, 1996, p. 15). 

 

No prólogo, espécie de manifesto de McOndo, além de explicar a denominação 

escolhida, Alberto Fuguet e Sergio Gómez descrevem as motivações e as preocupações que os 

levaram a organizar essa antologia de contos, assim como a proposta estética deles. Dessa 

maneira, uma das ideias principais do texto é a intenção de marcar um afastamento da estética 

do “realismo mágico”, por representar uma Ampérica Latina que não existe mais, se é que 

algum dia existiu. Que não é mais compatível com a realidade urbana dos nossos países.  

Os autores iniciam a “Presentación del país McOndo”, título do prólogo, relatando a 

história (real e pessoal) dos jovens escritores que, ao longo dos anos oitenta e no início dos 

noventa, buscavam publicar suas obras, mas eram rejeitadas por “carecer de realismo mágico” 

ou porque poderiam ter sido escritas em qualquer país do Primeiro Mundo. O sucesso 

comercial de romances do tipo Como água para chocolate, de Laura Esquivel, ou de La casa 

de los espíritus, de Isabel Allende, e de suas respectivas adaptações ao cinema, faziam com 

que os editores de literatura latino-americana continuassem alimentando a galinha dos ovos de 

ouro do realismo mágico e olhassem com desconfiança, e até desprezo, qualquer outra estética 

que se afastasse desse modelo. Esta é, dizem Fuguet e Gómez (1996), a primeira e principal 

motivação que os leva a, justamente, procurar autores latino-americanos jovens que, como 

eles, afastam-se da estética do realismo mágico para propor algo diferente. 

Porém, como os próprios Fuguet e Gómez afirmam, McOndo teve um antecedente que 

lhe serviu de inspiração. Trata-se de outra compilação de contos, também organizada por eles, 

de autores chilenos menores de 25 anos. Essa antologia levou o título de Cuentos con 

Walkman e foi publicada, em 1993, pela Editora Planeta. Sobre essa obra, eles afirmam: 

 

Ese libro, que ya lleva más de diez mil ejemplares vendidos solo en el 

territorio chileno, fue compilado por nosotros dos a partir de los trabajos de 

los jóvenes que asistían a los talleres literarios que ofrecía la “Zona de 

Contacto”, un suplemento literario-juvenil que aparece todos los viernes en 

el diario El Mercurio de Santiago. Como dice la franja que anuncia la cuarta 

edición, la moral walkman es “una nueva generación literaria que es post-

todo: post-modernismo, post-yuppie, post-comunismo, post-babyboom, post-

capa de ozono. Aquí no hay realismo mágico, hay realismo virtual” 

(FUGUET; GÓMEZ, 1996, p. 10). 

 

Essa iniciativa os conduz a procurar uma editora que lhes ofereça infraestrutura, redes 

de comunicação e assegure a distribuição do livro por toda a América Hispâmica. Os 
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compiladores chilenos reconhecem a dificuldade da tarefa, pois como asseguram: “Llegamos 

a pensar que América Latina era um invento de los departamentos de español de las 

universidades norteamericanas. Salimos a conquistar McOndo y solo descubrimos Macondo” 

(FUGUET; GÓMEZ, 1996, p.12). Com um sistema editorial tão “sofrido” para o escritor 

jovem da época que quisesse se afastar do exotismo e dos estereótipos do realismo mágico, 

era difícil encontrar uma amostra representativa do panorama da jovem narrativa latino-

americana. Segundo os organizadores de McOndo, os critérios de seleção foram: autores com 

pelo menos uma publicação e um pouco de reconhecimento no âmbito local; os contos 

podiam ter qualquer tipo de temática, menos trazer o realismo mágico (um tipo de vingança 

pelo que passaram os próprios autores); finalmente, os contos tinham de ser inéditos, pelo 

menos na forma de livro (FUGUET; GÓMEZ, 1996, p. 13). 

Os autores escolhidos para a antologia McOndo foram: da Argentina – Juan Forn, 

Rodrigo Fresán e Martin Rejtman; da Bolívia – Edmundo Paz Soldán; da Colômbia – 

Santiago Gamboa; da Costa Rica – Rodrigo Soto; do Chile – Alberto Fuguet e Sergio Gómez; 

do Equador – Leonardo Valencia; da Espanha – Martín Casariego, Ray Loriga, José Ángel 

Mañaz e Antonio Domínguez; do México – Jordi Soler, David Toscana e Naief Yehya; Peru – 

Jaime Bayle; e do Uruguai – Gustavo Escanlar.  

Como podemos observar, outro dos critérios para a seleção foi a língua: o espanhol. Por 

isso, uma vez mais, o Brasil, assim como o Caribe anglófono e francófono não foram 

incluídos, porém a Espanha, sim. Entretanto, a escolha da Espanha teve também outros 

motivos: 

 

España, en tanto, está presente porque nos sentimos muy cercanos a ciertos 

escritores, películas y a una estética que sale de la península que ahora es 

europea, pero que ya no es la madre patria. Los textos españoles no poseen 

ni toros ni sevillanas ni guerra civil, lo que es una bendición. Los nuevos 

autores españoles no sólo son parte de la hermandad cósmica sino son 

primos muy cercanos, que a lo mejor pueden hablar raro (de hecho, todos 

hablan raro y usan palabras y jergas particulares) pero están en la misma 

sintonía. (FUGUET; GÓMEZ, 1996, p. 17). 

 

Esse aspecto é muito importante porque demonstra que a identidade não é mais 

construída apenas pelo lugar de origem, pela região, país ou continente, mas por outros 

fatores, como afinidades, gostos, preocupações, interesses em comum. Essa é uma tendência 

cada vez mais contundente em nossas sociedades. Por isso, quando falam das características 

dos contos de McOndo, os autores chilenos dizem que a pergunta que norteava a identidade 

latino-americana – quem somos?, foi substituída por: quem sou? Portanto, os contos falam de 
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realidades “individuais”, “privadas”. Neles não aparece uma preocupação clara pelos 

problemas sociais, pelos dramas coletivos. Eles ironicamente afirmam que, se anos atrás o 

escritor jovem se debatia entre optar pelo lápis ou pelo fuzil, agora o problema é escolher 

entre Windows ou Macintosh (FUGUET; GÓMEZ, 1996, p. 13). 

Nesse mesmo sentido, os autores se colocam contra a visão estereotipada que se tem 

construído da América Latina e para a qual, segundo eles, os continuadores do realismo 

mágico têm colaborado muito. Em dita visão, o latino-americano é o indígena, o folclórico e o 

esquerdista. Pessoas que utilizam “poncho” e sandálias: “Mercedes Sosa sería latino-

americana, pero Pimpinela, no. ¿Y lo bastardo, lo híbrido? Para nosotros el Chapulín 

Colorado, Ricky Martin, Selena, Julio Iglesias y las telenovelas (o culebrones) son tan 

latinoamericanos como el candombe o el vallenato” (FUGUET; GÓMEZ, 1996, p. 15).  

Os questionamentos que traz o texto são muito válidos e interessantes. Por que ter medo 

do “bastardo” e do “híbrido”, quando a realidade latino-americana é heterogênea, impura e, 

utilizando o conceito de Glissant, imprevisível? Por que querer continuar vendendo a imagem 

de um continente rural, quando a população dos nossos países se tem concentrado cada vez 

mais nos centros urbanos, gerando o caos e os diferentes fenômenos de pobreza, violência, 

mas também de diversidade cultural que se apreciam nas diferentes cidades do mundo 

ocidental? Tem sentido, portanto, a seguinte afirmação dos organizadores da coleção:  

 

Lo que nosotros queremos ofrecerle al público internacional son cuentos 

distintos, mas aterrizados si se quiere, de un grupo de nuevos escritores 

hispanoamericanos que escriben en español, pero que no se sienten 

representantes de alguna ideología y ni siquiera de sus propios países. Aún 

así, son intrínsecamente hispanoamericanos. Tienen ese prisma, esa forma de 

situarse en el mundo. (FUGUET; GÓMEZ, 1996, p.16-17). 

 

“La presentación del país McOndo” finaliza dizendo que a pergunta que levou a fazer a 

antologia foi se existia uma nova literatura ou uma nova perspectiva de vê-la, assim como 

poder conformar uma rede de autores que compartilhassem essa nova ou, pelo menos, 

diferente visão da literatura e que não fizessem parte da moda e do cânone estabelecidos. 

Fuguet e Gómez dizem que, mais que respostas aos questionamentos, encontraram, depois de 

terminar o livro, só dúvidas, mas que o trabalho valeu a pena, já que: 

 

[...] debajo de la heterogeneidad algo parece unir a todos estos escritores, y a 

toda una generación de adultos recientes. El mundo se empequeñeció y 

compartimos una cultura bastarda similar, que nos ha hermanado 

irremediablemente sin buscarlo. Hemos crecido pegados a los mismos 
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programas de televisión, admirado las mismas películas y leído todo lo que 

se merece leer, en una sincronía digna de considerarse mágica. Todo esto 

trae, evidentemente una similar postura ante la literatura y el compartir 

campos de referencias unificadores. Esta realidad no es gratuita. Capaz que 

sea hasta mágica. (FUGUET; GÓMEZ, 1996, p.18). 

 

O Crack, por sua vez, surge também em 1996 com a publicação de cinco romances de 

alguns jovens escritores mexicanos e um manifesto em comum, o Manifiesto Crack. Esses 

romances e seus respectivos autores foram: Memoria de los días de Pedro Angel Palou, Las 

rémoras de Eloy Urroz, La conspiración idiota de Ricardo Chávez Castañeda, Si volviesen 

sus majestades de Ignacio Padilla e El temperamento melancólico de Jorge Volpi. O 

manifesto está constituído por vários fragmentos, cada um escrito por um dos integrantes. O 

primeiro deles é de Pedro Ángel Palou e leva por título: “La feria del crack”. Nele, o autor 

afirma que os desafios que têm os romances do Crack foram apresentados pelo escritor 

italiano Italo Calvino no livro Seis propostas para o próximo milênio. Nesse sentido, Palou 

resgata alguns elementos que orientam a proposta do Crack e que Calvino considera 

fundamentais para que a literatura possa competir com as novas tecnologias do 

entretenimento e da mídia. Estes são: a leveza, a rapidez, a multiplicidade, a visibilidade, a 

exatidão e a consistência (PALOU, 1996, p. 1-2).  

Além do mais, Palou propõe um tetrálogo, quatro mandamentos que segue o romance 

do Crack: 1. Amarás a Proust sobre todos os outros. Sobre este, Palou (1996, p.2) diz: “Las 

novelas del Crack no son textos pequeños, comestibles. Son, más bien, el churrasco de las 

carnes: que otros escriban los bistecs y las albóndigas. A la ligereza de lo desechable y de lo 

efímero, las novelas del Crack oponen la multiplicidad de las voces y la creación de mundos 

autónomos, empresa nada pacata”; 2.  Não desejarás o romance do teu próximo: “Las novelas 

del Crack no nacen de la certeza, madre de todos los aniquilamientos creativos, sino de la 

duda, hermana mayor del conocimiento. No hay, por ende, un tipo de novela del Crack, sino 

muchos; no hay un profeta sino muchos” (p.3); 3. Honrarás a esquizofrenia e escutarás 

outras vozes; deixa-as falar em tuas páginas: “Las novelas del Crack no tienen edad. [...] Si 

la posesión más preciada del novelista es la libertad de imaginar que estas novelas exacerban 

el hecho buscando el continuo desdoblamiento de sus narradores” (p.3); 4. Não participarás  

de um grupo no qual sejas aceito como membro: “Las novelas del Crack no son novelas 

optimistas, rosas, amables; saben, con Joseph Conrad, que ser esperanzado en sentido artístico 

no implica necesariamente  creer en la bondad del mundo”. E um pouco mais adiante, afirma: 

“Las novelas del Crack no están escritas en ese nuevo esperanto que es el idioma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Angel_Palou
http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Urroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Ch%C3%A1vez_Casta%C3%B1eda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Padilla
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estandarizado por la televisión. Fiesta del lenguaje y, por qué no, de un nuevo barroquismo: 

ya de la sintaxis, ya del léxico, ya del juego morfológico” (p.3). 

O segundo fragmento do Manifiesto Crack é escrito por Eloy Urroz e se intitula: 

“Genealogía del Crack”. Aqui o autor chama a atenção para a falta de qualidade que mostrou 

o romance nos anos anteriores. Contrário à “participação ativa” do leitor, que Júlio Cortázar 

indicava como um dos princípios que devia ter o Novo Romance Latino-americano, Urroz 

afirma que, nas décadas posteriores ao boom, impôs-se a “renúncia” dessa participação do 

leitor, pois vendia mais o romance fácil e pouco exigente. Assim, continua o escritor, no 

romance mexicano deixaram de aparecer obras com o “esplendor” como as de Yáñez, Rulfo 

ou Carlos Fuentes. Nesse sentido, argui: 

 

Los riesgos y el deseo de renovación han languidecido. Una laguna de varios 

lustros empantana de ausentismo el entorno de las letras, ya sea con 

novelistas que no escriben o, peor aún: con escritores que no pueden 

llamarse novelistas. Son pocas, siendo franco, las excepciones y sus novelas 

no pasan de ser buenas, repito: educadamente buenas, sin ningún terror que 

contravenga el insulso contrato social, la insulsa norma literária. (URROZ, 

1996, p. 4). 

 

Este escritor mexicano afirma, portanto, que aquilo que os romances do Crack propõem 

não é uma “ruptura” e sim uma “continuidade” com a velha arte de fazer romance, de querer 

se arriscar, experimentar, elementos estes que foram tão bem explorados pelos grandes 

mestres do Novo Romance Latino-americano. Urroz diz que se há alguma coisa com a qual os 

romances do Crack querem romper é com a “literatura de papilla-embauca-ingenuos, la 

novela cinicamente superficial y deshonesta”. Por isso, continua o autor, o que teriam em 

comum os cinco romances que ele e seus colegas apresentam, seria “[...] el riesgo estético, el 

riesgo formal, el riesgo que implica siempre el deseo de renovar un género (en ese caso el de 

la novela) y el riesgo que significa continuar con lo más profundo y arduo que tenemos, 

eliminando sin preámbulos lo superficial, lo deshonesto” (URROZ, 1996, p. 4).   

 O terceiro fragmento pertence a Ignacio Padilla e se denomina “Septenario de bolsillo”. 

Como seu nome indica, trata-se de sete ideias ou aspectos nos quais, como o autor considera, 

concentra-se a proposta do Crack. Cada um vai marcado por um título. Estes são:  

1. “Cansancio y desahucio”. Aqui Padilla diz que o Crack é uma resposta ao cansaço. 

Cansaço do realismo mágico que se converteu em “magiquismo trágico”; cansaço dos 

discursos “patrioteiros” que engrandecem figuras nacionais sem que o mereçam; cansaço do 

engajamento político. Para esse cansaço, declara uma ata de falecimento: “[...] no sólo 
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literaria, sino aun de la circunstancia. No hablo de pesimismos o existencialismos impostados 

o trasnochados. Acaso siempre tenemos la ventaja de que el espíritu de la comedia, la risa y la 

caricatura, se volverán alternativas” (PADILLA, 1996, p.5).  

2. “Sobre la contienda ausente y otras definiciones en pensamiento negativo”. Para 

Padilla, um dos elementos que unifica a proposta do Crack é justamente a ausência de 

proposta. Diz, aliás, que o Crack não é um movimento, é simplesmente uma atitude. Mais do 

que ser algo, ele não é muitas coisas. 

3. “Creacionismo para la escatología”. Nos romances do Crack, afirma o escritor 

mexicano, não há “apocalipse” nem “originalidade escatológica”. O fim das ideologias e a 

queda de muro de Berlín se adiantaram à escritura. Por isso, argui ele, o possível 

“creacionismo” desses romances têm lugar além do apocalipse, além do final:  

 

Si al parecer hay en estas novelas un afán creacionista, no en el sentido 

literal tipo Huidobro, sino en el amplio de Faulkner, Onetti, Rulfo y tantos 

otros, es porque se juzga necesario construir ese cosmos grotesco para tener 

mayor y más verosímil derecho a destruirlo. Y una vez destruido, solo 

entonces, comienzan a aparecer las novelas de Crack dentro del imperio del 

Caos. (PADILLA, 1996, p.6). 

 

4. “El cronotopo cero, o hacia una estética de la dislocación”. Neste ponto, Padilla diz 

que os romances do Crack não querem profetizar nem simbolizar nada. Além do mais, 

seguindo os conceitos de Bakhtin, esses textos procuram o “cronotopo cero”, quer dizer, o não 

tempo e o não lugar, ou, todos os tempos, todos os lugares e nenhum (p. 6). Por isso, afirma o 

autor, esse descolamento “no será a fin de cuentas sino un remedo de una realidad alocada y 

dislocada, producto de un mundo cuya massdiatización lo lleva a un fin de siglo trunco en 

tiempos y lugares, roto por exceso de ligamentos” (PADILLA, 1996, p.6). 

5. “El nimbo y la palabra”. Aqui fala sobre a linguagem dos romances do Crack. Estes, 

segundo Padilla, buscam a renovação do idioma através do resgate dele mesmo, de suas 

expressões mais antigas (oralidade, folclore, arcaísmos, tradição “juglaresco-clerical”) e não 

do argot dos grupos ou das bandas de rock, por exemplo, que, segundo ele, já tem cheiro de 

velho. 

6. “Elogio de los monstruos”. Esta parte versa sobre o questionamento que faz o autor 

do fato de que já não se escrevam mais romances totais, como os de Cervantes, Rabelais, 

Sterne. Para ele, esses gigantes não deveriam causar medo e sim admiração e vontade de 

imitá-los.   
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7. “Ruptura y continuidad”. Finalmente, Padilla aqui chama a atenção sobre um ponto 

que outros integrantes do Crack mencionam e é a consciência de que esses romances não 

propõem uma ruptura e sim uma continuidade com o melhor da tradição do Novo Romance 

Latino-americano: “En efecto, si no hay nada nuevo bajo el sol, es porque lo viejo vale para la 

novedad” (p. 6).   

Já o quarto fragmento corresponde a Ricardo Chávez Castañeda e tem por título: “Los 

riesgos de la forma. La estructura de las novelas del Crack”. Segundo o autor, não houve, com 

relação aos romances do Crack, uma elaboração programada, ou uma consigna coletiva. 

Foram fatores como a vontade, o destino e até as promessas, talvez não cumpridas, o que 

tiveram em comum. Aliás, assegura Chávez Castañeda, o que compartilham os cinco 

romances é assumir o risco de fazer obras rigorosas, complexas e bem elaboradas: 

 

Las novelas del Crack comparten esencialmente el riesgo, la exigencia, la 

rigurosidad y esa voluntad totalizadora que tantos equívocos ha generado. Si 

volviesen sus majestades, Memoria de los días, La conspiración idiota, Las 

Rémoras y El temperamento melancólico rehúsan cualquier fórmula masiva 

o probada. Corren el riesgo de ensayar. Podrá reclamárseles incumplimiento 

mas no insuficiencia en la ambición: explorar al máximo el género 

novelístico con temáticas sustanciales y complejas, sus correspondientes 

preposiciones sintácticas, léxicas, estilísticas; con una polifonía, un 

barroquismo y una experimentación necesarias; con una rigurosidad libre de 

complacencias y pretextos. (CHÁVEZ CASTAÑEDA, 1996, p.7). 

 

Finalmente, o quinto fragmento, “Dónde quedó el fin del mundo”, de Jorge Volpi, parte 

da ideia de que o “Juízo Final”, o fim do mundo, é uma mentira e que, como afirmou 

Nietzsche, se o juízo final existe se dá dentro do coração dos homens. Assim, Volpi faz um 

pequeno percurso pelos romances do Crack, para mostrar como essa questão aparece em 

todos eles de diferentes maneiras, ainda que, como afirma o escritor, esse fim do mundo tenha 

surgido muito tempo atrás, nesse momento imemorial que separa a inocência da crueldade, a 

infância da idade adulta, mas do qual ninguém pode fugir: 

  

El fin del mundo puede creerse y predicarse, como en Memoria de los días; 

puede tratar de alcanzarse en automóvil o ferry, como en Las Rémoras; 

puede rememorarse  y reconstruirse en la infancia y el pasado, como en La 

conspiración idiota; puede provocarse en uno mismo, hasta la locura, como 

en Si volviesen sus majestades; y puede, también, otorgarse como una 

infame Caja de Pandora a los demás, como en El temperamento melancólico. 

Sea como fuere, en cualquiera de los casos, nadie escapa a esta última 

enfermedad, a este quinto jinete, a esta plaga y este divertimento: a este 

postrer estado del corazón. (VOLPI, 1996, p.10). 
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 Vale a pena dizer, que tanto McOndo como o Crack, ainda que tenham surgido como 

pequenas agrupações de escritores com interesses em comum, não tardaram em ganhar 

magnitudes mais amplas. Tanto escritores como críticos literários (sem falar da mídia, da 

publicidade e do mercado editorial, que, como o boom mostrou perfeitamente, não perdem 

nenhuma oportunidade para tornar qualquer fenômeno moda e lucrar), encontraram nos dois 

casos, características, traços que identificariam não apenas um contado grupo de escritores 

mas também uma geração. 

Assim, quando se fala de McOndo e do Crack, não se pensa apenas nos narradores que 

integram a antologia de contos, no primeiro caso, e dos cinco romances, no segundo, mas em 

muitos outros autores que tinham ideais, preocupações e atitudes similares sobre o panorama 

do romance, escritores como: Andrés Caicedo, Giannina Braschi, Pedro Juan Gutiérrez, Mario 

Mendoza, Leonardo Valencia, Rodrigo Fresán, Naief Yeyha,  Rodrigo Soto, Ray Loriga, José 

Ángel Mañas, Antonio Domínguez, Jordi Soler, Gustavo Escanlar, Martín Casariego 

Córdoba, Vicente Herrasti, embora muitos deles não tenham declarado sua filiação a esses 

grupos. 

Pensamos, contudo, que o mais importante de McOndo e do Crack foi que seus 

integrantes e suas propostas tiveram o ímpeto e a coragem de marcar uma pausa no caminho 

da narrativa latino-americana, de propor uma revisão crítica do passado e do presente, de 

definir os interesses, as preocupações e os rumos de uma nova geração de escritores do 

Romance Latino-americano Contemporâneo.   

 

 

1.6 A REGRA É NÃO TER REGRAS 

 

 

Sete anos depois da aparição de McOndo e do Crack, no final de julho de 2003, a 

Editora Seix Barral promove, em Sevilla (Espanha), o denominado Primeiro Encontro de 

Escritores Latino-americanos, com o fim de discutir algumas das questões mais importantes 

sobre o panorama da literatura ou, mais explicitamente, da nova narrativa da América Latina. 

A esse Encontro assistiram, entre outros, Fernando Iwasaki, Rodrigo Fresán, Ignacio Padilla, 

Mario Mendoza, Santiago Gamboa, Jorge Franco, Iván Thays, Jorge Volpi, Cristina Rivera 

Garza, Gonzalo Garcés, Edmundo Paz Soldán e o tristemente desaparecido Roberto Bolaño. 

O compêndio de suas apresentações resultou no livro Palavra de América, publicado pela 

mesma Editora Seix Barral, em 2004.    
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Algumas das ideias e reflexões que surgem das memórias do Encontro, referentes ao 

panorama atual da narrativa latino-americana e ao balanço das gerações de escritores 

anteriores, principalmente dos chamados boom e pós-boom, são: primeiro, na maioria, os 

escritores são unânimes em manifestar que não há uma estética específica que os caracterize 

como grupo ou como geração. Isso pode dever-se ao desencanto, ou ao “desaparecimento da 

utopia”, pois, como diz o escritor colombiano Jorge Franco, os problemas do passado, em vez 

de serem solucionados, foram, com o tempo, tornando-se mais complexos, mudando apenas o 

nome dos protagonistas. Tal é o caso da Colômbia: 

 

En Colombia, por ejemplo, donde la violencia siempre se ha heredado 

directamente de otra, lo único que ha cambiado es el nombre de los 

combatientes; si a mediados del siglo pasado se hablaba de una violencia 

entre liberales y conservadores, entre chusma y contrachusma, hoy en día, 

nuestra guerra fratricida la sostienen guerrilleros y paramilitares, para colmo 

de males, convertidos estos dos bandos en vulgares narcotraficantes y 

terroristas profesionales  (FRANCO, 2004, p. 39). 

 

Como apontamos antes, a realidade da América Latina, nas décadas posteriores ao 

boom, aniquilou os sonhos de revolução, de luta por um mundo melhor e mais justo. A 

condição de intelectual ou de escritor militante, engajado politicamente, desapareceu. As 

preocupações se tornaram mais pessoais. Isso porque a condição e a origem do escritor 

também mudaram. É este o tema de que trata Roberto Bolaño em “Sevilla me mata”, texto 

que devia apresentar no Encontro de Escritores, mas que, por motivos de saúde, deixou 

inconcluso e terminou lendo outro: “Los mitos de Cthulhu”. Diante da pergunta – de onde 

vem a nova literatura latino-americana?, o autor chileno responde: “Venimos de la clase 

media o de un proletariado más o menos asentado o de famílias de narcotraficantes de 

segunda línea que ya no desean más balazos sino respetabilidad. La palabra clara es 

respetabilidad” (BOLAÑO, 2004, p. 17) .  

Se antes o escritor provinha principalmente de uma elite bem acomodada, agora ele 

surge da classe emergente, desse imenso proletariado que luta por sair adiante. Portanto, 

tentando responder à pergunta de onde vem a nova literatura latino-americana, Bolaño (p. 19) 

ainda afirma: “Viene del miedo. Viene del horrible (y en cierta forma bastante comprensible) 

miedo de trabajar en una oficina o vendiendo baratijas en el paseo Ahumada. Viene del deseo 

de respetabilidad, que sólo encubre al miedo”. Esse medo e esse desejo de respeitabilidade, 

para Bolaño, levam muitos dos novos escritores a perseguir o sucesso, a fama, o dinheiro, os 

prêmios, e, para lograr tudo isso, claro está fazer parte do mercado, para vender muito. Isso, 



 46 

 

logicamente, faz com que muitos deles percam de vista o que, para Bolaño, deveria ser a 

preocupação fundamental de todo escritor: a literatura.  

No entanto, para o escritor chileno, o panorama que apresentava a nova literatura latino-

americana, no momento do Encontro, era prometedor, tanto que no final do texto oferece uma 

lista de autores que, além dos convidados ao Encontro, para ele devem ser citados: 

 

Comenzaré por el más difícil , un autor radical donde los haya: Daniel Sada. 

Y luego debo nombrar a César Aira, a Juan Villoro, a Alan Pauls, a Rodrigo 

Rey Rosa, a Ibsen Martínez, a Carmen Baullosa, al jovencísimo Antonio 

Ungar, a los chilenos Gonzalo Contreras, Pedro Lemebel, Jaime Collyer, 

Alberto Fuguet, a María Moreno, a Mario Ballatin, que tiene la desgracia de 

ser considerado mexicano por los mexicanos y peruano por los peruanos, y 

así podría seguir durante un minuto más. El panorama, sobre todo si uno lo 

ve desde un puente, es prometedor. El río es ancho y caudaloso y por sus 

aguas asoman las cabezas de por lo menos veinticinco escritores menores de 

cincuenta, menores de cuarenta, menores de treinta (BOLAÑO, 2004, p.20-

21).  

 

Ignacio Padilla, por sua vez, em sua comunicação intitulada “McOndo e o Crack: duas 

experiências grupais”, com uma perspectiva de vários anos desde a aparição da antologia e do 

manifesto, analisa a repercussão e as críticas que tiveram esses dois fenômenos literários. 

Nesse sentido, afirma que não se arrepende de nada do que escreveu, já que tanto McOndo 

como o Crack, foram experiências muito valiosas e importantes nesse momento e que, por 

isso mesmo, continuam válidas: 

 

Añado a todo esto que no me arrepiento de lo dicho, como tampoco creo que 

quieran hoy desdecirse quienes entonces hablaron y escribieron conmigo a 

favor de una nueva manera de leer y escribir la literatura en América Latina. 

Hay quienes piensan aún que nos inventamos todo esto para acarrearnos 

publicidad, pero no somos tan listos. Otros creen haber entendido que 

decidimos liberarnos de la pesada sombra de nuestros ilustres abuelos del 

boom, pero no somos tan tontos. La antología de McOndo, el manifiesto del 

crack, y todo cuanto ha ocurrido recientemente con la nueva novela 

latinoamericana gracias o a pesar del crack y de McOndo, fueron fenómenos 

naturales, necesarios y espontáneos que nos sobrepasaron, y es por eso que 

siguen siendo válidos (PADILLA, 2004, p. 137).  

 

No entanto, Padilla afirma que não há uma proposta estética que unifique McOndo e o 

Crack, nem sequer uma que vincule seus membros. E, justamente, estas são a riqueza e o 

maior atrativo desses movimentos – a diversidade, a pluralidade: “Lo que nos ha congregado 

de esta forma no es una estética, sino una actitud hacia la literatura y hacia el lector” 

(PADILLA, 2004, p. 143). 
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No Encontro, igualmente, reafirmar-se-iam a crítica e a rejeição ao realismo mágico. 

Santiago Gamboa, por exemplo, declara que, para ele, não há uma ruptura com as anteriores 

gerações de escritores latino-americanos, pois “[...] se trata de la misma literatura pero con un 

desarrollo distinto, con autores más jóvenes y temas nuevos, que llegan de la mano de esos 

autores, o con los mismos temas de siempre pero vistos con ópticas actuales”, e, com relação 

ao realismo mágico, diz: 

 

La única ruptura de importancia, a mi modo de ver, se da frente a un tipo de 

forma literaria, que es la del realismo mágico. Convertida en el sello de un 

solo autor, Gabriel García Márquez, y de algunos de sus seguidores más 

asiduos, como Isabel Allende, esta forma narrativa es la que menos prestigio 

tiene entre los narradores jóvenes, e incluso la única frente a la cual éstos se 

han rebelado de forma abierta y directa, si atendemos al explosivo prólogo 

de la antología de cuentos McOndo, escrito por los chilenos Alberto Fuguet 

y Sérgio Gómez. (GAMBOA, 2004, p.79-80). 

 

Tais rejeição e crítica ao realismo mágico, que ficam patentes no prólogo de McOndo, 

que menciona Santiago Gamboa, e no manifesto do Crack, como insiste Ignacio Padilla 

(2004, p. 141), não se dirigem contra um escritor específico, nem contra García Marquez, seu 

principal representante; realiza-se “[...] porque otros menos diestros que el escritor 

colombiano habían comenzado a caricaturalizarlo creando por ello esperpentos no sólo de la 

literatura, sino del continente latinoamericano”.  

Para os novos autores latino-americanos, e estamos totalmente de acordo com isso, 

nossa sociedade tem mudado bastante desde os anos cinquenta e sessenta, tornando-se bem 

mais urbana, cosmopolita e globalizada. Nossas cidades se parecem cada vez mais às de 

outros lugares do mundo – Europa, Estados Unidos, China, Índia. – e exibem seus mesmos 

problemas, com diferenças apenas de graus: miséria, insegurança, xenofobia, violência. Por 

isso, para as novas gerações de escritores que surgem nestas e destas urbes, faz-se necessário 

que os países desenvolvidos nos quais o exotismo latino-americano teve tanta repercussão, 

entendam que: 

 

[…] en la nueva literatura latinoamericana ya no abunda la feracidad de la 

naturaleza, las pasiones tropicales, y que si nuestra realidad sigue siendo 

mágica es porque ella misma es absurda y exagerada, pero ya no necesita de 

la ayuda del escritor para alterarse: la realidad latinoamericana es en sí 

misma una realidad trastornada. (FRANCO, 2004, p.42-43).  

 

Esse panorama repercute na visão que se tem e se constrói sobre o real. As gerações de 

escritores precedentes, que beberam da fonte de Borges, trabalharam duro para elaborar uma 
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visão sobre o real e o fantástico como planos que não se opõem, mas se complementam. Não 

obstante, devido ao desencanto e à perda das utopias que o contexto latino-americano 

provocou nas últimas décadas, faz, de alguma maneira, com que os escritores do RLC 

compreendam que o fantástico, o realismo mágico e até a desmesurada exploração estética 

não são mais a via para abordar e tentar expressar as realidades da América Latina. Nessas 

idas e vindas que compõem a dialética da história e da arte, esses escritores falam da 

necessidade de resgatar a velha arte de narrar, de contar histórias pelo simples prazer de 

contá-las e de esperar que sejam lidas, como diz Jorge Franco (2004, p. 40): 

 

Es aquí donde aparece uno de los pocos rasgos comunes de la literatura de 

nuestro tiempo, el regreso a un concepto básico, el principio de la literatura 

universal: contar historias, y hacerlo por el puro placer de contarlas, con la 

esperanza de encontrar en los lectores un principio afín: la lectura por el 

placer de leer. 

 

Não é por acaso, então, que prêmios como o Biblioteca Breve da Editora Seix Barral, 

que tanto ajudou a promover as obras dos autores do boom, depois de desaparecer durante 

mais de duas décadas (a última entrega foi em 1972, ano que, para a maioria dos críticos, 

marca a morte do boom), ressuscite em 1999, premiando justamente um romance latino-

americano: En busca de Klingsor, do mexicano Jorge Volpi. Nos anos seguintes, receberiam o 

prêmio os latino-americanos: Gonzálo Garcés – Argentina, com Los impacientes (2000); 

Mario Mendoza – Colômbia, com Satanás  (2002); Mauricio Electorat – Chile, com La burla 

del tiempo  (2004); Gioconda Belli – Nicarágua, com El infinito en la palma de la mano 

(2008); Guillermo Saccomanno –Argentina, com El oficinista (2010); Elena Poniatowska –

México, com Leonora (2011). Esta mesma editora, aliás, como vimos antes, é a que 

organizou em Sevilla, em 2003, o Primeiro Encontro de Escritores Latino-americanos.  

Igual acontece com o Prêmio Alfagura de romance, que desapareceu em 1972 e é 

retomado em 1998, premiando dois romances simultaneamente: Caracol Beach, do cubano 

Eliseo Alberto, e Margarita, está linda la mar, do nicaraguense Sergio Ramírez. Outras obras 

premiadas foram: Son de mar, do espanhol Manuel Vicent (1999); Últimas noticias del 

paraíso, da espanhola Clara Sánchez; La piel del cielo (2001), da mexicana Elena 

Poniatowska; El vuelo de La reina (2002), do argentino Tomás Eloy Martínez; Diablo 

guardián (2003), do mexicano Xavier Velasco; Delirio (2004), da colombiana Laura 

Restrepo; El turno del escriba (2005), da argentina Graciela Montes; Abril rojo (2006), do 

peruano Santiago Roncangliolo; Mira si yo te querré (2007), do espanhol Luís Leante; 

Chiquita (2008), do cubano Antonio Orlando Rodríguez; El viajero del siglo (2009), do 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Electorat
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Gioconda_Belli
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Saccomanno
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Poniatowska
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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argentino Andrés Neuman; El arte de la resurrección (2010), do chileno Hernán Rivera 

Letelier; El ruido de las cosas al caer (2011), do colombiano Juan Gabriel Vásquez; Una 

misma noche (2012), do argentino Leopoldo Brizuela.  

A editora espanhola Tusquets, por sua vez, lança em 2006 o Prêmio Tusquets de 

Romance, sendo selecionado nesta primeira premiação o colombiano Evelio Rosero por seu 

romance Los ejércitos, e, no ano seguinte, o mexicano Elmer Mendoza por Balas de plata. 

Isso para não falar dos Prêmios Herralde, Rómulo Gallegos, Juan Rulfo e Casa de las 

Américas, que majoritariamente têm premiado obras latino-americanas.  

Todos esses prêmios, assim como as diferentes adaptações (cinema, televisão, teatro), 

de várias das obras de novos romancistas latino-americanos, e o auge editorial, comercial, 

midiático que está experimentando a literatura da América Latina, mais do que comprovar o 

surgimento de um novo boom literário, como aconteceu antes, representam o resultado de um 

processo constante de evolução da narrativa latino-americana.  

No entanto, é necessário fazer algumas considerações sobre esse fenômeno da literatura 

da América Latina. Para começar, como aconteceu antes com o boom dos anos sessenta, sua 

própria denominação. Fala-se de nova literatura latino-americana, boom júnior da literatura 

latino-americana, mas não se contempla o Brasil. Este e a América hispânica historicamente 

têm vivido de costas um para o outro, embora compartilhem referentes e tradições culturais; 

problemáticas sociais, políticas e econômicas. 

No que se refere à literatura, à narrativa para ser mais específico, o Brasil tem 

acompanhado e até tem sido pioneiro nos processos de ruptura, experimentação e evolução 

estéticas. Vale a pena lembrar, por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 1922 e o que ela 

significou para os processo vanguardista na América Latina; a narrativa de Rubem Fonseca 

que, como apresentamos antes, já desde os anos sessenta praticava vários dos princípios que, 

décadas depois, McOndo e o Crack postulariam, tais como a ruptura com o realismo mágico, 

com o exotismo, para se centrar em temáticas mais urbanas, com uma linguagem mais crua, 

suja, e um ritmo narrativo mais ágil, utilizando as influências da narrativa norte-americana e 

do cinema e sua influência em obras e autores mais contemporâneos, como Patrícia Melo, 

Paulo Lins, Milton Hatoum, Daniel Galera, entre outros. Alguns dos romances destes, assim 

como de outros escritores de língua hispânica, como Jorge Franco, Fernando Vallejo, Mario 

Mendoza, Jaime Bayle, Ricardo Piglia, Alan Pauls, têm sido levados ao cinema por sua 

estrutura narrativa e por abordar temáticas atuais como a violência, a delinquência, o 

narcotráfico, os preconceitos (raciais, sexuais, religiosos), convertendo-se, assim, em sucessos 

midiáticos e comerciais, mas sem que isso negue sua qualidade estética e revelando o diálogo 
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e a relação estreita que há entre a estética, as temáticas e os conflitos do Brasil e seus 

vizinhos. 

Outra consideração que deve ser feita é a que diz respeito a suas características 

estéticas. Concordamos com Rodrigo Fresán (2004) quando diz que essas denominações de 

novo boom, boom jr., são perigosas, já que buscam criar uma unidade que não existe e uns 

compromissos e exigências que a maioria de escritores não quer assumir: 

 

Y ahí y aquí estoy ahora. Muy feliz. Pero, inevitablemente, víctima del 

estigma y del malentendido que – estimo – le corresponde corregir a mi 

generación o, mejor todavía, a todos esos escritores que continúan siendo 

jóvenes escritores latinoamericanos. La idea de integrar un boom jr., es una 

idea tentadora pero es, también, unos de esos contratos con traicionera letra 

pequeña. El boom jr., es un animal clónico que – como Dolly – envejecerá 

rápido por más que esté mefistofélicamente asentado sobre la idea de la 

juventud eterna y el recambio. La diferencia – diferencia más que atendible – 

es que si él fue escrito después de los libros del boom; el boom jr. 

nutriéndose del vertido de estos días que corremos – pretende instaurar antes 

de los libros, una especie de viaje ahora y pague después. (FRESÁN, 2004, 

p.58). 

 

Além disso, essas denominações terminam convertendo-se em slogans comerciais e 

midiáticos que cansam de tanto ser ouvidos, o que pode chegar a acontecer com McOndo e o 

Crack:  

 

Así, el problema es que el artefacto que generó al boom y a su todavía 

audible estallido es una bomba difícil de desactivar y sigue imponiendo – 

consciente o inconscientemente, con esa prepotencia que exige y acaso se 

merezca lo exitoso, lo bueno – un ominoso tic-tac que puede oírse tanto en lo 

que se dio en llamar McOndo (un gran slogan que, como los grandes 

slóganes, acabará cansando de tanto oírlo) o en el crack (un cúmulo de 

grandes amistades que, como todas las grandes amistades, lo siento, es 

inevitable, acabarán empequeñeciéndose o desapareciendo). McOndo y el 

crack me parecen etiquetas útiles para los periódicos culturales, pero 

juguetes muy peligrosos para los escritores y armas de doble filo para los 

editores. (FRESÁN, 2004, p.58-59).    

 

Pensamos que é importante não cometer os mesmos erros do passado: cair em 

reducionismos dos quais depois é muito difícil sair, como foi o caso do boom. Embora 

McOndo e o Crack tenham sido muito importantes e necessários para marcar o surgimento de 

uma nova geração de escritores que queriam romper com os estereótipos construídos pelo 

reducionismo do boom e levar o RLC a uma condição mais universal, devemos entender que 

este é um fenômeno muito mais amplo e diverso, cuja única regra, como muitos dos seus 

representantes afirmam, seria a de não ter regras.  
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Nessa perspectiva, a herança mais importante que recebeu o Romance Latino-americano 

Contemporâneo foi saber aproveitar e hibridar o melhor da tradição local, regional, com as 

forças externas da modernidade e da atual pós-modernidade, assim como deixar de lado o 

caduco, o muito explorado, como foi o caso do realismo mágico e do exotismo. Praticar esse 

princípio da antropofagia do qual falou Oswald de Andrade e que tem feito tanto bem à nossa 

literatura. Por isso, a atual narrativa latino-americana, que está sendo tão comentada e 

admirada, é uma narrativa ampla, diversa, híbrida e até caótica e imprevisível, como é o 

próprio contexto social, político, econômico e cultural das atuais sociedades latino-

americanas.  

Consideramos necessário, portanto, fazer uma pequena análise do contexto 

socioeconômico que caracteriza a realidade exagerada e absurda do mundo contemporâneo e 

da América Latina, uma vez que, ao longo desta pesquisa, insistimos na relação estreita que se 

estabelece entre esta e a proposta estética e epistemológica do RLC.  

 

 

1.7 AS ARMAS: UMA OLHADA SOCIAL, ECONÔMICA E CULTURAL 

 

 

América Latina ha sufrido así, históricamente, las 

consecuencias de una violencia fundacional, que la condena a 

una posición periférica con respecto a sistemas globales cuyos 

centros han difundido, en sus correspondientes áreas de 

influencia, la ¨racionalidad¨ de su propia reproducción cultural, 

política y econômica. (MORAÑA, 2002, p.9). 

 

Como diz Mabel Moraña na anterior citação, a violência é intrínseca à história da 

América Latina. A partir de 1492 e da “Conquista do Novo Mundo”, a violência, com sua 

carga de exploração, domínio, abuso de poder, crueldade, extermínio e ignomínia, caiu sobre 

os nossos povos e se instalou no seu ethos, nas suas identidades e no seu inconsciente 

coletivo. Essa marca indelével, uma vez imposta com a cruz e a espada, não faria outra coisa 

que se adaptar e se aperfeiçoar nos diferentes momentos e etapas do devir histórico latino-

americano, tendo como traço comum a perpetuação no poder das classes ou grupos 

dominantes: 

De esta manera, la trama social que resultara de la matriz colonialista 

registró desde el  comienzo las huellas imborrables de la violencia que se 

manifestara tanto a nível racial como económico, tanto en lo referido a las 

políticas de género como en lo relacionado con la distribución geocultural 

del poder, en todos sus niveles. Las “dolorosas repúblicas 
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hispanoamericanas” de que hablara Martí se han debatido desde entonces 

contra las formas naturalizadas de la violencia de la exclusión y el 

autoritarismo, la miséria interna y la depredación imperialista, la penetración 

cultural y las intervenciones políticas, siempre amparadas en la retórica 

legitimadora que las clases dominantes esgrimieran en cada caso para 

perpetuar su poder. 

Puede hablarse así, para el caso de América Latina, de la violencia 

colonialista, imperialista, o nacionalista, y de la violencia impuesta por los 

modelos de modernización; de la violencia que conlleva la creación y 

aplicación del sistema institucional y de las formas múltiples de violencia 

emancipadora y revolucionaria; de la violencia represiva y de las formas que 

se asocian con la estrutura republicana, la implementación del liberalismo y 

la búsqueda o quiebres del consenso democrático. (MORAÑA, 2002, p. 9).  

Decir que la violencia es el problema fundamental de América Latina es sólo 

constatar un hecho. Que la novela hispano-americana refleja esa 

preocupación se advierte en cada página escrita en nuestro continente, essas 

páginas que son como la piel de nuestros pueblos, los testigos de una 

condición siempre presente (DORFMAN, 1970, p. 9). 

 

O nosso continente, contudo, tem vivido processos e formas de violência nas últimas 

décadas (ditaduras militares, guerrilhas, narcotráfico, delinquência) extremamente fortes, que 

conduziram à deflagração de diversas guerras internas, impedindo a superação da condição 

atávica de subalternidade dentro da ordem mundial e, provocando, pelo contrário, a 

reciclagem de violências antigas que se tornam cada vez mais complexas, resistentes e até 

naturalizadas, quer dizer, incorporadas à vida cotidiana.  

Nesse sentido, Luz Horne, em Literaturas reales: transformaciones del realismo en la 

narrativa latinoamericana contemporánea (2011, p. 13), diz: 

 

Sin embargo, es casi innegable que en diversos contextos nacionales 

latinoamericanos, desde los años noventa en adelante, probablemente debido 

a cierta agudización de la desigualdad social, la pobreza y la violencia en las 

grandes ciudades latinoamericanas – o quizás debido a un cambio en la 

naturaleza del modo en que estos problemas se configuraban hasta entonces 

– esta tendencia se ha venido generalizando. Así, comienzan a surgir de un 

modo mucho más constante una serie de textos y films que adoptan una 

estética realista para exponer una marginalidad creciente y mostrar la ciudad 

como un espacio degradado, sucio y ruinoso.  

 

O adjetivo “novo” (aplicado para o realismo, a violência e o romance), devemos insistir, 

não deve ser entendido como ruptura, mas como continuidade e adaptação aos novos 

contextos, problemáticas e desafios das sociedades contemporâneas. Assim, o final do século 

XX e o início do XXI, período no qual se concentra nosso estudo, não definem apenas a 

passagem de um século para o outro, trata-se de um momento crucial na história 
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contemporânea; bastante interessante por sua complexidade, por seus paradoxos e 

antagonismos. 

Por um lado, segundo alguns pensadores contemporâneos (Lyotard, Baudrillard, 

Habermas, Guidens, Hall, Milton Santos, Bauman), vivemos o trânsito da modernidade à pós-

modernidade, com todas as incertezas e desequilíbrios que estes câmbios podiam gerar. O 

mito do progresso, por exemplo, ligado estreitamente ao racionalismo e à técnica, trouxe um 

amplo desenvolvimento no campo da ciência, da medicina, da tecnologia, das comunicações. 

As inovações informáticas e as novas tecnologias deram um salto enorme nas últimas 

décadas; o mundo deixou de ser um espaço insólito e incomensurável para se tornar uma 

“aldeia global”, como o anunciou nos anos sessenta o filósofo Marshall McLuhanb no livro A 

Galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico (McLUHAN, 1977). A internet e a 

telefonia celular atravessaram as distâncias e as fronteiras geográficas colocando em contato 

pessoas do mundo inteiro, em tempo real, e abriram as portas para fontes de informação, 

aparentemente, inesgotáveis. A clonagem, a engenharia genética e as pesquisas com células-

tronco são hoje uma realidade e imemsas suas possibilidades de aplicação.  

A felicidade, o amor, a paz, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, não obstante, 

parecem lutas perdidas ou sonhos inalcançáveis. As profecias de Huxley no Admirável mundo 

novo ([1932]1995) parecem estar se realizando. Vivemos num mundo aparentemente mais 

organizado, mais saudável, mais higiênico, mais confortável, porém estruturado e controlado 

por formas de poder totalitárias. O “soma”
5
 com o qual nos mantêm distraídos, entretidos e 

aparentemente contentes é o consumo, que impõe o que Milton Santos (2000) denominou a 

“tirania do dinheiro”. 

 Entretanto, o que está por trás dessa fachada de aparante progresso e conforto, é uma 

crise global: ambiental, ecológica, axiológica, ontológica e até epistemológica. Anunciada no 

século XIX por Nietzsche e no XX por Heidegger e outros filósofos, esta crise humana levou 

à substituição da pergunta essencial da filosofia que girava ao redor do “ser” – conhece-te a ti 

mesmo – por outras nas quais o ideal de progresso e o domínio da natureza eram o centro e 

conduziram o homem moderno a sustentar sua existência na ideia do “ter”
6
. Nosso mundo 

atual exibe, portanto, uma desigualdade econômica absurda  e uma injustiça social 

vergonhosa. A pobreza e o medo se tornaram estruturas fundamentais do sistema, sem as 

quais este não teria tanto domínio e controle sobre o capital mundial e sobre a população. 

                                                           
5
 “Soma” é a droga que, no livro de Huxley, fornece o sistema à população para mantê-la contente, submissa e 

manipulável.  
6
 Veja-se FROMM, Erich. Ter ou Ser? Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 
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Com relação a esse aspecto econômico da atual ordem global, Thomas Piketty em Le 

capital au XXI
e
 siécle (2013), analisa a situação do capital neste inicio de século. A primeira 

constatação que faz o pesquisador francês é sobre a enorme desigualdade existente no 

processo de acumulação e repartição da riqueza mundial:  

 

Résumons. Le processus d´accumulation et de répartition des patrimoines 

contient en lui-même des forces puissantes poussant vers la divergence, ou 

tout du moins vers un niveau d´inégalité extrêmement élevé. Il existe 

également des forces de convergence, qui peuvent fort bien l´emporter dans 

certains pays ou a certaines époques, mais les forces de divergence peuvent à 

tout moment prendre le dessus, comme cela semble être le cas en ce début de 

XXIe siècle, et comme le laisse présager l´abaissement probable de la 

croissance démographique et économique dans les décennies à venir 

(PIKETTY, 2013, p. 56).  

 

Tal desigualdade do capital coloca, na grande base da pirâmide, como historicamente 

tem acontecido, a África, a Índia e a América Latina e, no pequeno topo, a Europa ocidental, 

os Estados Unidos e o Japão. Desse modo, Piketty apresenta dados esclarecedores sobre a 

distribuição média da renda mundial por habitante e sobre a repartição do PIB (Produto 

Interno Bruto) em 2012:  

 

Pour résumer, l´inegalité au niveau mondial oppose des pays où le revenu 

moyen par habitant est de l´ordre de 150 – 250 euros par mois (l´Afrique 

subsaharienne, l´Inde) à des pays où le revenu par habitant atteint 2 500 – 3 

000 euros par mois (l´Europe occidentale, l´Amérique du Nord, le Japon), 

soit entre dix et vingt fois plus. La moyenne mondiale, qui correspond 

approximativement au niveau de la Chine, se situe autor de 600 – 800 euros 

par móis. (PIKETTY, 2013, p.111). 

 

Tabela 1 – “La répartition du PIB mondial en 2012” 

 Population  

(en millions 

d´habitants) 

PIB 

(en milliards d´euros 

2012) 

PIB par 

habitant  

Équivalent 

revenu mensuel 

par habitant 

  

(en euros 2102) 

Monde  7 050 100% 71 200 100 % 10 100 € 760 € 

Europe 

dont Union européenne 

740 

540 

10 % 

8 % 

17 800 

14 700 

25 % 

21 % 

24 000 € 

27 300 € 

1 800 € 

2 040 € 
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dont Russie - Ukraine  200 3 % 3 100 4 % 15 400 € 1 150 € 

Amérique 

dont États-Unis-Canada 

dont Amérique latine 

950 

350 

600 

13 % 

5 % 

9 % 

20 600 

14 300 

6 300 

29 % 

20 % 

9 % 

21 500 € 

40 700 € 

10 400 € 

1 620 € 

3 050 € 

780 € 

Afrique  

dont Afrique du Nord 

dont Afrique 

subsaharienne 

1 070 

170 

900 

15 % 

2 % 

13 % 

2 800 

1 000 

1 800 

4 % 

1 % 

3 % 

2 600 € 

5 700 € 

2 000 € 

200 € 

430 % 

150 % 

Asie  

dont Chine 

dont Inde 

dont Japon 

dont autres 

4 290 

1 350 

1 260 

130 

1 550 

61 % 

19 % 

18 % 

2 % 

22 % 

30 000 

10 400 

4 000 

3 800 

11 800 

42 % 

15 % 

6 % 

5 % 

17 % 

7 000 € 

7 700 € 

3 200 € 

30 000 € 

7 600 € 

520 € 

580 € 

240 € 

2 250 € 

570 € 

 

“Lecture: le PIB mondial, estimé en parité de pouvoir d´achat, était en 2012 de 71 200 milliards 

d´euros. La population mondiale était de 7.500 milliards d´habitants, d´où un PIB par habitant de 

10.100 € (equivalente à un revenu par habitant de 760 € par mois). Tous les chiffres ont été arrondis à 

la dizaine ou centaine la plus proche”. (PIKETTY, 2013, p. 109). 

 

Como vemos, a desigualdade de distribuição do capital mundial entre os países ricos, 

que são aqueles com um passado colonialista e escravocrata, com relação às nações ou 

continentes pobres, que historicamente têm sofrido o domínio e a exploração das potências 

mundiais, é enorme. No caso da América Latina em comparação com a América do Norte, 

por exemplo, isso fica evidente: “La Amérique est également divisée en deux ensembles bien 

distincts, et encore plus inégaux que le centre et la périphérie européens: le bloc États-Unis ⁄ 

Canada, avec 350 millions d’habitants et 40 000 euros de PIB para habitant, et l’Amérique 

latine, avec 600 millions d’habitants et 10 000 euros de PIB par habitant, soit três exactament 

la moyenne mondiale”  (PIKETTY, 2013, p. 110).   

A pesquisa de Piketty revela, igualmente, que a desigualdade do capital não se apresenta 

apenas em nível internacional, mas, e inclusive de forma mais marcada, no interior de cada 

país: “Aujourd’hui, la réalité est que l’inégalité du capital est beaucoup plus domestique 

qu’internationale: elle oppose davantage les riches et les pauvres à l’intérieur de chaque pays 
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que les pays entre eux” (PIKETTY, 2013, p. 80). No caso dos países ricos, segundo Piketty 

(2013, p. 77), isso se explica pelo retorno às taxas baixas de crescimento da população e às 

políticas que favorecem os interesses privados: “Les très hauts niveaux de capitalisation 

patrimoniale observés actuellement dans les pays riches semblent s’expliquer avant tout par le 

retour à un régime de croissance faible de la population et de la productivité – doublé d’un 

retour à un régime politique objetivement très favorable aux capitaux prives”. 

Nos continentes pobres, como é o caso da América Latina, a África  ou a India, onde o 

crescimento populacional é muito mais alto do que na Europa ocidental, na América do Norte 

ou no Japão, este abismo entre ricos e pobres é muito mais profundo e a desigualdade mais 

marcada e evidente. Esta se reflete na enorme população existente com um nível de renda 

extremamente baixo, como se confirma nos dados apresentados no estudo de Piketty. 

A pesquisa do economista francês mostra, além do mais, que, com a acumulação tão 

desigual do capital mundial nas mãos do interesse privado, a herança passou a ser um 

elemento central na distribuição e no incremento do capital: “[...] la très forte concentration du 

capital s’explique notamment par l’importance de l’héritage et de ses effects cumulatifs (par 

exemple, il est plus facile d’épargner quand on a hérité d’un appartement et que l’on n’a pas 

de loyer à payer)”. Portanto, o que atualmente acontece é uma desigualdade enorme entre a 

renda do trabalho e a renda do capital que se herda, com o qual a crença no mérito pessoal e 

no trabalho ou estudo como possibilidades de ascensão econômica e social se desvirtuaram no 

mundo contemporâneo e pós-moderno. Essa condição, por mais injusta que seja, faz parte 

constitutiva do atual sistema e da chamada “democracia” ocidental (PIKETTY, 2013, p.382). 

Diante desse panorama econômico e retomando o pensamento de Milton Santos (2000), 

somos de opinião que a violência do dinheiro, do capital, constitui a primeira e principal fonte 

das outras violências de que padece a sociedade. Como não esperar que existam guerras e 

violências atrozes quando o capital mundial – a riqueza do planeta – está acumulado em tão 

poucas mãos que, aliás, são as mesmas mãos invisíveis que controlam o sistema que exacerba 

o desejo, condição natural do homem e gerador de conflitos?  

Nessa perspectiva, René Girard em a Violência e o sagrado (1972), rastreia as origens 

da violência, encontrando no desejo o elemento central que desencadeia o conflito entre os 

seres humanos. Esse desejo, afirma o pensador francês, é de tipo mimético: desejamos o que o 

outro deseja e vice-versa, criando um triangulo composto pelo sujeito desejante, o objeto 

desejado e o rival. O conflito pelo objeto de desejo desencadeia no indivíduo impulsos de 

destruição e morte. Por isso, afirma Girard, fala-se que a violência é “irracional”, mas sempre 
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encontra razões para surgir. Porém, depois de um tempo, essas razões passam a um segundo 

plano ou são esquecidas, ficando apenas o desejo de violência.  

A violência é, assim, um conceito amplo e complexo, e, por ser eixo transversal do 

nosso estudo, consideramos necessário nos aprofundar um pouco mais em sua natureza, 

características e implicações. Nesse sentido, Slavoj Žižek, no livro Sobre la violência: seis 

reflexiones marginales (2009, p.10), distingue três tipos de violência: a violência subjetiva, a 

violência simbólica e a violência sistêmica: 

 

Éste es el punto de partida, quizá incluso el axioma, del presente libro: la 

violencia subjetiva es simplemente la parte más visible de un triunvirato que 

incluye también dos tipos objetivos de violencia. En primer lugar, hay una 

violencia “simbólica” encarnada en el lenguaje y sus formas, la que 

Heidegger llama nuestra “casa del ser”. Como veremos después, esta 

violencia no se da sólo en los óbvios – y muy estudiados – casos de 

provocación y de relaciones de dominación social reproducidas en nuestras 

formas de discurso habituales: todavía hay una forma más primaria de 

violencia, que está relacionada con el lenguaje como tal, con su imposición 

de cierto universo de sentido. En segundo lugar, existe otra a la que llamo 

“sistêmica”, que son las consecuencias a menudo catastróficas del 

funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político. 

 

Como diz Žižek, a violência subjetiva não é mais que a ponta do iceberg de um 

conjunto de violências maior e mais poderoso: a violência simbólica e a violência sistêmica. 

A violência simbólica, segundo o autor, tem a ver com a constituição do ser e sua relação com 

o outro, quer dizer, com o desejo e com a linguagem: “Es gracias al lenguaje como nosotros y 

nuestro prójimo podemos ‘vivir en mundos diferentes’ incluso cuando compartimos la misma 

calle. Lo que esto significa es que la violencia verbal no es una distorsión secundaria, sino el  

recurso final de toda violencia humana específica” (ŽIŽEK, 2009, p.85). Isso porque a nossa 

relação com o próximo está determinada pelo desejo, e a linguagem é o meio de transmitir e 

expressar esse impulso, o que constitui já um ato violento:  

 

Por ello el lenguaje mismo, el auténtico medio de no violencia, de 

reconocimiento mutuo, implica la violencia incondicional. En otras palabras, 

es el lenguaje en sí mismo lo que empuja nuestro deseo más allá de los 

límites adecuados, tranformándolo en un ‘deseo que contiene el infinito’, 

elevándolo a una compulsión absoluta que nunca puede satisfacerse. Lo que 

Lacan llama objet petit a es precisamente este objeto ‘no muerto’, etéreo, el 

objeto sobrante que causa el deseo en su aspecto excessivo y desviado. Uno 

no puede librarse de este excesso, pues es consubstancial al deseo humano 

como tal. (ŽIŽEK, 2009, p. 83). 
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Nesse sentido, o ser humano e sua interação com seus semelhantes são determinados 

pela linguagem, e esta, por sua vez, leva o desejo ao excesso, a uma “compulsão absoluta”, 

insaciável, que é o germe da violência ontológica: “Aquí está por tanto el vínculo directo 

entre la violência ontológica y el tejido de la violencia social (relaciones de dominación 

forzada) que se relaciona con el lenguaje” (ŽIŽEK, 2009, p. 90). 

A violência sistêmica, por sua vez, não tem a ver simplesmente com o exercício físico e 

direto da violência, como é o caso da violência subjetiva, mas com as formas de exploração, 

coerção, controle e imposição do sistema capitalista: 

 

Es ahí donde reside la violencia sistémica fundamental del capitalismo, 

mucho más extraña que cualquier violencia directa socioideológica 

precapitalista: esta violencia ya no es atribuíble a los indivíduos concretos y 

a sus “malvadas”  intenciones, sino que es puramente “objetiva”, sistémica, 

anónima. Aquí se halla la diferencia lacaniana entre la “realidad” y lo “real”: 

la “realidad” es la realidad social de las personas concretas implicadas en la 

interacción y en los procesos productivos, mientras que lo “real” es la lógica 

espectral inexorable y “abstracta” del capital que determina lo que ocurre en 

la realidade social. Este es un vacío que puede experimentarse cuando se 

visita un país donde reina el desorden, donde el deterioro ecológico y la 

miseria a la que se ve expuesta su población están presentes en cada detalle. 

Sin embargo, los informes económicos sobre dicho país pueden decir lo 

contrario, su economia puede ser, y de hecho lo es en muchas ocasiones, 

“financieramente sana”: la realidade no es lo que importa; lo que importa es 

la situación del capital. (ŽIŽEK, 2009, p. 23-24).  

 

Assim, a “situação do capital”, como demonstra o estudo de Piketty, caracteriza-se por 

acumulação desmesurada em poucas mãos e desigualdade extrema na distribuição da riqueza 

mundial. É esta violência do sistema que se esconde nos camarins do espetáculo das 

violências subjetivas, mas que sai com o lucro da função. O representante ou ator principal 

desta tragicomédia, como bem o analisa Žižek, é o chamado “comunista liberal”, ao estilo Bill 

Gates, George Soros, Mark Zuckerberg. Trata-se de personagens que defendem os direitos 

humanos, doam grandes quantidades de dinheiro a causas sociais, quer dizer, são filantropos, 

ecológicos, defendem os animais, o planeta, inclusive podem ser verdadeiramente boas 

pessoas, sensíveis e altruístas, porém são os donos das grandes companhias transnacionais e, 

na hora de explorar, defender seus interesses e seu capital, são implacáveis. São eles os 

agentes da violência estrutural, sistêmica, no mundo globalizado (ŽIŽEK, 2009). 

O jogo dessas violências (subjetiva, simbólica e sistêmica) e, também, os desequilíbrios 

econômicos, sociais, e o surgimento dos “comunistas liberais” revelam, segundo Hardt e 

Negri (2004), dois fenômenos fundamentais dentro da atual ordem mundial: a mudança na 

concepção tradicional de Império e o estado atual de guerra global. Até pouco tempo atrás, a 
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noção de Império era associada aos Estados Unidos como centro do poder capitalista e, 

portanto, o Estado-nação que exercia o domínio e controle sobre os territórios periféricos e 

subalternos. Hoje, o Império funciona como um “poder em rede” que integra, além dos 

Estados-nação, grandes companhias multinacionais e outros poderes hegemônicos: 

 

Lo que emerge hoy, en cambio, es un “poder en red”, una nueva forma de 

soberanía, que incluye como elementos principales o nodos a los estados-

nación, junto con las instituciones supranacionales, las principales 

corporaciones capitalistas y otros poderes. En la red del Imperio no todos los 

poderes son iguales, por supuesto. Muy al contrario, algunos estados-nación 

tienen un poder enorme, y otros casi ninguno, y lo mismo ocurre con las 

demás corporaciones e instituciones que componen la red. Pero a pesar de 

las desigualdades, se ven obligados a cooperar para crear y mantener el 

orden global actual con todas sus divisiones y sus jerarquías internas. 

(HARDT; NEGRI, 2004, p.14). 

 

Nesta noção de Império, nenhum Estado-nação, nem sequer os Estados Unidos, pode 

agir sozinho, precisa da rede para funcionar. Além do mais, como afirmam Hardt e Negri 

(2004, p.15), não existe uma participação igualitária nesta ordem mundial, pelo contrário há 

divisões bastante marcadas: “Más exactamente, nuestro ordem global actual se define por 

rigurosas divisiones y jerarquías siguiendo líneas regionales, nacionales y locales”. Esta 

ordem global, finalmente, gera fraturas, divisões e hierarquias internas, que desencadeiam um 

estado permanente de guerra.  

O estado de guerra indefinido, dizem Hardt e Negri, funciona como um instrumento do 

Império para controlar, dominar e acumular capital. Assim, o que caracteriza a atual ordem 

mundial é o domínio de um Império de tipo gobal e um estado de guerra também de tipo 

global. Sem importar onde aconteçam os conflitos e ainda que sejam aparentemente 

confrontos nacionais, estes podem se considerar guerras civis no interior do Império: 

 

Desde esta perspectiva, todos los conflictos armados del mundo, fríos y 

calientes – en Colombia, Sierra Leona y Aceh como en Israel\Palestina, 

India\Pakistan, Afganistan e Iraq – deberíamos considerarlos como guerras 

civiles del Imperio, aunque registren la intervención de algunos estados. Lo 

cual no significa que esos conflictos movilicen todo el Imperio, ya que, en 

efecto, cada uno de ellos es local y específico, sino que existen dentro del 

sistema imperial global, por el que están condicionados y al que, a su vez, 

afectan. Por tanto, ninguna guerra local debe ser contemplada aisladamente, 

sino como parte de una gran constelación, vinculada en mayor o menor 

grado a otras zonas de guerra, así como a zonas que por ahora no están en 

guerra. (HARDT; NEGRI, 2004, p.24). 
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Paralelo a esse desalentador contexto, existem, não obstante, alternativas, fenômenos de 

resistência que se vêm gestando e que vislumbram a possibilidade de resgatar e construir uma 

verdadeira democracia. Se, por uma parte, a globalização e as novas tecnologias têm levado à 

exacerbação do desejo, do consumo, e à agudização das diferenças e das hierarquias, em outro 

sentido, também têm possibilitado, graças à internet, às redes sociais, ao que denominam 

“Cibercultura”, a comunicação direta, aberta e imediata entre as pessoas, principalmente os 

jovens, abrindo espaços para a discussão de ideias, a crítica social, política, e, principalmente, 

para a mobilização em massa com objetivos em comum. Este foi o caso dos cacerolazos na 

Argentina, a partir de 2002, ou os deniminados rolezinhos no Brasil, iniciados em 2013: 

 

Desde dezembro de 2013 entraram em cena os denominados “rolezinhos”. 

Estas mobilizações foram organizadas eminentemente pelo Facebook para 

convocar os participantes aderentes a tais eventos que se passavam em 

shopping centers, inicialmente ocorridos na cidade de São Paulo e depois em 

várias cidades brasileiras. Tais eventos passaram a reunir grupos de jovens e 

adolescentes, normalmente em situação de exclusão social e econômica. Os 

encontros normalmente concentraram mais de 1.000 participantes e a 

motivação para tais, de acordo com os organizadores, se dá em função de 

uma busca por lazer e como forma de “ostentação”, expressão esta invocada 

por músicas de funk que traz consigo a ideia de o sujeito mostrar 

“ostentação” a partir do uso de roupas e assessórios de marcas de grife, e, 

especialmente, por passar a frequentar espaços tradicionalmente 

frequentados pelas elites, (TAVARES; PAULA; ALMEIDA, 2014, p. 9). 

 

Nesse sentido, Hardt e Negri (2004, p.13), situam o “projeto da multidão” como um 

“[...] proyecto que no solo expressa el deseo de un mundo de igualdad y de libertad, no solo 

exige una sociedad global democrática abierta e inclusiva, sino que proporciona los médios 

para conseguirla”. Para esses autores, a “multidão” estabelece diferenças com os conceitos de 

povo, massa, turba, gentalha. A multidão, segundo eles, é um “sujeito social” amplo, diverso, 

espontâneo; que não se fundamenta numa identidade ou numa unidade, mas no que há de 

comum entre os membros, no que se compartilha:  

 

Con el término de multitud, en cambio, designamos a un sujeto social activo, 

que actúa partiendo de lo común, de lo compartido por esas singularidades. 

La multitud es un sujeto social internamente diferente y múltiple, cuya 

constitución y cuya acción no se fundan en la identidad ni en la unidad (ni 

mucho menos en la indiferenciación), sino en lo que hay en común. 

(HARDT; NEGRI, 2004, p.128).  

 

O “projeto da multidão” vislumbra a possibilidade, pela primeira vez na história, de 

uma democracia de caráter global. Uma democracia verdadeira, baseada no bem comum, no 
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amor (no sentido amplo e generoso da palavra). Uma democracia que ultrapasse as lutas 

políticas e clientelistas, a corrupção e todos os vícios do sistema. Mas, para isso, a multidão 

tem de juntar suas potencialidades ontológicas, sociais e políticas, para ser capaz de se reunir 

num momento e num lugar determinados para tomar decisões (HARDT; NEGRI, 2004). 

Nesse caminho, os principais obstáculos para que triunfe o projeto da “multidão” são: o 

estado de guerra global interminável e a crise planetária da democracia: 

 

Este proyecto político de la multitud, sin embargo, debe hallar un camino 

para enfrentarse a las condiciones de nuestra realidad contemporánea. Su 

proyecto de amor puede parecer fuera de lugar en un mundo como el 

nuestro, en donde el orden global se fundamenta y legitima su poder por 

medio de la guerra, que degrada y suspende todos los mecanismos 

democráticos. La crisis de la democracia no se circusncribe específicamente 

a Euroamérica, ni a ninguna otra región del planeta: la crisis de la 

representación y la corrupción de las formas de democracia es una condición 

planetaria, evidente a primera vista en todos los estados-nación, insuperable 

en las comunidades regionales de estados colindantes, y expresada con 

violencia en el plano global, imperial. La crisis global de la democracia 

afecta a todas las formas de gobierno del mundo. El estado de guerra global 

interminable es una condición que contribuye a la tendencia contemporánea 

hacia la formación de un sistema único, monárquico, de dominación 

mundial. (HARDT; NEGRI, 2004, p.400). 

 

O interessante, entretanto, é que essa possibilidade, por utópica que pareça, vislumbra-

se, e os jovens estão aproveitando a facilidade de comunicação das redes sociais (Facebook, 

WhatsApp, Twiter, etc.) e das novas tecnologias, para se juntar, sair às ruas e se expresar de 

maneira livre e espontânea em diversos protestos e mobilizações, como tem acontecido 

recentemente na América Latina, ponto nevrálgico (junto com África, India e outras partes 

periféricas do planeta) da desigualdade econômica mundial e da guerra global.  

Nessa perspectiva, concordamos com a ideia de Milton Santos (2000) de que é possível 

outra globalização, mais aberta, inclusiva e humana; uma globalização que coloque a ciência, 

a tecnologia e o melhor do pensamento global para encontrar soluções para os problemas 

críticos que afetam nosso planeta, nossas sociedades, e não para incrementar as desigualdades 

e instaurar a guerra, como até agora vem acontecendo; uma globalização que resgate o real 

sentido da democracia, que a defenda e a coloque ao serviço do bem comum e da felicidade 

humana, como afirmou o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, na Conferência Rio+20, em 

2012: 

 

El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las 

fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no 

venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en general. Venimos 
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al planeta para ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien 

vale como la vida y esto es lo elemental. Pero si la vida se me va a escapar, 

trabajando y trabajando para consumir un “plus” y la sociedad de consumo 

es el motor –porque, en definitiva, si se paralisa el consumo, se detiene la 

economía, y si se detiene la economía, aparece el fantasma del estancamento 

para cada uno de nosotros –, pero ese hiperconsumo es el que está 

agrediendo al planeta. Y tienen que generar ese hiperconsumo, cosa de que 

las cosas duren poco, porque hay que vender mucho. [...] Estos son 

problemas de carácter político que nos están indicando que es hora de 

empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver a la 

época del hombre de las cavernas, ni de tener un “monumento al atraso”, 

Pero no podemos seguir indefinidamente, governados por el mercado, sino 

que tenemos que gobernar al mercado. Por ello digo, en mi humilde manera 

de pensar, que el problema que tenemos es de carácter político. [...] Estas 

cosas que digo son muy elementales: el desarrollo no puede ser en contra de 

la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana; del amor arriba de 

la Tierra, de las relaciones humanas, del cuidado a los hijos, de tener amigos, 

de tener lo elemental. Precisamente, porque ese es el tesoro más importante 

que tenemos, la felicidade. Cuando luchamos por el medio ambiente, 

tenemos que recordar que el primer elemento se llama la felicidad humana.  

 

O discurso de Mujica aponta na mesma direção das ideias de Žižek, de Hardt e Negri, 

Piketty, Milton Santos e outros pensadores contemporâneos, que insistem na acumulação 

desmedida, na desigualdade econômica e social, assim como na crise política, filosófica e 

humana, como as verdadeiras causas das diversas formas de violência que padece nossa 

sociedade. É um discurso que transcende os jogos e os interesses políticos (liberais, 

conservadores, da direita, da esquerda), mas que invoca um novo tipo de humanismo, de 

integração e do resgate dos valores verdadeiramente democráticos.   

Mas não é só Mujica na América Latina que assume este tipo de discurso. No campo da 

arte e da cultura, há diversas vozes que estão se pronunciando (e convocando multidões), de 

maneira aberta, direta, contundente, contra o estado atual das coisas e lutando para que as 

pessoas, o povo latino-americano, como aponta Žižek
7
, pare um pouco e observe, pense, 

analise, para depois agir de maneira mais consciente e livre; superando a pressão da violência 

simbólica que, atráves da mídia e da indústria de espectáculo, forma opiniões e visões de 

mundo distorcidas e unívocas.  

                                                           
7
 Žižek (2008, p. 16) diz sobre a necessidade que há em alguns momentos, principalmente nos de “falsa 

urgência”, de não implicarse, mas parar  e aguardar para oberservar e fazer uma análise paciente e crítica dos 

problemas: “Un análisis paciente y crítico de la actual constelación global –  que no oferece soluciones claras, 

ningún consejo ‘práctico’ sobre qué hacer, y no señala luz alguna al final del túnel, pues uno es consciente de 

que esa luz podría pertenecer a un tren a punto de arrollarnos – que a menudo va seguido de un reproche: 

‘¿Quieres decir que no deberíamos hacer nada? ¿Simplemente sentarnos a esperar?’. Deberíamos tener el coraje 

de responder: ‘¡Sí, exactamento eso!’. Hay situaciones en que lo verdaderamente ‘práctico’ que cabe hacer es 

resistir la tentación de implicarse y ‘esperar y ver  para hacer un análisis paciente y crítico”.  
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Um exemplo dessas vozes críticas na América Latina era Eduardo Galeano, que, desde 

sua célebre e clássica obra As veias abertas da América Latina (1971) e, posteriormente, com 

sua poesia, sua prosa e seu compromisso intelectual, lutou pela reflexão crítica da história e 

das realidades latino-americanas, assim como pela necessidade de de que não se percam a 

sensibilidade, a alegria, a solidariedade, o amor e a utopia. 

No campo da música, outro caso exemplar desse discurso direto, contundente e 

reflexivo nos oferece a agrupação porto-riquenha Calle 13. Nessa ilha no Caribe, que, em 

pleno século XXI, ainda é colônia dos Estados Unidos (portanto vive de maneira muito forte a 

influência e a pressão econômica, política e cultural da potência mundial), esse grupo mistura 

ritmos modernos, caribenhos e do folclore latino-americano – rock, hip-hop, eletrônica, 

regaeton, merengue, vallenato, cumbia –, combinados com grandes doses de humor, 

erotismo, mas também raiva, descontentamento e crítica social. Suas letras falam da 

necessidade da integração latino-americana, dos diversos tipos de violência que acontecem 

não apenas em seu país, mas em todo o continente, porém outras de suas canções falam 

também do amor, do sexo, da festa, da malandragem latina, da sua riqueza natural e humana, 

e do gosto de viver que caracteriza o nosso povo.  

Uma boa mostra de muitos desses elementos está na sua canção “Latinoamérica”, do 

álbum Entren los que quieran (2001), produto de uma longa viagem do grupo por diferentes 

lugares da América Latina. Nela, além da fusão musical mencionada, também há hibridismo 

linguístico, combinando o espanhol e o português. Nas vozes, colaboram as cantoras: Totó la 

Momposina, representante da música folclórica colombiana, a peruana Susana Baca, figura 

também destacada da música popular latino-americana e a brasileira Maria Rita, filha da 

emblemática cantora Elis Regina e uma das grandes vozes da atual MPB (Música Popular 

Brasileira): 

Latinoamérica (Calle 13)  

Soy... soy lo que dejaron 

Soy toda la sobra de lo que se robaron 

Un pueblo escondido en la cima 

Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima 

Soy una fábrica de humo 

Mano de obra campesina para tu consumo 

Frente de frío en el medio del verano 

El amor en los tiempos del cólera, ¡mi hermano! 

Soy el sol que nace y el día que muere 

Con los mejores atardeceres 

Soy el desarrollo en carne viva 

Un discurso político sin saliva 
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Las caras más bonitas que he conocido 

Soy la fotografía de un desaparecido 

La sangre dentro de tus venas 

Soy un pedazo de tierra que vale la pena 

Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra 

Anotándote dos goles 

Soy lo que sostiene mi bandera 

La espina dorsal del planeta, es mi cordillera 

Soy lo que me enseñó mi padre 

El que no quiere a su patría, no quiere a su madre 

Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina 

!Oye! 

 

Totó La Momposina: 
Tú no puedes comprar el viento 

Tú no puedes comprar el sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 

Tú no puedes comprar el calor 

 

María Rita: 
Tú no puedes comprar las nubes 

Tú no puedes comprar los colores 

Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 

 

Totó La Momposina: 
Tú no puedes comprar el viento 

Tú no puedes comprar el sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 

Tú no puedes comprar el calor 

 

Susana Bacca: 
Tú no puedes comprar las nubes 

Tú no puedes comprar los colores 

Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 

 

Calle 13 

Tengo los lagos, tengo los ríos 

Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío 

La nieve que maquilla mis montañas 

Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña 

Un desierto embriagado con peyote 

Un trago de pulque para cantar con los coyotes 

Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito 

La altura que sofoca, 

Soy las muelas de mi boca, mascando coca 

El otoño con sus hojas desmayadas 

Los versos escritos bajo la noches estrellada 

Una viña repleta de uvas 

Un cañaveral bajo el sol en Cuba 

Soy el mar Caribe que vigila las casitas 

Haciendo rituales de agua bendita 

El viento que peina mi cabellos 
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Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello 

El jugo de mi lucha no es artificial 

Porque el abono de mi tierra es natural 

 

Totó La Momposina: 
Tú no puedes comprar el viento 

Tú no puedes comprar el sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 

Tú no puedes comprar el calor 

 

Susana Bacca: 
Tú no puedes comprar las nubes 

Tú no puedes comprar los colores 

Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 

 

María Rita: 
não se pode comprar o vento 

não se pode comprar o sol 

não se pode comprar a chuva 

não se pode comprar o calor 

não se pode comprar as nuvens 

não se pode comprar as cores 

não se pode comprar minha'legria 

não se pode comprar minhas dores 

No puedes comprar el sol... 

No puedes comprar la lluvia 

vamos caminando, vamos dibujando 

Calle 13 

Trabajo bruto, pero con orgullo 

Aquí se comparte, lo mío es tuyo 

Este pueblo no se ahoga con marullo 

Y se derrumba yo lo reconstruyo 

Tampoco pestañeo cuando te miro 

Para que te recuerdes de mi apellido 

La operación Condor invadiendo mi nido 

Perdono pero nunca olvido 

!Oye! 

Vamos caminando 

Aquí se respira lucha 

Vamos caminando 

Yo canto porque se escucha 

Vamos caminando 

Aquí estamos de pie 

!Que viva la América! 

No puedes comprar mi vida... (CALLE 13, 2001)
.
 

 

Pensamos, assim, que na América Latina mais do que se estar gestando o “projeto da 

multidão” ou em concomitância, vêm-se construindo uma resistência e um pensamento crítico 

ante o panorama de injustiça, desigualdade, subalternidade e violência constante que 

caracteriza a sua história. Essa resistência e essa consciência política e social se expressam 
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nos diferentes campos do pensamento e da arte, através de um discurso direto, explosivo, 

conforme às circunstâncias e características do contexto em que essas produções são 

engendradas, como tentamos mostar neste breve panorama da realidade contemporânea.   

Nesse sentido, consideramos o RLC uma expressão fundamental desse clima de ideias 

na América Latina. Através dos novos tipos de realismo, do discurso da apresentação mais do 

que da representação e das diferentes formas de autoficção, esta narrativa encara o acontecer 

contemporâneo e o estado de guerra global, que na América Latina se vive e se sofre com 

especial crueldade. 

 

 

1.8 AUTOFICÇÃO E NOVAS FORMAS DE REALISMOS 

 

 

A autoficção
8
, como aponta Manuel Alberca (2007), não é uma invenção 

contemporânea ou da pós-modernidade, já que a figura do “eu” é recorrente na história da arte 

moderna. Na pintura, por exemplo, Botticelli, no Renascimento, autorretrata-se na Adoração 

dos Reis Magos, e posteriormente, e de maneira mais específica, vemos essa tendência em 

Albrecht Dürer, Rembrandt, Goya, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Frida Kahlo. Na literatura, a 

história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde (O Médico e o Monstro, como foi traduzido em português) 

de Stevenson, O retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, o tema do “outro” em Borges, são 

claros exemplos da exploração das múltiplas personalidades do sujeito, dos desdobramentos 

do “eu”.  

Porém, é verdade que, quanto mais avança a Modernidade e o individualismo, o 

egoísmo e o desejo de sobressair, de se notar vão-se tornando mais poderosos nos sujeitos que 

integram a sociedade, a figura do “eu” ganha também muito mais força nas representações 

estéticas. Esse “neonarcicismo”, claro está, na era pós-moderna, com a internet, as redes 

sociais, a comunicação instantânea e simultânea, a tecnologia “inteligente”, faz parte 

integrante da realidade. Realidade que, por sua vez, se torna, ou pode tornar-se, uma 

construção fictícia. E é aí que a autoficção aparece não apenas como uma invenção da crítica 

literária, mas como um fenômeno da vida pós-moderna: 

 

                                                           
8
 Atualmente, existem muitos estudos sobre o tema da autoficção, porém, aqui destacamos os seguintes: Manuel 

Alberca. El pacto ambíguo: de la novela autobiográfica a la autoficción (2007); Serge Doubrovsky. 

Autobiographiques (1988); Isabelle Grell. L´autofiction (2014); Philippe Lejeune. Le pacte autobiographique 

(1996); Moi aussi (1986); Jacques Lecarme. “Autofiction: un mauvais genre?” (1994). 
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Desde este punto de vista, me atrevo a considerar la autoficción literaria y 

plástica como un fenómeno cultural, que confluye o guarda una evidente 

sintonía con algunas de las principales bases del ideario posmodernista, 

como son la plasmación de un sujeto neo-narcisista y la concepción de lo 

real como un simulacro. No se trata de una innovación puramente formalista 

o de una novedad o moda más (que también), sino que la autoficción 

conforma una determinada imagen, nos guste o no, de nosotros mismos y de 

nuestro tiempo, consecuencia de la nueva configuración del sujeto y de su 

nueva escala de valores. En este contexto, la autoficción escenifica de 

manera literaria o plástica cómo el sujeto actual redefine su contenido 

personal y social con un notable suplemento de ficción. El resultado es un 

sujeto en el que se logra un inestable y extraño equilíbrio entre lo real y lo 

fictício. (ALBERCA, 2007, p. 45). 

 

O uso atual do Facebook é uma clara demonstação de como a autoficção e o simulacro, 

no sentido deleuziano, estão integrados na vida cotidiana das pessoas. Elas, através dos seus 

perfis, das fotos que colocam (com proliferação de selfies), dos comentários que fazem, das 

postagens que realizam (de filmes, artigos, notícias), constroem uma imagem, uma história, 

um relato, que podem não corresponder à realidade objetiva desses sujeitos, mas à maneira 

como eles querem ser vistos, lidos, pelos outros. Assim, criam uma autoficção de suas 

próprias vidas, seja por diversão, frustração, interesses particulares ou qualquer outro motivo, 

mas na qual nem eles mesmos podem, ou querem, distinguir o verdadeiro do falso.   

No campo estritamente literário, o termo autoficção é um neologismo atribuído ao 

escritor francês Serge Doubrovsky que o utiliza em 1977 no seu romance Fils. Na contracapa 

do livro, ele adverte ao leitor sobre as características e novidades da sua proposta 

autoficcional:  

 

Al despertar, la memoria del narrador, que rapidamente toma el nombre del 

autor, cuenta una historia en la que aparecen y se entremezclan recuerdos 

recientes (nostalgia de un amor loco), lejanos (su infancia, antes de la guerra 

y durante la guerra), y también problemas cotidianos, avatares de la 

profesión [...] ¿Autobiografía? No. Es un privilegio reservado a las personas 

importantes de este mundo, en el ocaso de su vida, y con un estilo 

grandilocuente. Ficción, de acontecimentos y de hechos estrictamente reales; 

si se quiere, autoficción, haber confiado el lenguaje de una aventura a la 

aventura del lenguaje. Reencuentro, hilo de palavras, aliteraciones, 

asonancias, disonancias, escritura del antes y del después de la literatura, 

concreto, como se dice en música. O todavia, autofricción, pacientemente 

onanista, que espera ahora compartir su placer.
9
 (ALBERCA, 2007, p.147). 

 

Dessa maneira, Doubrovsky se converteria em um dos teóricos e representantes do novo 

gênero literário, publicando posteriormente os ensaios Autobiographiques (1988), Textes en 

                                                           
9
 A tradução é da autoria de Manuel Alberca.
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main (1994) e os romances Un amour de soi (1982), La Vie l'Instant (1984), Le Livre brisé 

(1989), L'Après-vivre (1994), entre outros. Desde então, são vários os críticos que se têm 

debruçado sobre o tema, postulando definições e características. Jacques Lecarme (1994, p. 

227), por exemplo, diz que: “L’autofiction est d’abord un dispositif très simple: soit un récit 

dont auteur, narrateur et protagoniste partagent la même identité nominale et dont l’intitulé 

générique indique qu’il s’agit d’un Roman”. No entanto, consideramos que a definição de 

Manuel Alberca é bastante sólida, já que, como ele mesmo afirma, ela integra as diferentes 

interpretações sobre o termo: 

 

Para paliar el “stress”que produce esta acelerada historia de la autoficción, 

urge fijar una definición que recoja lo básico e indispensable de las 

diferentes interpretaciones, que deje a un lado los elementos con que cada 

uno particulariza el sentido, para que el concepto pueda seguir siendo una 

herramienta funcional. En mi opinión, lo más adecuado para que el concepto 

y el término sean útiles y mantengan su valor es limitar su uso solo a los 

relatos, que se presentan inequivocamente como “novelas”, es decir, como 

ficción, y al mismo tiempo alegan textualmente una apariencia 

autobiográfica, ratificada por la identidad de autor, narrador y personaje. De 

acuerdo con esto, una definición clara y funcional podría ser la que sigue: 

una autoficción es una novela o relato que se presenta como fictício, cuyo 

narrador y protagonista tienen el mismo nombre que el autor. (ALBERCA, 

2007, p. 158). 

 

Nesse sentido, a autoficção se situaria entre o pacto autobiográfico e o pacto ficcional, 

estabelecendo uma espécie de pacto ambíguo entre esses dois planos narrativos. Vamos ver 

melhor isso. Philippe Lejeune publica, em 1975, seu célebre livro Le pacte autobiographique, 

e nele diz que todo texto narrativo estabelece um pacto com o leitor sobre a diegese do texto, 

sobre sua veracidade ou sua ficcionalização. No caso do pacto autobiográfico, o autor deve 

anunciar e prometer que vai contar a verdade sobre sua vida, independente de que seja real ou 

falso o que vai narrar, mas se comprometendo com o leitor sobre a veracidade da sua narração 

e, por tanto, pedindo sua confiança. Lejeune (1998, p.234), o simplifica da seguinte maneira: 

“Dans mes cours, je commence toujours par expliquer qu’une autobiographie, ce n’est quand 

quelqu’un dit la vérité sur sa vie, mais quand il dit qu’il la dit”. Na autobiografia, portanto, a 

identificação entre autor, narrador  e personagem é total. 

No pacto romanesco ou de ficção, pelo contrário, o autor é mais livre com relação à 

diegese, já que não tem de se preocupar sobre a veracidade desta. O leitor sabe que se trata de 

uma ficção, por isso não vai reclamar do autor o estatuto de veracidade, mas o de 

verossimilhança. O autor, assim, se desdobra num narrador com o qual não manifesta nenhum 

tipo de identidade, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelo que este diz: 
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Dicho de otro modo, el carácter ficticio del narrador y de todo el relato le 

exime de cualquier acusación o reclamación de terceros que se podrían sentir 

personal o moralmente dañados o maltratados por el relato. Por tanto, las 

diferencias de la novela con la autobiografía saltan a la vista. En ésta última, 

el yo narrativo se hace responsable de todo lo que allí se cuenta o se afirma, 

y en consecuencia no puede escurrir el bulto si alguien le denuncia por algo 

que considera lesivo para su persona o porque falsea los hechos. 

(ALBERCA, 2007, p. 71). 

 

Fala-se que a autoficção estabelece um pacto ambíguo porque, embora exista 

identificação entre autor, narrador e personagem
10

 (compartilham o mesmo nome ou um nome 

que o leitor pode identificar claramente com o autor), não há uma declaração sobre a 

veracidade do material narrativo, criando, assim, um espaço movel, híbrido e ambíguo entre 

os dois pactos literários: 

  

En cuaquier caso, todas las definiciones e interpretaciones señaladas situan 

la autoficción a caballo de los dos grandes pactos literarios narrativos, 

acercándose o separándose del novelesco unas veces y en otras del 

autobiográfico, aunque por su naturaleza híbrida la autoficción propone o 

exige una lectura alternativa en un ir y venir entre ambos. (ALBERCA, 

2007, p.169). 

 

A autoficção, portanto, não é mais um tipo de romance autobiográfico. Ela joga com os 

estatutos de ficção e de biografia, pois, como mostra Manuel Alberca (2007, p. 129), ela pode: 

1. Simular que um romance pareça uma autobiografia, mas sem que o seja; 2. Camuflar um 

relato autobiográfico sob a denominação de romance, daí sua ambiguidade, mas também seu 

potencial estético, criativo. Sua natureza híbrida lhe abre múltiplas possibilidades de 

elaboração literárias, de jogo com o real e o fantástico.  

Com a autoficção, não se trata mais do autor oniponte e onipresente, como um Deus, 

dando vida a distintos personagens que fazem e dizem o que ele quer, mas sem assumir 

nenhuma responsabilidade pelo discurso, já que se trata apenas de uma ficção. Agora é ele 

próprio que se coloca no jogo, com sua voz e sua identidade, assumindo o risco que isso traz 

consigo. Por outro lado, tampouco é mais o autor que conta sua vida, que escreve suas 

memórias, comprometido com a verdade. Com a autoficção se entra em outro plano, no entre-

lugar, onde os limites não são mais fixos e fechados, conduzindo assim ao leitor a novas 

aventuras e a novos desafios.   

                                                           
10

 Manuel Alberca, fazendo homenagem a Philippe Lejeune, introduz, nas páginas 65, 92, 145 e 182  do Pacto 

ambíguo (2007), alguns quadros muito valiosos para ajudar a entender os três tipos de pactos narrativos. Em 

Anexo, reproduzimos eles.  
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No caso da literatura latino-americana, embora exista a influência de obras espanholas 

como El Lazarillo de Tormes (1554, aproximadamente), de autor anônimo, ou Niebla (1913), 

de Miguel de Unamuno, nas quais aparece clara a figura do “eu” e a identificação entre autor, 

narrador, personagem, questionando-se os princípios de realidade e ficção. Mas é apenas no 

século XX e, mais exatamente no processo do Novo Romance Latino-americano, que a 

autoficção começa a aparecer de maneira mais específica, inclusive antes da publicação do 

romance de Doubrovsky em 1977, como podemos ver nos exemplos que traz Manuel Alberca 

(2007, p.143): 

 

Del mismo modo basta recapitular algunos ejemplos de la novela hispano-

americana para percibir que el fenómeno tampoco es extraño a estas 

literaturas con anterioridad a 1977. Autores como Rubén Darío (Oro de 

Mallorca). José Asunción Silva (De sobremesa), Jorge Luís Borges (El 

hacedor, “El outro”, “El Aleph”), José Lezama Lima (Paradiso), o Mario 

Vargas Llosa (La tía Tulia y el escribidor), han utilizado estrategias 

autoficcionales, antes de que el neologismo y la definición establecidas por 

Doubrovsky se hubiesen podido difundir. De manera destacada, Mario 

Vargas Llosa, como más abajo veremos, empleó de manera magistral el 

dispositivo de la autoficción en la novela citada, consiguiendo una ligazón 

inconsútil de ficción y autobiografía. Entre los escritores más jóvenes, los 

pertenecientes al llamado post-boom, son también abundantes los ejemplos 

que podemos registrar (Severo Sarduy, Jaime Bayley, Pedro Juan Gutiérrez, 

Roberto Bolaño, etc.) y entre ellos cabe destacar a dos de sus más 

caracterizados narradores actuales, César Aira y Fernando Vallejo, como 

practicantes más o menos concientes de la autoficción.  

 

Desse modo, a autoficção vai tomando cada vez maior força na narrativa latino-

americana, convertendo-se, assim, em um dos principais estilos e propostas estéticas do NRL. 

Isso se deve, como mostramos, à exacerbação do “eu” e do desejo (neonarcisismo, nas 

palavras de Manuel Alberca) no mundo pós-moderno, ligado à globalização, à mídia, à 

tecnologia, à indústria do entretenimento, mas também a outro aspecto não mencionado pelos 

teóricos da autoficção. Trata-se da passagem do período das ditaduras militares na América 

Latina à “democracia”.  

Embora o conceito de democracia seja bastante discutível e problemático no panorama 

político e social das últimas décadas na América Latina, é necessário lembrar que, durante os 

regimes militares, a livre expressão estava ameaçada e censurada pelo terror político-militar 

dos diferentes regímes. Portanto, as mensagens de protesto, de crítica, raiva e inconformismo, 

diante da realidade e dos diversos problemas da sociedade, expressavam-se através de uma 

linguagem figurada, alegórica e com o uso frequente das diversas figuras retóricas. A vida dos 
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artistas corria perigo. Por isso eles deviam utilizar estratégias discursivas complexas, indiretas 

e sigilosas para se expressar.  

A música é uma clara expressão disso. No Brasil, temos, por exemplo, o Tropicalismo e 

a chamada MPB (Música Popular Brasileira): Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, 

Milton Nascimento, Gal Costa, Maria Bethânia; na América hispânica, a denominada 

“Canção Social” ou “Música de Protesto”, com cantores como Víctor Jara, León Gieco, 

Mercedes Sosa, Silvio Rogríguez, Violeta Parra, Víctor Heredia, Charly García, Fito Paez, 

entre outros. Embora se esforçando por fazer letras mais cifradas e indiretas, muitos deles 

tiveram de se exilar (no México, na Europa), para não correr o risco de serem presos, 

torturados eou assassinados, como foi o caso do cantor chileno Víctor Jara, do escritor 

argentino Rodolfo Walsh e de muitos outros artistas, vítimas da violência das ditaduras. 

A volta à democracia permitiu, então, a utilização de uma linguagem direta para 

expressar o inconformismo, a revolta e a crítica da realidade social latino-americana. No caso 

da nova proposta musical latino-americana, o uso discursivo da primeira pessoa se torna 

central, ligado à fusão de ritmos modernos (rock, o hip hop, o rap, a música eletrônica) e 

folclóricos (rancheira, tango, bolero, samba, forro). Grupos como Molotov, Café Tacuba, 

Caifanes, do México; Calle 13 de Porto Rico; Aterciopelados, Bomba Estereo, Systema Solar, 

da Colômbia; Bersuit Vergarabat, da Argentina; Orishas, de Cuba; Nação Zumbi, Rapa, 

Gabriel o Pensador, Marcelo D2, Criolo, do Brasil, são alguns dos representantes dessas 

novas tendências do protesto e da crítica social na música contemporânea da América Latina. 

Pensamos, portanto, que a consolidação da autoficção na arte contemporânea depende 

tanto dos elementos da cultura pós-moderna (globalização, neoliberalismo, avanços 

tecnológicos, internet) e suas novas formas de individualismo, quanto do fim do controle, da 

censura e da coerção da liberdade de expressão das ditaduras, no caso da América Latina.  

As novas condições da vida e da cultura pós-moderna e as diferentes formas de 

violência que sofrem as sociedades latino-americanas ao longo das últimas décadas, 

fomentam novos tipos de realismos. O realismo, sempre presente nos diferentes movimentos 

estéticos da América Latina – naturalismo, regionalismo, vanguardismo, realismo mágico ou 

maravilhoso, romance histórico, narrativa testemunhal –, é agora apresentado sob novas 

roupagens que quebram os paradigmas tradicionais das poéticas realistas, como afirma 

Manuel Alberca (2007, p.50):  

 

Es evidente que la autoficción se encuentra ligada a la quiebra del poder 

representativo de las poéticas realistas, teorizada por la crítica literaria 

estructuralista, pues aunque tiene una apariencia realista convencional, en el 
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fondo cuestiona y subvierte de manera sutil, pero efectiva, los principios 

miméticos. De hecho si hubiera que adscribir la autoficción a alguna estética 

precisa sería a la hiperrealista en la medida que este tipo de relatos proceden 

con la misma estética del hiperrealismo plástico: exalta una apariencia 

extrema de lo real hasta prácticamente desrealizarlo. La autoficción, como 

las artes inspiradas en esta estética, nos confunde con su engañosa 

transparencia, pues el realismo de esta corriente plástica instituye una 

práctica que subvierte los pilares del realismo. Como ya dije antes, la 

autoficción efectua un salto cualitativo, que supone pasar de la estética 

mimética de la representación a la estética de la presentación.  

 

Essa estética da apresentação ao invés da representação, do hiperrealismo em lugar do 

realismo, associa-se, por sua vez, às noções de brutalidade e crueldade. Alfredo Bosi e 

Antonio Candido já observaram esse tipo de estética na proposta narrativa de Ruben Fonseca, 

como mostramos antes, denominando-a “brutalismo”, “realismo feroz”. Renato Cordeiro 

Gomes, no ensaio “Por um realismo brutal e cruel” (2012), também traz o escritor mineiro, 

com o conto “Cidade de Deus” de Histórias de amor, ao lado de Paulo Lins, com o romance 

Cidade de Deus, Hector Babenco, com o filme Carandiru, e Roberto Moreira, com o filme 

Contra todos, para mostrar como se articula a estética do brutalismo e da crueldade na 

literatura e no cinema contemporâneos.  

Sobre a crueldade e a relação com o real, Cordeiro Gomes (2012, p.79) diz: 

 

Por “crueldade” do real entendo, em primeiro lugar, a natureza 

intrinsecamente dolorosa e trágica da realidade; [...] basta-me lembrar o 

caráter insignificante e efêmero de toda coisa do mundo. Mas entendo 

também por crueldade do real o caráter único, e consequentemente 

irremediável e inapelável, desta realidade – caráter que impossibilita ao 

mesmo tempo de conservá-la à distância e atenuar seu rigor pelo recurso  

qualquer instância que fosse exterior a ela. Cruor, de onde deriva crudelis 

(cruel) assim como crudus (cru, não digerido, indigesto) designa a carne 

escorchada e ensanguentada: ou seja, a coisa mesma privada de seus 

ornamentos ordinários [...]. Assim, a realidade é cruel – e indigesta – a partir 

do momento em que a despojamos de tudo o que não é ela para considerá-la 

apenas em si-mesma. [...] o que é cruel no real é de certo modo duplo, por 

um lado ser cruel, por outro lado ser real. [...] Parece que o mais cruel da 

realidade não reside em seu caráter intrinsecamente cruel, mas em seu 

caráter inelutável, isto é, indiscutivelmente cruel. 

 

A realidade nua e crua, despojada de seus ornamentos, exagerada até tornar-se quase 

irreal e absurda, são os traços que caracterizam a estética de grande parte das produções 

artísticas e midiáticas contemporâneas. Razão pela qual, a crueldade, assim como o 

hiperrelismo, o “realismo brutal” e demais denominações das novas formas de encarar a 

realidade estão associados diretamente à violência, como afirma Cordeiro Gomes (2012, p. 

75): 
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[...] a crueldade é quase sempre associada à violência, ou mais ainda, tomada 

como seu sinônimo. Há mesmo uma equivalência intercambiável entre os 

dois termos, que ganham conotações associadas a fazer mal, atormentar ou 

prejudicar; ou ainda a terror e, como adjetivo (cruel, violento), aponta para o 

insensível, o desumano, o tirano. As imagens a eles associadas na telinha e 

na tela grande, bem como na literatura, contribuem para reforçar essa relação 

entre crueldade e violência, como traço de uma realidade brutal.  

 

Dessa forma, consideramos que no Romance Latino-americano Contemporâneo pós-

modernidade, autoficção e as novas formas de realismo estão estreitamente ligados e 

perpassados por um elemento central: a violência.  

 

 

1.9 A ESTÉTICA DA VIOLÊNCIA  

 

 

Pensamos que a primeira característica da estética da violência no RLC, apesar do que 

dizia McOndo e o Crack (que seu romance procurava o cronotopo zero), é que nessas 

narrativas existe um cronotopo, um espaço-tempo: a violência, o crime. Este é, portanto, um 

romance da violência que extrapola os limites da América Latina e ganha dimensões 

universais. Como vimos, embora as violências que ele apresenta tenham como epicentro a 

América Latina e as marcas que deixaram na sociedade e nos escritores, as ditas violências 

são parte integral de políticas, de desequilíbrios e de guerras globais.  

Desse modo, à estética da violência, associam-se o crime, a impunidade e a participação 

ou conivência do Estado. Com relação a essa afirmação, vale a pena lembrar as palavras de 

Max Weber em Le savant et le politique (1959, p.101): “Il faut concevoir l’Etat moderne 

comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire donné, revendique avec 

succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime”.  

Nesse sentido, Florence Olivier e Philippe Daros, organizadores do livro Du roman noir 

aux fictions de l´impunité, afirmam que existe na literatura atual um romance que, partindo do 

roman noir, faz do crime a expressão coletiva de uma comunidade sem comunidade, na qual 

esse crime permanece impune, demostrando a total perda da autoridade simbólica do Estado: 

 

Ce livre se fonde sur une hypothèse: il existirait, dans la littérature de 

l´extrême contemporain et de notre monde globalisé, un roman qui, proche 

ou éloigné des formes codifiées du roman noir, s´attache à faire du crime 

non seulement le geste transgressif d´un individu identifiable mais 

l´expression colletive d´une communauté sans communauté au sein de 

laquelle ce crime demeure impuni, sans agente identifiable, attestant par là 
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même de la perte de toute autorité symbolique de l´Etat. (OLIVIER; 

DAROS, 2014, p. 11). 

 

Para Andrea Pezzê – seguindo Beatriz Sarlo (1987) e Ricardo Piglia (2003) –, neste tipo 

de relatos da estética da violência o destino trágico do herói romanesco é substituído pela 

“teoria do complô”, que consiste essencialmente em que “en la novela como género, el 

complot ha sustituído la noción trágica de destino: ciertas fuerzas ocultas definen el mundo 

social y el sujeto es un instrumento de esas fuerzas que no compreende” (PEZZÈ, 2013, p. 

100). Nessa linha de pensamento, quem está por trás desse complô, quem o dirige e constrói 

essa “realidade” falsa ou unívoca é o Estado, como o comprova a história recente da América 

Latina: 

Sin lugar a duda, los funcionamientos políticos y represivos de muchas 

repúblicas latinoamericanas a finales del siglo XX (así como en otras 

circunstancias) permitieron que se desarrollara la visión de los entes del 

Estado como máquinas productoras de conjuras y que muchos críticos 

valoraran esta visión. Por ejemplo, Beatriz Sarlo escribe que el Estado 

impone sentidos preconstituidos por los que “asistimos a una situación de 

verdad única y sentido único, en la que no hay interpretaciones sino 

Interpretación, a fin de que la pluralidad e incluso la ambigüedad de los 

sentidos sociales se plieguen a la verdad presente en el discurso de origen”. 

Con Piglia, podemos añadir que “[...] la inteligencia del Estado es 

básicamente un mecanismo técnico destinado a alterar el criterio de 

realidad”. (PEZZÊ, 2013, p.100).  

 

Na estética da violência do RLC, além do mais, observamos processos de hibridismo 

entre as formas da autoficção, dos novos realismos, da metaficção, da estética da crueldade, 

de formas midiáticas como o cinema, a televisão, a telenovela, as histórias de quadrinhos, a 

música popular: “On y observe également une exploitation revisitée de formes narratives 

traditionnelles comme le mythe, le roman réaliste (hyperréalisme), le roman picaresque 

(sicaresca), la telenovela ou le roman policier (néo-polar)” (DECANTE, 2013, p.12). A 

estética da violência absorve, reaproveita e subverte esses diferentes gêneros, subgêneros e 

propostas estéticas, com a maleabilidade própria do romance. 

Stéphanie Decante (2013), por sua vez, identifica “três veias romanescas” que, segundo 

ela, caracterizam a prosa contemporânea: a narrativa policial, de investigação; a ficção 

violenta e hiperrealista; e o romance da diatribe.  Sobre a primeira, a autora afirma ser um 

romance que utiliza os moldes do roman noir, policial, para revelar a violência extrema e 

denunciar os abusos de poder e a corrução generalizada das sociedades contemporâneas:  

 

Dans ces romans, les héros sont “fatigués”, usés, désillusionnés non 

seulement au regard des idéologies de gauche, mais aussi, de façon plus 
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radicale, quant à la perspective même de révéler un jour la vérité et de faire 

justice. Ainsi, les enquêtes tournent à vide ou ne donnent pas lieu à une 

sanction; elles ouvrent cependant à des vérités “autres”: familiales, 

identitaires, vocationnelles, etc. Les protagonistes y sont donc les spectateurs 

avisés, mais impuissants face aux rouages de la violence. Je pense à certains 

romans de Paco Ignacio Taibo II (Sombra de la sombra), de Santiago 

Roncagliolo (Abril rojo), de Daniel Alarcón (Radio ciudad perdida), de 

Jorge Franco (Rosario Tijeras), de Ricardo Piglia (Plata quemada), de Juan 

José Saer (La pesquisa), d’Antonio Ungar (Tres ataúdes blancos), de 

Rodrigo Rey Rosa (Piedras encantadas), de Roberto Bolaño (2666) ou 

encore d’Horacio Castellanos Moya (Insensatez, Baile con serpientes, La 

diabla en el espejo). (DECANTE, 2013, p.12). [não consta das Refs.] 

 

Sobre a ficção de violência extrema, Decante considera que este tipo de narrativa coloca 

em cena, e de maneira hiperrealista, o espetáculo da violência, chocante e ao mesmo tempo 

súbita e absurda: 

 

Leurs protagonistes, héros ultra-violents et hors-la-loi, semblent évoluer hors 

de tout cadre moral, tandis que la structure narrative nous permet bien 

souvent une plongée dans l’inconscient inquiétant de ces personnages. J’y 

vois un jeu sur les codes figuratifs et moralisateurs du réalisme ; un jeu qui 

n’hésite pas à dériver vers un hyperréalisme type pulp fiction empruntant de 

nombreux référents au cinéma des années 1990. Je pense aux romans de 

César Aira (La Prueba), d’Elmer Mendoza (El amante de Janis Joplin, 

Balas de plata), de Mario Bellatin (Perros héroes), de Rodrigo Rey Rosa 

(Caballeriza), de Rafael Courtoisie (Tajos), De Yuri Herrera (Trabajos del 

reino), ou d’Horacio Castellanos Moya (El arma en el hombre). 

(DECANTE, 2013, p. 12). 

 

Com relação à diatribe, Decante diz que esse tipo de romance, ainda menos frequente, é 

muito significativo na medida em que utiliza a velha forma discursiva da diatribe que exalta e 

questiona os valores e lugares comuns da pátria, sob a arte da polêmica e, na maioria das 

vezes, de maneira insolente e provocadora: 

 

Cette forme qui traditionnellement mettait la colère, l’indignation et la 

violence du discours au service de la dénonciation de la violence des valeurs 

nationalistes est ici reprise et poussée à des extrémités absurdes, nous 

plaçant face à la défaite de la pensée de l’énonciateur, un énonciateur hors de 

lui, obnubilé, dont l’impuissance se traduit par l’imprécation, voire la 

vocifération, et la digression incessante qui véhicule des propos haineux. Il 

ne s’agit plus là de représenter la violence, mais de représenter les effets de 

la violence sur la raison de celui qui la subit, directement ou indirectement. 

Ce serait ici le cas des romans de Fernando Vallejo (La Virgen de los 

sicarios, entre autres), Horacio Castellanos Moya (El asco, Insensatez) et 

Roberto Bolaño (Nocturno de Chile). (DECANTE, 2013, p. 12). 
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Ainda que concordemos e encontremos bastante útil a classificação que faz Stéphanie 

Decante, pensamos que, na estética da violência do RLC, essas correntes ou “veias 

romanescas” estão frequentemente entrelaçadas de maneira indissolúvel e misturadas com 

outras técnicas, gêneros e influências estéticas, como apontamos anteriormente. 

Consideramos, aliás, que a estética da violência se caracteriza por ser fruto da violência e, por 

isso mesmo, exercer ela mesma a violência, a transgressão contra a linguagem, as formas 

tradicionais e estabelecidas do romance, a literatura e a arte em geral. 

Assim mesmo, consideramos que, na estética da violência, é muito importante o lugar 

de enunciação do escritor, que, além de (ou por isso mesmo) partir do cronotopo violência, 

surge num mundo pós-moderno, globalizado. Nessa perspectiva, a estética da violência do 

RLC, inscrever-se-ia no que Lucero de Vivanco (2013, p. 139), seguindo a teoria de James 

Berger
11

, denomina narrativas “pós-apocalípticas”, uma vez que são escritas “depois do fim”, 

depois da catástrofe: 

 

Pero lo postapocalíptico no se explica únicamente por tratarse de un 

escenario enunciativo cronológicamente posterior al hecho histórico y 

catastrófico al que hace referencia. Si, como ha clarificado Berger, el 

carácter apocalíptico del evento histórico lo da su habilidad para borrar o 

arrasar con las narrativas existentes, por postapocalíptico se alude a los 

modos expresivos en los que se despierta una conciencia de catástrofe tan 

aplastante e insoportable que parece negarse a la posibilidad de ser 

expresada, al mismo tiempo que, paradójicamente, se fuerza su expresión; 

paradoja que se vigoriza con el oxímoron “después del fin”. Para estas 

novelas, entonces, el problema de la representación debiera entenderse de 

manera compleja: como un movimiento doble y simultáneo de 

referencialidad y expresión; dicho de otro modo, como la reconstrucción de 

un relato a partir de una motivación externa (la violencia del referente) y una 

necesidad interna (el relato de la experiencia traumática). Según lo dicho, 

estas novelas, al estar situadas en los “límites de lo decible”, en términos de 

Judith Butler, reportan tanto el esfuerzo por construir una narrativa de la 

experiencia del conflicto armado y las maneras de encarar lo que queda, 

cuanto el examen por las propias posibilidades, condiciones o modos de 

hacer tales narraciones.  

 

Daí a importância da autoficção, da metaficção e das novas formas de realismo na 

estética da violência, já que os narradores e personagens dessas obras apresentam a visão de 

quem viveu a catástrofe e a necessidade, e a dificuldade que há, ao mesmo tempo, de contar  

essas violências desde o pós-apocalipse, que é esse mundo pós-moderno, midiático e 

globalizado, que é o lugar narrativo dos autores e dos leitores também.  

                                                           
11

 After the end: Representations of post-apocalypse (1999). 
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Dessa maneira, embora os escritores da estética da violência do RLC, nesse contexto 

pós-moderno e pós-apocalíptico, tenham uma visão desencantada do mundo, da política, da 

história, e não acreditem mais no engajamento político, nas utopias revolucionárias, há, por 

tudo isso, uma forte consciência histórica, sociológica e, portanto, crítica da sociedade 

contemporânea. O RLC da estética da violência, portanto, revela a função social, cultural, 

antropológica e, no sentido amplo, filosófica, que por antonomásia tem o gênero romanesco, 

uma vez que oferece uma visão profunda sobre o ser e sua relação com o espaço. 

Nesse sentido, consideramos que Roberto Bolaño nos oferece pistas essenciais para 

tentar descobrir essa visão que traz o RLC da estética da violência. No Discurso de Caracas 

(1999), citado na introduçao deste estudo, o escritor chileno afirma:  

 

Y ahora que he vuelto, por fin, sobre el número 11, que es el número de los 

que corren por la banda, y que he mencionado el peligro, recuerdo aquella 

página del Quijote en donde se discute sobre los méritos de la milicia y de la 

poesía, y supongo que en el fondo lo que se está discutiendo es sobre el 

grado de peligro, que también es hablar sobre la virtud que entraña la 

naturaleza de ambos oficios. Y Cervantes, que fue soldado, hace ganar a la 

milicia, hace ganar al soldado ante el honroso oficio de poeta, y si leemos 

bien esas páginas (algo que ahora, cuando escribo este discurso, yo no hago, 

aunque desde la mesa donde escribo estoy viendo mis dos ediciones del 

Quijote) percibiremos en ellas un fuerte aroma de melancolía, porque 

Cervantes hace ganar a su propia juventud, al fantasma de su juventud 

perdida, ante la realidad de su ejercicio de la prosa y de la poesía, hasta 

entonces tan adverso. Y esto me viene a la cabeza porque en gran medida 

todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida a mi propia 

generación, los que nacimos en la década del cincuenta y los que escogimos 

en un momento dado el ejercicio de la milicia, en este caso sería más 

correcto decir la militancia, y entregamos lo poco que teníamos, lo mucho 

que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa que creímos la más 

generosa de las causas del mundo y que en cierta forma lo era, pero que en la 

realidad no lo era. 

 

Bolaño faz alusão ao célebre “discurso das armas e das letras” que aparece no Quixote, 

obra fundacional do romance moderno. Como as palavras do escritor chileno sugerem, nestes 

mais de 400 anos de história moderna e de evolução do gênero romanesco, tem existido um 

diálogo constante entre as armas e as letras, entre o exercício da milícia (e da militância, 

como aponta Bolaño) e a literatura. Porém, desde Cervantes até hoje, as armas têm-se 

imposto, apesar da resistência e da incansável luta das letras. Todo esse tempo nossa 

sociedade tem transitado pelo caminho das armas e, por extensão, da violência, da guerra, e 

esse percurso tem deflagrado a crise social, política, econômica, ecológica e humana que vive 

o mundo atualmente. 
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2 A HORA DO TERROR: O RLC E OS CONFLITOS POLÍTICO-MILITARES NA 

AMÉRICA LATINA 

 

Este capítulo pretende se centrar na análise de algumas obras representativas do RLC 

que abordam a temática dos conflitos armados na América Latina. Desse modo e seguindo um 

dos traços característicos da proposta estética do RLC – o resgate da velha arte de narrar, de 

contar histórias –, pretendemos mergulhar nas tramas narrativas com seus pequenos detalhes e 

peripécias, assim como na visão dos personagens periféricos que as protagonizam. Pensamos 

que é ali, na diegese, no material narrativo, o caminho para entender melhor as diferentes 

realidades apresentadas pelos autores dessas obras e como nelas se configura o que aqui 

denominamos a estética da violência.  

Nessa perspectiva, o diálogo com o contexto social e histórico será constante, pois o 

consideramos extremamente necessário para compreender a relação entre o RLC e as 

violências decorrentes das ditaduras militares e dos conflitos guerrilheiros. Assim, poderemos 

descobrir a função estética e epistemológica que o RLC assume com relação a esses 

fenômenos tão dolorosos das últimas décadas na América Latina.   

Com Roberto Bolaño e seu Nocturno de Chile, entraremos no ambiente complexo e 

obscuro da ditadura chilena dos anos setenta, através da voz de um representante da literatura 

e da crítica literária daquele momento: o padre Sebastián Urrutia Lacroix; com Una misma 

noche de Leopoldo Brizuela, por meio da metaficção, da ideia de tempo circular e da ativação 

da memória do narrador, observaremos a Argentina ditatorial dos anos setenta, em diálogo 

com a Argentina pós-moderna de 2010 e, como nesses espaços de tempo, a violência é o 

elemento cíclico constante; Evelio Rosero, por sua vez, em Los ejércitos, na voz narrativa do 

velho professor Ismael Pasos, apresentar-nos-á as terríveis nuances do conflito armado que 

sofre a Colômbia até nossos dias; Horacio Castellanos Moya, com El arma en el hombre e La 

sivienta y el luchador, através das figuras representativas de Robocop e do Vikingo,  mostrar-

nos-á o ambiente político-social do antes e o depois da Guerra Civil em El Salvador e países 

vizinhos da América Central; finalmente, Santiago Roncagliolo, com o romance-thriller Abril 

Rojo, nos conduzirá ao mundo do fiscal Felix Chacaltana e do ressurgimento do Sendero 

Luminoso no Peru do ano 2000.  
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2.1 O RLC E OS MILITARES  

 

 

O tema da ditadura não é novo no romance latino-americano. Ángel Rama, por 

exemplo, em Los dictadores latinoamericanos (1976), faz um excelente estudo sobre este 

tópico da literatura e da história política e cultural da América Latina. O crítico uruguaio 

centra-se, assim, na análise de três romances amplamente conhecidos dentro do processo do 

Novo Romance Latino-americano, observando que estes se concentram particularmente na 

figura do ditador. As obras analisadas por Rama são: Yo el supremo (1974), de Augusto Roa 

Bastos, centrado na figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, ditador do Paraguai ao longo 

da primeira metade o século XIX; El recurso del método (1974), de Alejo Carpentier, que, 

provavelmente inspirado por ditadores como Gerardo Machado, Estrada Cabrera, constrói e 

narra a história do ditador latino-americano; e El otoño del patriarca (1975), de García 

Márquez, que, como Carpentier, cria uma alegoria do ditador na América Latina, através de 

um personagem de ficção.  

Porém, diz Rama, o arquétipo deste tipo de romance e do tratamento narrativo da figura 

do ditador na literatura latino-americana encontra-se em El señor Presidente (1946) de 

Miguel Ángel Asturias: 

 

Todo eso contribuyó a que fuera posible una nueva mirada sobre las 

características de esos hombres que concentraron todo el poder en sus 

manos: los dictadores. En esta línea, como en tantas otras, hay que conceder 

la primacía a Miguel Ángel Asturias. Por controversial que sea ya, para 

nosotros, su percepción del dictador centroamericano, es forzoso reconocer 

que la publicación de El señor Presidente (1946) es un punto de partida de 

obligada mención, por lo que implica el intento de abordar la realidad 

latinoamericana presente a través de una figura clave que podría procurarnos 

la comprensión del conjunto social. En una conversación con Elena 

Poniatowska (en Palabras cruzadas), Alejo Carpentier subrayó que la razón 

que explicó en su momento el éxito de la novela de Asturias fue que se había 

atrevido a presentar “un arquetipo latinoamericano“. O sea que había 

operado una literatura de reconocimiento, pero no al nivel de las 

manifestaciones externas de la sociedad sino de sus formas modelantes, de 

las energías inconscientes que adquirían forma y expresión a través de 

precisas imágenes, como en la proposición junguiana sobre los arquetipos. 

En ese sentido, el dictador se le presentaba, al futuro autor de El recurso del 

método, como una figura que tanto decía sobre sí mismo como sobre la 

composición del imaginario de los hombres latinoamericanos (RAMA, 1986, 

p. 9).  

 

Como vemos, esses romances partem do “arquétipo“ do ditador, que é uma reconstrução 

de figuras como o “fazendeiro“, o “coronel”, o ”gamonal“, o ”governador“, o “presidente”, 
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que atravessam a história e o imaginário do povo latino-americano e que, em grande medida, 

representam os vícios, o elitismo, o arrivismo, as hierarquias, os abusos de poder da sociedade 

colonial e pós-colonial da América Latina: 

 

En ese venero pueden rastrearse esos "arquetipos¨ entre los cuales está la 

imagen del "Caudillo", del "Padre", del "Sabio", del "Señor Presidente", del 

"Primer Magistrado", del "Supremo", del "Patriarca", del "Bienhechor", del 

"Generalísimo", del "Conductor", del "Guía", del "Jefe", del "Protector", del 

"Comandante", del "Déspota Ilustrado", serie vastísima que se ordena sobre 

un eje paradigmático autorizando las incesantes variaciones de un modelo.  

Estos dos planos son los que se conjugan y se superponen sobre aquel 

individual en que se retraza la vida y el comportamiento de un hombre 

concreto, el dictador, proporcionándole amplitud (una verdadera caja de 

resonancias de mayor o menor hondura) a cualquiera de los actos o 

expresiones de esa vida particular, y constituyéndole en una figura magna 

que entonces sí puede alcanzar una dimensjón hiperbólica. Más que un 

hombre es entonces una sociedad entera la que en él funciona, o las 

demandas verdaderas aunque soterradas de una cultura. (RAMA, p. 12-13).  

 

No RLC da violência, não é mais a figura do ditador o  “arquétipo” que representa os 

conflitos, os vícios e as demandas da sociedade latino-americana. Nessa narrativa, pelo 

contrário, são as pequenas histórias dos cidadãos normais, periféricos e inclusive dos próprios 

escritores, a maneira de se aproximar do fenômeno das recentes ditaduras militares e o 

impacto que estas ocasionaram na história e na memória da sociedade latino-americana.   

As ditaduras militares que surgem na América Latina, a partir da segunda metade do 

século XX, têm como traço comum, segundo alguns historiadores e sociólogos, o fato de 

obedecer a políticas concretas por parte dos Estados Unidos e sua política exterior com 

América Latina. Essa política inclui, principalmente, a expansão e imposição do modelo 

capitalista; a exterminação dos movimentos obreiros, sindicais, revolucionários e, em geral, 

da esquerda latino-americana que vinham se desenvolvendo com particular força desde o 

triunfo da Revolução Cubana. Desse modo, o governo norte-americano lança a “Doutrina de 

Segurança Nacional”, que se instaura na maioria dos Estados ocidentais. 

Luís Maira publica no Chile, em 1978 (em pleno regime militar), um texto que, por sua 

pertinência e profundidade crítica, resulta bastante apropriado para nossa discussão:  “Las 

nuevas dictaduras militares en América Latin”.  Aqui o autor afirma: 

 

Desde el golpe de Estado efectuado en República Dominicana contra el 

régimen constitucional de Juan Bosch, incluso los sectores liberales de la 

administración Kennedy pasaron a admitir esta situación como un dato de su 

política hemisférica. La segunda consecuencia de esta política, consistió en 

la aparición de un conjunto de dictaduras militares de nuevo cuño que se 
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implantarán a partir del derrocamiento del Presidente Joao Goulart en Brasil. 

Al golpe de Estado que ejecutan los militares en ese país, marzo de 1964, 

seguirán los de Argentina en 1966 (donde el régimen resultante mantiene sus 

características mientras dura el mandato del Gral. Juan Carlos Onganía, 

hasta 1970); Bolivia, tras la liquidación del régimen nacionalista del Gral. 

Juan José Torres por su colega Hugo Banzer en agosto de 1971; Uruguay y 

Chile, donde en 1973, con expresiones distintas se instauran gobiernos 

militares de extrema derecha y, de nuevo Argentina, en marzo de 1976 al 

llegar al poder el Gral. Jorge Rafael Videla, tras la descomposición y 

fraccionamiento del Gobierno Peronista. (MAIRA, 1995, p. 155).  

 

Essas ditaduras recentes, diz Maira, diferemciam-se das ditaduras tradicionais, as do 

século XIX e inícios do XX na América Latina, na medida em que estas últimas 

correspondiam a uma etapa na qual a hegemonia política era controlada pelas oligarquias 

donas da terra e dirigidas pelos partidos liberais e conservadores que contavam com o apoio 

da Igreja, no marco de uma distribuição da população em que predominavam os trabalhadores 

do setor rural e estavam organizadas no meio de pautas sociais e culturais que eram a 

prolongação do estilo e dos valores predominantes nas últimas etapas da dominação colonial; 

as recentes ditaduras, pelo contrário,  “[...] encuentran su razón de ser a partir del ascenso de 

la industrialización con el consiguiente proceso de urbanización y que maduran luego de la 

reorganización internacional del proceso productivo que se inicia al término de la Segunda 

Guerra Mundial“ (MAIRA, 1995, p. 158).  

Dessa maneira, surgem e se fortalecem no continente os movimentos populares, de 

camponeses e operários, assim como de jovens, especialmente estudantes, que têm como 

principal ideal a luta anticapitalista e anti-imperialista. A crise política e os conflitos internos 

que essas organizações populares desencadeiam não se inscrevem mais no âmbito puramente 

nacional como acontecia nas ditaduras tradicionais, mas dentro de políticas internacionais da 

dominação capitalista, particularmente dos Estados Unidos:  

 

Así las cosas, la aparición de las nuevas formas de autoritarismo militar se 

explica por factores que exceden con largueza el marco nacional. Si las 

Fuerzas Armadas se ven involucradas en estas nuevas experiencias es a 

partir de una redefinición de sus funciones históricas, de la aparición de una 

forma específica de dependencia en el ámbito militar y de la aceptación por 

parte de sus jefes del liderazgo económico y político de Estados Unidos 

sobre países del área con todas las consecuencias que este proceso implica 

(MAIRA,1995,  p.159).  

 

 

As recentes ditaduras militares na América Latina se articulam como parte de um 

projeto global da luta contra o comunismo ou, como foi mais amplamente conhecida,  
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“Guerra Fría”. Os Golpes de Estado que se desenvolvem a partir dos anos sessenta, como 

mostra Felipe Victoriano Serrano em  “Estado, golpes de estado y militarización en América 

Latina: una reflexión histórico política” (2010, p.180), abrem uma época de cooperação 

militar internacional, como a  “Operação Condor”, para exterminar qualquer utopismo 

revolucionário. Coloca-se em marcha um novo tipo de violência de tipo internacional para 

torturar, matar e  “fazer desaparecer”  ao corpo da esquerda latino-americana em uma guerra 

unilateral que não conheceu fronteiras nem limites ideológicos:   

  

Así, los golpes abrieron una nueva época, a partir de la cual hizo entrada una 

estrategia de integración militar de carácter internacional (caracterizada 

ejemplarmente en el Cono Sur por la llamada Operación cóndor), que tuvo 

por objeto erradicar de la región no sólo el campo político y cultural de la 

izquierda (el comunismo, el utopismo revolucionario, la conciencia crítica, 

la atmósfera intelectual a través de la cual se nutrieron los partidos políticos 

de la revolución) sino, principalmente, a los sujetos portadores de dicha 

cultura: su militancia, el conjunto de hombres, mujeres y niños que se 

insertaban en el horizonte de sentido que dicha cultura había construido.  

Desde la década de 1960 comienza a desplegarse un tipo nuevo de violencia 

en el continente, una violencia que escapó de las múltiples representaciones 

que, por entonces, la lucha política poseía. La radicalización de las 

vanguardias revolucionarias de izquierda, como la creciente movilización de 

amplios sectores sociales, contrastó con el final abrupto que estos proyectos 

sufrieron una vez que los golpes desdibujaran el imaginario sobre el cual se 

proyectaba la idea misma de revolución. Por primera vez en la historia 

política de América Latina, se pone en funcionamiento una máquina global 

de exterminio, cuya característica más significativa fue la coordinación 

supranacional, el esfuerzo de integración político-policial para destruir, 

torturar y “hacer desaparecer” al cuerpo mismo de la izquierda 

latinoamericana, en una guerra unilateral que no conoció fronteras 

nacionales ni límites ideológicos, y que excedió con creces el marco de 

representación a través del cual el campo cultural de izquierda articulaba sus 

relaciones con la escena política de aquellos años. (VICTORIANO 

SERRANO, 2010, p. 180).  

 

A América Latina, dessa forma, conheceu uma das suas etapas mais cruéis e sangrentas 

da sua história e definiu seu papel estratégico, porém subalterno, dentro de uma guerra de 

caráter global contra o comunismo que, como apontamos antes, tinha como objetivos 

principais a eliminação do pensamento revolucionário e a imposição global do capitalismo 

neoliberal. Nesse sentido, como afirma Victoriano Serrano (2010, p. 187): “[...] la unidad 

histórica entre dictadura y capital mundial es esencial para comprender el comportamiento 

general del Estado latinoamericano actual, cuyo rasgo más visible es su invisibilidad total”.  

 As ditaduras militares foram, então, um mecanismo de dominação e controle por parte 

dos Estados Unidos, em colaboração com os governos e suas Forças Militares nacionais, que 
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eliminou ou, pelo menos, suspendeu a autonomia, a democracia e independência dos Estados-

nação. A maior parte dos países da América Latina, assim como países de outros continentes 

que sofreram a intervenção e controle dos Estados Unidos, e hoje do Império global, 

vivenciam, como afirmam Hardt e Negri (2004, p. 28), um “estado de exceção”
12

 permanente 

e generalizado, no qual a exceção passa a ser a norma e invade tanto as relações exteriores 

quanto o panorama interno. Estado de exceção cujo principal representante e diretor é o país 

que afirma ser o bastião da democracia e da liberdade: 

 

Por un lado, desde sus orígenes Estados Unidos ha pretendido ser una 

excepción con respecto a la corrupción representada por las formas de 

soberania europeas, y así se ha erigido en faro de la virtud republicana para 

el mundo. [...] Por otro lado, hoy día Estados Unidos significa también, y ese 

es un significado relativamente nuevo, excepción con respecto a la ley. Por 

ejemplo, Estados Unidos se exceptúa cada vez más de los tratados 

internacionales (sobre el medio ambiente, sobre los derechos humanos, sobre 

los tribunales penales, y así sucesivamente), y asegura que sus militares no 

tienen por qué atenerse a las normas que obligan a otros en cuestiones tales 

como los ataques preventivos, el control de armamentos y las detenciones 

ilegales. En este sentido, la ‘excepción’ estadounidense remite a la doble 

vara de medir de que disfruta el más poderoso, es decir, a la idea de que 

donde hay patrón no manda marinero. (HARDT;  NEGRI, 2004, p. 29).  

 

As ditaduras militares na América Latina e, no sentido amplo, a Guerra Fria foram uma 

clara prova dessa dupla moral. E seu sucesso se deveu, em boa medida, à Doutrina da 

Segurança Nacional. Essa política interna dos Estados Unidos se exportou e implementou na 

América Latina graças à plataforma e participação ativa que ofereceram os regimes militares: 

 

La segunda gran concepción animadora de los nuevos regímenes militares de 

América del Sur es la Doctrina de Seguridad Nacional convertida en la 

mayoría de ellos en tesis oficial de sus ejércitos y gobiernos. En relación a 

esto, conviene restablecer también, su carácter propiamente imperialista. 

Aunque las versiones más popularizadas de estas doctrinas son las 

latinoamericanas tanto en su variable brasileña (formulada en la Escuela 

Superior de Guerra de Brasil y en particular en las teorizaciones del Gral. 

Golbery do Couto Silva) como Argentina (cuyos exponentes más 

importantes son el Gral. Osiris Villegas y el Teniente Gral. Benjamín 

Rattenbach), quedando como una expresión bastante subdesarrollada 

─“Geopolítica parvularia” la denomina en un trabajo Raúl Ampuerola ─ 

concepción de la Academia de Guerra chilena ─ cuyo vocero más conocido 

                                                           
12

 O “estado de exceção” é definido por Hardt e Negri (2004, p. 28) da seguinte maneira: “El ‘estado de 

excepción’ como concepto de la tradición jurídica germánica se refiere a la suspensión temporal de la 

Constitución y de las garantías jurídicas, de manera semejante a los conceptos de estado de sitio y poderes de 

emergencia en las tradiciones francesa e inglesa. Una larga tradición de pensamiento constitucional argumenta 

que en tiempos de grave crisis y de peligro, por ejemplo en tiempos de guerra, se debe suspender temporalmente 

la Constitución y conferir poderes extraordinarios a un ejecutivo fuerte, o incluso a un dictador, con objeto de 

proteger a la república”.  
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es el propio Gral. Augusto Pinochet ─ los planteamientos originales de esta 

teoría fueron formulados en el Colegio Nacional de Guerra, el más alto 

instituto de estudios militares de Estados Unidos. (MAIRA, 1995, p. 160).  

 

Essa política tem como elemento central a implementação de uma guerra interna que 

permite a proteção nacional dos Estados capitalistas e que se fundamenta na identificação e no 

aniquilamento dos “inimigos internos” da nação. Os conflitos mundiais entre as 

superpotências passam, assim, a ter sempre uma expressão nacional que se traduz na 

existência de uma subversão interna, aliada ao comunismo, e que é necessário erradicar. Para 

ganhar essa luta contra a subversão, é indispensável reestruturar o poder político e colocá-lo 

sob controle militar (MAIRA, 1995, p. 161), controle que obedece aos interesses dos donos 

do capital mundial. 

Esta política estratégica da Segurança Nacional vem sendo a cortina de fumaça das 

diferentes intervenções militares e guerras que se desenvolvem na America Latina e no 

mundo. Seguindo essa doutrina, os governos de cunho militar torturaram, mataram e fizeram 

desaparecer estudantes, trabalhadores, líderes sindicais, artistas, no Brasil, na Argentina, no 

Chile, no Uruguai, e em todos os lugares onde o braço implacável do poder hegemônico 

imperialista, em conluio com as Forças Militares nacionais, fez sentir sua força, seu terror e 

sua violência.  

Mas não foi apenas nos países que sofreram ditaduras militares que a Doutrina de 

Segurança Nacional se instaurou com sucesso. Na Colômbia, por exemplo, que não teve 

ditadura militar nesse período (anos 60 a 80), foi a política da Segurança Nacional que definiu 

a guerra entre o Estado, as guerrilhas e demais grupos insurgentes. Guerra que se prolonga até 

nossos dias, como explica Francisco Leal Buitrago em La inseguridad de la seguridade: 

Colombia 1958– 2005 (2006, p.18):     

 

La visión tradicional de seguridade nacional, con su predominio militar, 

llegó a Colombia como produto de la Guerra Fría. En buena medida sigue 

vigente dada la persistencia de la subversión, la centralidade de los 

problemas militares y de seguridad en el actual gobierno del presidente 

Álvaro Uribe
13

 y la prolongada desatención de los gobiernos anteriores a los 

problemas de orden público, con escasas y pasajeras excepciones. Todo ello 

ha contribuído a agravar la crisis nacional, sobre todo desde hace un poco 

más de una década. Hasta los años ochenta, la adopción de los rígidos 

principios de la seguridade nacional por parte de las instituciones militares 

fue más que todo esquemática e ideológica. De ahí que se redujera la 

capacidade estratégica y táctica necesaria para que la Fuerza Pública pudiera 

                                                           
13

 Este livro foi publicado em 2006, ano em que Álvaro Uribe era ainda presidente da Colômbia. Uribe foi 

presidente durante dois períodos consecutivos: 2002– 006 e 2006–2010. Depois, foi sucedido por Juan Manuel 

Santos, que governou de 2010 a 2014, sendo releito para o período 20142018. 
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enfrentar con eficacia y voluntad a las guerrillas y a los grupos paramilitares 

que comenzaban a tomar fuerza. 

 

Porém, como apontamos no capítulo anterior, o Império vem postulando, desde então, 

inimigos públicos que fomentem as violências subjetivas e distraiam a atenção das violências 

de base: a simbólica e a sistêmica. A Doutrina da Segurança Nacional tem sido bastante 

eficiente para cumprir este objetivo. Assim, dos anos sessenta aos oitenta, o comunismo e a 

luta contra a subversão foram o obstáculo que o mundo civilizado, democrático e livre devia 

eliminar.  

Não obstante, nos anos noventa, com a queda do muro de Berlin, a desintegração da 

União Soviética e, em geral, com o triunfo do capitalismo na Guerra Fria, a luta contra o 

comunismo passou a um segundo plano e o Império erigiu outros rivais para continuar a 

guerra: contra as drogas, nos anos 90 na Colômbia e atualmente no México, e, depois dos 

acontecimentos do 11 de setembro, contra o terrorismo. 

Assim, os ataques ao World Trade Center em Nova York e ao Pentágono na Virgínia, 

em 2001, constituem um divisor de águas entre as concepções de violência, de guerra e de 

segurança nacional. Muitos estudos e análises apareceram desde então para tentar entender os 

motivos que ocasionaram esses fatos, assim como as repercussões e consequências que eles 

produziram. Arjun Appadurai, em seu livro O medo ao pequeno número (2009, p. 23-24), 

afirma: 

 

O ataque às Torres Gêmeas tem sido analisado mais de perto do que o 

Ulysses de James Joyce e com igual número de opiniões diferentes. Poucos 

irão negar, contudo, que, ao atacar o nervo do covil da fera, ao se infiltrar no 

coração da luz e derrubar os budas do Wall Street, um novo tipo de guerra 

foi declarado. A novidade não esteve em sua tecnologia assimétrica, embora 

seja notável sob esse aspecto. Nem se encontrou em seu esforço audacioso 

para aterrorizar uma megacidade inteira e produzir o caos no maquinário 

velocíssimo do capital global. E também não podia ser encontrada no 

esforço para produzir o terror por meio de cataclismo high-tech.   

 

Para o pensador indiano, o 11 de setembro define um mecanismo da atual globalização 

que recebe o título de “guerra ao terror”. Sob o marco da “superviolência” dos anos noventa, 

com a proliferação de guerras civis e demais conflitos internos, os ataques do 11 de setembro 

inauguram um novo momento: “Vivemos agora num mundo articulado de modo diferente 

pelos estados e pela mídia, em diferentes contextos nacionais e regionais, em que o medo 

frequentemente parece ser a fonte e o fundamento para campanhas intensas de violência 

grupal, que vão de distúrbios civis até extensos pogroms” (APPADURAI, 2009, p. 13). 
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Naquele dia, o mundo inteiro assistiu através de suas televisões, em tempo real, e como 

um grande espetáculo, à queda das torres gêmeas e suas consequências imediatas: explosões, 

gente se jogando pelas janelas, pessoas queimadas, gente desesperada por perder seus seres 

queridos. Tudo em tempo real, como um grande espetáculo e repetido até o consaço pelos 

meios de comunicação. Por essa razão, diz Bertrand Gervais (2010, p. 29), o que muda nos 

atentados de 11 de setembro com relação à violência de massa é o estatuto de testemunho, já 

que, além da testemunha-vítima, aparece a testemunha-espectador: 

 

O que muda entre a violência de massa e a dos atentados de 11 de setembro? 

Em primeiro lugar, o estatuto de testemunho mudou. Os atentados abriram a 

possibilidade de uma dupla situação de testemunho. Ao lado das 

testemunhas-vítimas da violência terrorista, acrescenta-se o estatuto das 

testemunhas-espectadores. Essas testemunhas não estão no local, não são 

agentes da situação que se desenrola, não tomam parte como vítimas; mas 

eles assistem à situação de qualquer forma, a título de espectadores, e o 

fazem em tempo real. Elas puderam se identificar com as vítimas à medida 

que os acontecimentos se apresentavam. Elas puderam ver as pessoas em 

queda livre, as pessoas tocadas pela rajada de poeira de concreto e a 

devastação causada pelo incêndio das torres. Elas puderam viver tudo isso 

como se lá estivessem. Os acontecimentos eram um espetáculo, com efeitos 

de espectacularidade, associados à imersão, às expectativas e aos processos 

de identificação que acontecem nessas situações. 

   

A partir do 11 de setembro, ficou claro que a violência era um espetáculo. Espetáculo 

fabricado pela mídia e talvez um com o qual ela mais lucre. Desde então, em nome da 

verdade, do direito à informação e à livre imprensa, as TVs, com os telejornais e a 

proliferação de “programas de informação”, aproveitam qualquer fato de violência (acidentes, 

catástrofes naturais, homicídios, etc.) para se deslocar até o local, mostrar todos os detalhes 

em tempo real e repeti-los incansavelmente, convertendo a população em testemunha-

espectador do que está acontecendo. Para isso, passam por cima do respeito à intimidade, à 

privacidade e à dor alheia.  

O outro virou apenas parte da maquinaria de fascínio. O público assiste ávido a esse 

tipo de programa não porque se importe realmente com o sofrimento alheio, mas pelo simples 

prazer, pela satisfação da sua curiosidade e do seu sadismo. Aquela mesma curiosidade e 

aquele mesmo sadismo que os movia ao Coliseu Romano, às execuções da Idade Media, 

exacerbados agora pela tecnologia e pela publicidade que sustentam o atual sistema. 

 Os atentados de 11 de setembro, entretanto, foram um duro golpe ao centro de poder 

capitalista. Seu poder simbólico foi contundente. Ficou evidente, porque foi exposto 
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mundialmente, que uma das principais potências mundiais era também vulnerável. Razão pela 

qual o medo e o terror se propagaram e não apenas no âmbito militar como também no civil: 

 

 As políticas globais em torno da imagem do terror e do terrorismo depois do 

11 de setembro nos forçam aceitar esse convite de maneira ligeiramente 

diferente. Elas rompem a divisão entre espaço civil e espaço militar. As 

ações dos vários agentes e redes terroristas procuram infundir o medo na 

vida cotidiana civil. Elas supõem um mundo onde não há civis. Isso não é 

apenas guerra total, como tem sido travada por estados poderosos em 

momentos diferentes da história; é guerra cotidiana, guerra como uma 

possibilidade de todo dia, travada precisamente para desestabilizar a ideia de 

que existe para alguém um “cotidiano” que esteja fora do espaço e tempo da 

guerra. A isso, o terrorismo acrescenta o elemento da imprevisibilidade, 

chave para produzir medo constante. Estados que se entregam a esse tipo de 

estratégia em relação a sua própria população ou a outras populações são 

vistos, corretamente, como engajados no terrorismo em si. (APPADURAI, 

2009, p. 33). 

 

Assim, as designações “terrorismo” e “terrorista” converteram-se em linguagem 

cotidiana, por imposição da mídia, para nomear qualquer tipo de insurgência contra a ordem e 

o poder estabelecidos. O terror se instaurou na sociedade, tanto no plano público como no 

privado, e isto em defesa de qualquer ideologia, com a justificativa de substituir a violência 

pela paz, como “princípio regulador da vida cotidiana”, em nome da justiça ou da igualdade. 

É isso o mais “aterrorizante no terror”, diz Appadurai, sua “promiscuidade espacial”, seus 

“dramas de autossacrifício”, sua “recusa do humanismo recíproco” (APPADURAI, 2009, p. 

33). 

Num mundo que vinha demonstrando – usando a máxima de Marx – “que tudo que é 

sólido desmancha no ar”, o terror aparece para desequilibrar ainda mais este mundo desigual e 

caótico. Terrorista não é apenas aquele que pode explodir um avião, enviar um míssil ou 

colocar uma bomba, pode também ser aquele que entra nas nossas casas para roubar, 

sequestrar, matar ou estuprar nossos parentes. O pior é que, depois do 11 de setembro, mais 

que pensar que toda essa violência seja real, é saber que ela pode acontecer. Por isso, junto ao 

terror se instaura, como característica essencial da vida e da psique dos cidadãos 

contemporâneos, seu principal corolário: o medo. Medo que a violência do sistema vinha 

gestando, mas que, a partir da Guerra Fria, da Doutrina de Segurança Nacional, da Operação 

Condor e, de maneira geral, dos recentes regimes militares na América Latina, constitui-se em 

parte integrante e fundamental da estratégia de domínio, controle e exploração do poder 

hegemônico, do Império global.  
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Nesse contexto, os escritores do RLC que, em sua grande maioria, cresceram durante o 

período dos regimes militares e da Doutrina de Segurança Nacional, sofreram suas 

consequências, foram testemunhas da passagem das ditaduras militares a governos 

“democráticos”, em alguns casos (como América Central e o Peru) de processos de paz e 

anistia, mas ficaram aguardando com isso o fim da violência e da injustiça social. Nesse 

caminho, entretanto, perderam a fé, as utopias e até as ideologias. Em consequência, esses 

escritores não podiam fazer um romance cuja diéegese se centrasse na figura do ditador, mas  

nos dramas das pessoas que, como eles e como todos os latino-americanos, foram vítimas, 

testemunhas e até cúmplices desse momento de crime e horror.  

Desse modo, centraremos nossa análise em dois romances latino-americanos 

contemporâneos, que consideramos arquetípicos, no sentido apontado por Rama, do 

tratamento do tema da ditadura militar: o primeiro é um romance chileno Nocturno de Chile, 

de Roberto Bolaño; e o segundo, o argentino Una Misma Noche, de Leopoldo Brizuela. Trata-

se de países que viveram, com especial crueldade e violência, esse episódio nefasto da história 

latino-americana contemporânea. 

 

 

2.1.1 O Noturno de Bolaño 

 

Y esto me viene a la cabeza porque en gran medida todo lo que 

he escrito es una carta de amor o de despedida a mi propia 

generación, los que nacimos en la década del cincuenta y los 

que escogimos en un momento dado el ejercicio de la milicia, 

en este caso sería más correcto decir la militancia, y entregamos 

lo poco que teníamos, lo mucho que teníamos, que era nuestra 

juventud, a una causa que creímos la más generosa de las causas 

del mundo y que en cierta forma lo era, pero que en la realidad 

no lo era. De más está decir que luchamos a brazo partido, pero 

tuvimos jefes corruptos, líderes cobardes, un aparato de 

propaganda que era peor que una leprosería, luchamos por 

partidos que de haber vencido nos habrían enviado de inmediato 

a un campo de trabajos forzados, luchamos y pusimos toda 

nuestra generosidad en un ideal que hacía más de cincuenta 

años que estaba muerto, y algunos lo sabíamos, y cómo no lo 

íbamos a saber si habíamos leído a Trotski o éramos trotskistas, 

pero igual lo hicimos, porque fuimos estúpidos y generosos, 

como son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden nada a 

cambio, y ahora de esos jóvenes ya no queda nada, los que no 

murieron en Bolivia murieron en Argentina o en Perú, y los que 

sobrevivieron se fueron a morir a Chile o a México, y a los que 

no mataron allí los mataron después en Nicaragua, en 

Colombia, en El Salvador. Toda Latinoamérica está sembrada 
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con los huesos de estos jóvenes olvidados (BOLAÑO, 1999, p. 

01)
14

. 

 

Roberto Bolaño Ávalos, filho de um caminhoneiro – e também boxeador – e de uma 

professora, nasceu em Santiago do Chile em 1953 e morreu em 2003, devido a uma falência 

nos rins.  

Jorge Volpi, escritor mexicano, membro da geração do Crack e uns dos representantes 

do RLC, no texto “Bolaño, epidemia”, questiona retoricamente por que os jovens (com menos 

de quarenta anos) amam tanto Bolaño. Pensamos que o fragmento do Discurso em Caracas 

que abre esta análise oferece já algumas boas razões para responder à pergunta de Volpi. 

Roberto Bolaño, após pouco tempo do seu decesso, tem-se convertido em uma lenda da 

literatura, em uma espécie de ídolo do Rock das letras latino-americanas, inclusive a imprensa 

e o mundo editorial falam do “fenômeno Bolaño”:   

 

En esta época que detesta las fronteras generacionales, que desconfía de las 

clasificaciones, de los libros de texto, de los manuales académicos, de los 

críticos mamones, en fin, en esta época que reniega de esa entelequia que 

sólo los más bellacos siguen denominando canon, resulta que los menores de 

cuarenta aman a Bolaño con pasión. Ante un fenómeno que se aproxima a lo 

paranormal y que posee innegables tintes religiosos – Bolaño para 

Presidente, God save Bolaño, Bolaño es Grande, YoBolaño – cabe pre- 

guntarse, evidentemente, ¿por qué?  

 

Talvez porque morreu prematuramente como as lendas modernas do Rock (Jimmy 

Hendrix, Janis Joplin, John Lennon, Jim Morrison, Kurt Kobain...), ou como os grandes 

poetas malditos que ele tanto admirava (Baudelaire, Rimbaud, Allan Poe); talvez porque era 

um jovem revolucionário que lutava por seus ideais, roubava livros de poesia francesa e 

ficava bêbado com outros jovens como ele, poetas e artistas, em qualquer boteco do Chile ou 

do México; talvez ainda, porque, como muitos jovens de sua época, ele foi sequestrado na 

ditadura militar, mas se salvou de maiores torturas e da morte porque, na prisão para onde 

fora levado, alguns policiais tinham sido seus colegas na escola, como ele mesmo o relata no 

conto “Detectives”, do livro Llamadas telefónicas (1997, p.125-126): 

 

– ¿Te acuerdas del compañero de liceo que tuvimos preso?  

–Claro que me acuerdo.  ¿Cómo se llamaba? 

                                                           
14

 BOLAÑO, Roberto. Literatura y exílio: Discurso de Caracas. Premio Rómulo Gallegos, Venezuela, 1999. 

Disponível em: < http://www. letras  libres.com/ revista/  convivio/discurso-de-caracas-venezuela > 
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– Fui yo el que se dio cuenta que estaba entre los detenidos, aunque todavia 

no lo había visto personalmente. Tú sí y no lo reconociste. 

– Teníamos veinte años, compadre, y hacía por lo menos cinco que no 

veíamos al loco ese. Arturo creo que se llamaba. Él tampoco me reconoció a 

mí. 

– Sí, Arturo, a los quince se fue a México y a los veinte volvió a Chile. 

– Qué mala cueva. 

– Qué buena cueva, caer justo en nuestra comisaría. 

– Bueno, ésa es una historia muy vieja, ahora todos vivimos em paz. 

– Cuando vi su nombre en la lista de los presos políticos, supe en el acto que 

se trataba de él. No existen muchos apellidos como el suyo. 

– Fíjate bien en lo que está haciendo, si te parece cambiamos de asiento. 

– De inmediato me dije éste es nuestro viejo condiscípulo Arturo, el loco 

Arturo, el huevón que se fue a México a los quince años. 

– Bueno, creo que él tambien se alegró de que nosotros estuviéramos allí. 

– Cuando tú lo viste estaba incomunicado y lo alimentaban los otros 

presos.¿Cómo no se iba a alegrar? 

– La verdad es que se alegró. 

– Me parece que lo estoy viendo. 

– Pero si tú no estabas allí. 

– Pero tú me lo contaste. Le dijiste ¿tú eres Arturo Belano, de Los Ángeles, 

província de Bío-Bío? Y él te contestó sí, señor, yo soy.  

 

Porém, pensamos que a razão principal para esta admiração é ele próprio quem a 

proporciona no seu Discurso em Caracas, quando tentando responder o que é “escritura de 

qualidade”, diz:  

¿Entonces qué es una escritura de calidad? Pues lo que siempre ha sido: 

saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la 

literatura básicamente es un oficio peligroso. Correr por el borde del 

precipicio: a un lado el abismo sin fondo y al otro lado las caras que uno 

quiere, las sonrientes caras que uno quiere, y los libros, y los amigos, y la 

comida. Y aceptar esa evidencia aunque a veces nos pese más que la losa 

que cubre los restos de todos los escritores muertos. La literatura, como diría 

una folclórica andaluza, es un peligro. (BOLAÑO, 1999, p.1). 

 

É isso que os leitores admiram em Bolaño e em todos os grandes escritores que, como 

ele, se atrevem a viver no risco; que sabem que a literatura não é apenas um ofício, mas uma 

forma de vida, perigosa como ele comenta, mas a única que conhecem e não têm medo de 

viver, embora, o preço, como sempre, seja a própria vida. O “habitar poético” do qual falava 

Heidegger (2012) ao estudar a poesia de Hölderlin: poeticamente o homem habita quando está 
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em relação essencial com as coisas, com a “quaternidade”: o divino, o humano, o celeste e o 

terrestre. Por isso, antes de qualquer coisa, Bolaño se considerou sempre um poeta. 

Roberto Bolaño, aos quinze anos de idade, se traslada para o México e cinco anos 

depois, com o golpe de Estado do general Augusto Pinochet ao governo do presidente 

Salvador Allende, em 1973, volta ao Chile. Logo é preso por seu engajamento político e 

militante e, depois de escapar de se tornar um desaparecido ou assassinado, parte de novo para 

o México e, em seguida, viaja e mora em vários lugares da Europa. Finalmente, estabelece sua 

residência em Blanes, uma pequena cidade do litoral espanhol, perto de Barcelona, até sua 

prematura morte. 

Ao longo de sua curta, mas intensa vida, a dedicação e o compromisso com a literatura 

foram totais. Debutando como poeta, no México, funda, junto com seu grande amigo e 

também poeta Mario Santiago e outros jovens poetas, um movimento neovanguardista nos 

anos setenta chamado “infrarrealismo”, que em Os detetives selvagens, aparece com o nome 

de “realvisceralismo”. Parte de sua produção poética se reúne no livro Los perros románticos 

(2000).  Com seu casamento e a chegada do seu primeiro filho, em 1990, decide incursionar 

com maior afinco no mundo da narrativa, pensando no futuro econômico da família. Porém, 

para garantir a subsistência, durante todos esses anos trabalha em diferentes atividades: 

segurança de camping, lavador de pratos, vendedor de artesanato; trabalhando durante o dia, 

escrevendo pela noite e enviando alguns contos a diferentes concursos literários para obter 

uma ajuda econômica extra, episódio este que é descrito no conto ¨Sensini¨ de Llamadas 

telefónicas.  

Bolaño começa a ter maior reconhecimento da sua obra quase no final de seus dias, com 

a publicação de Os detetives selvagens (1998) que obtém por unanimidade os prêmios 

Herralde (1998) e o Rómulo Gallegos (1999). Sua produção narrativa, contudo, desenvolve-se  

em um continuo crescendo, tendo como objetivo principal, como ele afirmou repetidas vezes, 

a qualidade literária: “Muchas pueden ser las patrias [de um escritor], se me ocurre ahora, 

pero uno solo el pasaporte, y ese pasaporte evidentemente es el de la calidad de la escritura” 

(BOLAÑO,1999, p.1).  

Esse crescendo começa com a publicação de seus primeiros romances: Consejos de un 

discipulo de Morrison a un fanático de Joyce (1984), La pista de hielo (1993), La literatura 

nazi en América (1996); ganha intensidade com o romance breve Estrella distante (1996), 

seguido do livro de contos Llamadas telefónicas (1997), e explode com Los detectives 

salvajes (1998); depois vem um longo e intenso período com os romances Amuleto (1999), 

Nocturno de Chile (2000), os contos de Putas asesinas (2001), os romances breves Amberes 
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(2002), Una novelita lumpen (2002) e o livro de contos El gaucho insufrible (2003); tudo isto 

preparando o apoteótico final de carreira e de vida com 2666 (2004), o qual não viu publicado 

– nem tempo de revisão teve –, pois, uma vez terminado, Roberto Bolaño morre. 2666 é, 

portanto, como disse seu amigo e colega Jorge Volpi (2012, p. 82), sua obra mais ambiciosa, 

sua obra definitiva, seu “canto do cisne”:  

 

Recapitulo: tras la publicación de Los detectives salvajes y hasta el día de su 

muerte, Bolaño publicó una tercera obra maestra, Nocturno de Chile, donde 

avanzaba en su fragorosa inmersión en el mal que habría de llevarlo a 2666; 

publicó varias recopilaciones de cuentos que a algunos les gustan pero a mí 

no; publicó otras novelas cortas; y sobre todo se dedicó a preparar en cuerpo 

y alma, como si estuviera condenado —porque estaba condenado—, el que 

habría de convertirse en su último libro, su obra definitiva, su canto del 

cisne: esa novela que dejó inconclusa pero que siempre dijo que quería 

publicar aun de forma póstuma –a diferencia de los retazos  y las notas de la 

lavandería –, la “monumental”, “ciclópea”, “inmensa”, “inabarcable” (los 

adjetivos obvios que le concedió la crítica) e impredecible 2666.  

 

Podemos pensar, portanto, que assim como os francesses tiveram um Baudelaire, um 

Rimbaud; os ingleses, um Lord Byron, um Oscar Wilde; os alemães, um Hölderlin, um 

Nietzsche; os norte-americanos, um Allan Poe; os checos, um Kafka, com Bolaño, a América 

Latina passa a ter uma figura da mesma dimensão. “O último escritor latino-americano”, 

como afirmou Volpi, o último poeta maldito; mas com a façanha extra de sê-lo num mundo 

pós-moderno, extremamente mercantilizado e no qual a literatura, como ele tanto criticava, 

em boa medida, faz parte da maquinaria de produção e do fascínio do sistema. Nesse mundo 

globalizado no qual qualquer um pode fazer sucesso e ficar rico por qualquer coisa, o 

segurança de camping, o sudaca, o imigrante latino que morava em Blanes,  revolucionava a 

literatura contemporânea.   

Nocturno de Chile foi publicada em 2000; o título original que pensou Bolaño para esta 

obra foi Tormenta de mierda, frase com a qual conclui o romance e tem um peso semântico e 

simbólico muito importante, como veremos ao longo da análise. Este romance, em primeira 

pessoa, narra as memórias de Sebastian Urrutia Lacroix, sacerdote, crítico literário e poeta, 

que numa noite, vítima da febre e do delírio, está prestes a morrer em paz. Mas essa paz é 

interrompida pelas reclamações do “jovem envelhecido”, um alter ego que cria o narrador. 

Levado pela culpa, pelo remorso, e para atender a esses “agravos” e justificá-los, o ancião se 

transporta ao passado, lembrando os episódios que marcaram sua vida.  

Assim, o narrador inicia sua história com uma breve apresentação pessoal: 
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Me llamo Sebastián Urrutia Lacroix. Soy chileno. Mis ancestros, por parte 

de padre, eran originarios de las vascongadas o del País Vasco o de Euskadi, 

com se dice hoy. Por parte de madre provengo de las dulces tierras de 

Francia, de una aldea cuyo nombre en español significa Hombre en tierra u 

Hombre a pie, mi francés, en estas postreras horas, ya no es tan bueno como 

antes. Pero aún tengo fuerzas para recordar y para responder a los agravios 

de ese joven envejecido que de pronto ha llegado a la puerta de mi casa y sin 

mediar provocación y sin venir a cuento me ha insultado. Eso que quede 

claro. Yo no busco la confrontación, nunca la he buscado, yo busco la paz, la 

responsabilidade de los actos y de las palabras y de los silencios. Soy un 

hombre razonable. (BOLAÑO, 2003, p.12). 

 

As marcas do escritor espanhol Miguel de Unamuno, especialmente de Niebla  (1913)
15

, 

são visíveis neste procedimento metaficcional a que recorre Bolaño. Sebastián Urrutia 

descreve como, aos treze anos, sente o chamado de Deus e decide entrar no seminário, 

ordenando-se sacerdote anos depois. Nesse período, conhece Farewell, o crítico literário mais 

famoso do Chile, a quem Urrutia admirava e respeitava enormemente. Em sua primeira 

entrevista, o jovem sacerdote lhe confessa sua vontade de ser também crítico literário, e 

Farewell, de maneira condescendente, responde: “En este país de bárbaros, dijo, ese camino 

no es de rosas. En este país de dueños de fundo, dijo, la literatura es una rareza y carece de 

mérito el saber leer” (BOLAÑO, 2003, p. 14).  

Farewell, apesar dessas palavras, é também um dono de “fundo” (fazenda), e goza de 

um prestigio e de uma notoriedade importantes no âmbito literário e social nessa época (finais 

dos anos 50) no Chile, em Santiago, especificamente. A partir desse momento, o famoso 

crítico literário se converte no mentor do jovem sacerdote. É ele quem o introduz no exclusivo 

mundo dos poetas, escritores e intelectuais da sociedade chilena; e, numa festa na sua fazenda, 

lhe apresenta Neruda e outros poetas. Mas é Neruda quem impacta particularmente o jovem 

Urrutia: “Allí estaba Neruda musitando palabras cuyo sentido se me escapaba pero con cuya 

esencialidad comulgué desde el primer segundo. Y allí estaba yo, con lágrimas en los ojos, un 

pobre clérigo perdido en las vastedades de la patria, disfrutando golosamente de las palabras 

de nuestro más excelso poeta” (BOLAÑO, 2003, p.24).  

Farewell tenta seduzir sem sucesso o jovem sacerdote, porém o conduz ao mundo da 

burguesia intelectual e da boemia dos artístas: “[...] y luego Neruda y Farewell se abrazaron y 

recitaron a dúo unos versos de Rubén Darío, mientras el joven nerudiano y yo aseverábamos 

                                                           
15

 Niebla (1913), do escritor espanhol Miguel de Unamuno, é um romance precursor da metaficção e da 

autoficção, já que seu enredo se constrói a partir do momento em que o protagonista da história que está 

escrevendo o narrador, Don Miguel de Unamuno, descobre que vai ser morto por parte do autor e decide fazer 

uma visita a este para questioná-lo sobre sua decisão.  
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que Neruda era nuestro mejor poeta y Farewell nuestro mejor crítico literario y los brindis se 

duplicaban una y otra vez” (BOLAÑO, 2003, p. 28). 

Depois desse momento de iniciação, Sebastián Urrutia se torna professor universitário e 

crítico literário, como sonhara, mas, como ele mesmo define, um crítico “comedido” e 

“conciliador”. Não obstante, enquanto o crítico literário se consolida, o poeta se esconde e 

aguarda o momento certo para dar a conhecer sua obra. Por essa razão, decide criar um 

apelido para o crítico literário, deixando seu verdadeiro nome para o poeta, estabelecendo, 

assim, uma espécie de dupla personalidade:  

 

Y tomé la decisión, o tal vez lo decidí antes, todo en esta hora es vago y 

confuso, de que debía adquirir un seudónimo para mis labores críticas y 

mantener mi nombre verdadero para mis entregas poéticas. Y entonces 

adopté el nombre de H. Ibacache. Y poco a poco H. Ibacache fue siendo más 

conocido que Sebastián Urrutia Lacroix, para mi sorpresa y también para mi 

satisfacción, pues Urrutia Lacroix planeaba una obra poética para el futuro, 

una obra de ambición canónica que iba a cristalizar únicamente con el paso 

de los años, en una métrica que ya nadie en Chile practicaba, ¡qué digo!, que 

nunca nadie jamás había practicado en Chile, mientras Ibacache leía y 

explicaba en voz alta sus lecturas tal como antes lo había hecho Farewell, en 

un esfuerzo dilucidador de nuestra literatura, en un esfuerzo razonable, en un 

esfuerzo civilizador, en un esfuerzo de tono comedido y conciliador, como 

un humilde faro en la costa de la muerte. Y esa puereza, esa pureza revestida 

con el tono menor de Ibacache, pero no por ello menos admirable, pues 

Ibacache era sin duda, entre líneas u observado en su conjunto, un ejercicio 

vivo de despojamiento y de racionalidade, es decir de valor cívico, sería 

capaz de iluminar con una fuerza mucho mayor que cualquier otra 

estratagema la obra de Urrutia Lacroix que se estaba gestando verso a verso, 

en la diamantina pureza de su doble. (BOLAÑO, 2003, p. 36-37). 

 

 

Só que essa obra poética, de “dimensões canônicas” nunca chega. Por outro lado, nessa 

altura da narração, através da voz de Farewell, introduzem-se duas histórias. A primeira  

acontece na Segunda Guerra Mundial, quando o escritor chileno Salvador Reyes era 

embaixador em Paris e conhece o escritor alemão Ernst Jünger, que, nesse momento, era 

famoso na Europa. Nesse relato, aparece também um solitário e introvertido pintor 

guatemalteco, de estilo surrealista, que mora en um pequeno studio em Paris e não tem nada 

para comer salvo os poucos víveres que o embaixador lhe leva esporadicamente.  

Os três personagens, em uma tarde, se encontram no studio do pintor guatemalteco 

porque o famoso escritor alemão queria conhecer os quadros do artista latino-americano. 

Chama a atenção do alemão uma pintura especialmente: Paisaje de ciudad de México una 

hora antes del amanecer. A contemplação do quadro e a reflexão que dele faz o narrador 
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resume, de alguma maneira, a condição do artista guatemalteco (e latino-americano, em geral) 

e o sentido alegórico que tem este pequeno relato: 

 

[...] el guatemalteco ya había adquirido la costumbre de pasar largas horas 

muertas (o agónicas) delante de su única ventana contemplando el panorama 

de París, y de esa contemplación había surgido el Paisaje de Ciudad de 

México una hora antes del amanecer, de la contemplación insomne de París 

por parte del guatemalteco, y a su modo el cuadro era un altar de sacrificios 

humanos, y a su modo el cuadro era la aceptación de una derrota, no la 

derrota de París ni la derrota de la cultura europea briosamente dispuesta a 

incinerarse a sí misma ni la derrota política de unos ideales que el pintor 

vagamente compartía, sino la derrota de él mismo, un guatemalteco sin fama 

ni fortuna pero dispuesto a labrarse un nombre en los cenáculos de la Ciudad 

Luz, y la lucidez con que el guatemalteco aceptaba su derrota, una lucidez 

que infería otras cosas que trascendían lo puramente particular y anecdótico, 

hizo que a nuestro diplomático se le erizacen los vellos de los brazos o que, 

como dice el vulgo, se le pusiera la carne de gallina. Y entonces don 

Salvador se bebió de un sorbo lo que restaba de su coñac y volvió a escuchar 

las palabras del alemán que durante todo ese rato había estado hablando solo, 

pues él, nuestro escritor, se había enredado en la telaraña de los 

pensamientos inútiles, y el guatemalteco, como era de esperar, yacía junto a 

su ventana consumiéndose en la repetida y estéril contemplación de París. 

(BOLAÑO, 2003, p. 47-48). 

 

A segunda história, também narrada por Farewell durante um jantar com Urrutia, é do 

“sapateiro e a Colina dos Heróis”. O relato trata de um sapateiro de Viena que, na época do 

Império Austro-húngaro, fabricava os melhores sapatos do reino. Seus sapatos eram tão belos, 

confortáveis e duradouros que o próprio Imperador os utilizava. Dessa maneira, o sapateiro 

tinha alcançado prestigio e grande fortuna. Porém seu sonho era construir “Heldenberg”, uma 

colina consagrada aos heróis do passado, do presente e do futuro.  

Assim, foi até o palácio do Imperador e lhe comunicou sua ideia, esclarecendo que ele – 

o sapateiro – pagaria a compra da colina, a construção e até algumas das estátuas, mas 

solicitava do Imperador, primeiro, seu beneplácito para a realização dessa empresa e, 

segundo, o apoio do Estado para as outras despesas: contratação de escultores, a compra de 

pedra e mármore, gastos de manutenção, etc. O Imperador ficou comovido com a proposta do 

sapateiro e prometeu dar todo seu apoio.  

O sapateiro, então, começou com todo entusiasmo as obras, dedicou seu tempo e a sua 

fortuna à construção da Colina dos Heróis, que se transformara em obsessão e lhe roubara o 

sono, levando-o, inclusive, a deixar de fabricar sapatos e a se trasladar para um lugar próximo 

à Colina. O tempo passou, sua fortuna se esgotou e a ajuda do Estado nunca chegou. Todo 



 96 

 

mundo se esqueceu do sapateiro, até que um dia os soviéticos invadiram o Império e um 

coronel montado num tanque de guerra se deparou com a Colina dos Heróis: 

 

Y entonces el coronel y sus hombres traspusieron la entrada, para lo cual 

tuvieron que descerrejar tres viejos y oxidados candados, y se pusieron a 

caminar por las sendas de la Colina de los Héroes. Y no vieron estatuas de 

héroes ni tumbas sino sólo desolación y abandono, hasta que en lo más alto 

de la colina descubrieron una cripta similar a una caja fuerte, con la puerta 

sellada, que procedieron a abrir. En el interior de la cripta, sentado sobre un 

sitial de piedra, hallaron el cadáver del zapatero, las cuencas vacías como si 

ya nunca fueran a contemplar otra cosa que el valle sobre el que se alzaba su 

colina, la quijada abierta como si tras entrever la inmortalidad aún se 

estuviera riendo, dijo Farewell. (BOLAÑO, 2003, p. 61-62).  

 

As histórias de Farewell impactam Urrutia de maneira forte, mas, no momento, o 

sacerdote não consegue descobrir o sentido alegórico que elas escondem. Em seguida, Urrutia 

descreve seu trabalho como poeta e crítico literário e sua filiação com o Opus Dei, momento 

no qual o “jovem envelhecido” o confronta e se produz, assim, um interessante diálogo entre 

os dois: 

Escribí críticas. Escribí poemas. Descubrí poetas. Los alabé. Exorcicé 

naufrágios. Fui probablemente el miembro del Opus Dei más liberal de la 

república. Ahora el joven envejecido me observa desde una esquina amarilla 

y me grita. Oigo algunas de sus palabras. Dice que soy del Opus Dei. Nunca 

lo he ocultado, le digo. Pero él seguro que tampoco me escucha. Yo lo veo 

mover la quijada y los labios y sé que me está gritando, pero no oigo sus 

palabras. Él me ve susurrar, apoyado en un codo, mientras mi cama navega 

por los meandros de mi fiebre, y tampoco oye mis palabras. Me gustaría 

decirle que así no vamos a ninguna parte. Me gustaría decirle que hasta los 

poetas del partido comunista chileno se morían porque escribiera alguna 

cosa amable de sus versos. Seamos civilizados, susurro. Pero él no me oye. 

De vez en cuando alguna de sus palabras llega con claridade. Insultos, qué 

otra cosa. ¿Maricón, dice? ¿Opusdeísta, dice? ¿Opusdeísta maricón, dice? 

Luego mi cama da un giro y ya no lo oigo más. (BOLAÑO, 2003, p. 70-71). 

 

O sacerdote passa a narrar uma época de tristeza e desassossego, na qual sua poesia se 

torna escura, cheia de raiva e até de blasfêmias. Para, então, de ministrar aula, de dar missa, 

de ler jornais, de escrever com clareza suas resenhas literárias. Somente consegue sair desse 

estado com a proposta que lhe fazem dois homens misteriosos, o senhor Odeim e o senhor 

Oido, de ir à Europa, por um ano ou mais, com uma missão especial: “La Casa de Estudios 

del Arzobispado quería que alguien preparara un trabajo sobre conservación de iglesias. En 

Chile, como no podía ser menos, nadie sabía nada acerca de este tema. […] mi trabajo 
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consistiría en ir, visitar las iglesias punteras en soluciones antidesgaste, cotejar los distintos 

sistemas, escribir un informe y volver” (BOLAÑO, 2003, p. 80-81).  

Dessa forma, Urrutia viaja à Europa e percorre diferentes países e igrejas, descobrindo 

que o inovador método para preservar os templos no primeiro mundo era a utilização de 

falcões para matar as pombas, já que, segundo os especialistas europeus, o esterco desses 

animais era a principal causa da deterioração dessas construções.  

Depois da temporada na Europa, o sacerdote Urrutia volta ao Chile, recuperado e em 

bom estado, mas não gosta do país e do ambiente social que encontra, já que Salvador 

Allende tinha ganhado as eleições presidenciais, e o Chile experimentava fortes mudanças. 

Para Urrutia, o país estava sumido na desordem, no caos, em muitos acontecimentos 

consecutivos que o sacerdote só consegue suportar ou ignorar, afastando-se lendo os 

clássicos: 

Que sea lo que Dios quiera, me dije. Yo voy a leer a los griegos. Empecé con 

Homero, como manda la tradición, y seguí con Tales de Mileto y Jenófanes 

de Colofón y Alcmeón de Crotona y Zenón de Elea (qué bueno era), y luego 

mataron a un general del ejército favorable a Allende y el censo nacional 

registró un total de 8.884.768 chilenos y por la televisión empezaron a 

transmitir la telenovela El derecho de nacer, y yo leí a Tirteo de Esparta y a 

Arquíloco de Paros y a Solón de Atenas y a Hiponacte de Éfeso y a 

Estesícoro de Himera y a Safo de Mitilene y a Teognis de Megara y a 

Anacreonte de Teos y a Píndaro de Tebas (uno de mis favoritos), y el 

gobierno nacionalizó el cobre y luego el salitre y el hierrro y Pablo Neruda 

recibió el Nobel y Díaz Casanueva el Premio Nacional de Literatura y Fidel 

Castro visitó el país y muchos creyeron que se iba a quedar a vivir acá para 

siempre y mataron al exministro de la Democracia  Cristiana Pérez Zujovic y 

Lafourcade publicó Palomita blanca y yo le hice una buena crítica, casi una 

glosa triunfal, aunque en el fondo sabía que era una novelita que no valía 

nada, y se organizó la primera marcha de las cacerolas en contra de Allende 

y yo leí a Esquilo y a Sófocles y a Eurípides, todas las tragedias, y a Alceo 

de Mitilene y a Esopo y a Hesiodo y a Heródoto (que es un titán más que un 

hombre), y en Chile hubo escasez e inflación y mercado negro y largas colas 

para conseguir comida y la Reforma Agraria expropió el fundo de Farewell y 

muchos otros fundos y se creó la Secretaría Nacional de la Mujer y Allende 

visitó México y la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York y hubo 

atentados y yo leí a Tucídedes [...] (BOLAÑO, 2003, p. 97-98).  

 

A calma se restabelece, segundo a narração de Urrutia, com o golpe de Estado e a morte 

de Allende: “Entonces yo me quedé quieto, con un dedo en la página que estaba leyendo, y 

pensé: qué paz. Me levanté y me asomé a la ventana: qué silencio” (BOLAÑO, 2003, p. 99). 

Tudo regressa à normalidade: Urrutia para de ler os clássicos e volta à literatura chilena, 

Farewell recupera sua fazenda, que tinha sido confiscada no governo de Allende, morre 
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Neruda e os dois críticos literários vão muito elegantes ao funeral. A vida do sacerdote volta à 

tranquilidade, ao equilíbrio, mas sua poesia mais uma vez se torna escura e raivosa.  

Nesse momento, aparecem novamente os misteriosos senhores Odeim e Oido com outra 

estranha proposta para o sacerdote: ensinar marxismo ao general Augusto Pinochet e a outros 

membros da Junta Militar. Durante nove sessões, o sacerdote ensina os princípios básicos do 

materialismo histórico; discutem o Manifesto do partido comunista, O Capital de Marx, A 

origem da família, da propriedade privada e do Estado, de Engels, O livro vermelho de Mao; 

falam de Marx, Engels, Marta Harnecker, Lenin, Mao, Stalin. Nove encontros esquisitos e 

intensos que abrem sérias interrogações na mente de Urrutia: “Nueve lecciones. Poca 

bibliografia. ¿Lo he hecho bien? ¿Aprendieron algo? ¿Enseñé algo? ¿Hice lo que tenía que 

hacer? ¿Es el marxismo un humanismo? ¿Es una teoría demoníaca? ¿Si les contara a mis 

amigos escritores lo que había hecho obtendría su aprobación? ¿Algunos manifestarían un 

rechazo absoluto por lo que había hecho? ¿Algunos comprenderían y perdonarían? ¿Sabe un 

hombre, siempre, lo que está bien y lo que está mal?” (BOLAÑO, 2003, p. 113). 

O objetivo dessas aulas? O próprio Pinochet o esclarece em diálogo pessoal com o 

padre Sebastián Urrutia: 

 

¿Por qué cree usted que quiero aprender los rudimientos básicos del 

marxismo?, preguntó. Para prestar un mejor servicio a la patria, mi general. 

Exactamente, para comprender a los enemigos de Chile, para saber cómo 

piensan, para imaginar hasta dónde están dispuestos a llegar. Yo sé hasta 

dónde estoy dispuesto a llegar, se lo aseguro. Pero también quiero saber 

hasta dónde están dispuestos a llegar ellos. (BOLAÑO, 2003, p. 118). 

 

Urrutia passa a descrever um dos episódios mais densos e assustadores do romance. 

Narra como, na época da ditadura militar e enquanto regia pelas noites o toque de recolher, os 

escritores, artistas e intelectuais de Santiago começaram a se reunir na afastada e luxuosa casa 

de uma mulher chamada María Canales. Essa dama era casada com um norte-americano que 

afirmava ser executivo de uma importante empresa do seu país e que, recentemente, tinha 

inaugurado filiais no Chile e na Argentina. María Canales, uma ou mais vezes por semana, 

organizava soirées, nas quais, ao som da música clássica, do whisky, do cognac e de uma bela 

chaminé, os convidados discutiam sobre diversos temas, declamavam poesia, dançavam, 

bebiam e comiam até o amanhecer, sem nenhuma perturbação. Artistas de diferentes estilos, 

de diferentes posturas ideológicas e até políticas desfilaram pela casa de María Canales, 

aproveitando sua hospitalidade, generosidade e seu bom gosto. Mas, uma noite, lembra o 

sacerdote – que participou repetidamente dessas festas –, um dos convidados, um autor de 
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teatro vanguardista, perdeu-se na casa e foi parar no porão desta onde descobriu uma série de 

calabouços e, num deles, um homem amarrado, com claros signos de tortura: 

 

 Y también supe, años después, mientras observaba a las nubes 

desmigajarse, fragmentarse, explotar sobre los cielos de Chile como no lo 

harían jamás las nubes de Baudelaire, que fue un teórico de la escena de 

vanguardia el que se perdió por los corredores burlones de la casa en los 

confines de Santiago, un teórico con un gran sentido del humor, quien al 

extraviarse no se arredró, pues a su sentido del humor añadía una curiosidad 

natural, y que al verse y saberse perdido en el sótano de María Canales no 

tuvo miedo sino que más bien se despertó su espíritu fisgón, y que abrió 

puertas y que incluso se puso a silbar, y que finalmente llegó al último cuarto 

en el corredor más estrecho del sótano, el que sólo estaba iluminado por una 

débil bombilla, y abrió la puerta y vio al hombre atado a una cama metálica, 

los ojos vendados, y supo que el hombre estaba vivo porque lo oyó respirar, 

aunque su estado físico no era bueno, pues pese a la luz deficiente vio sus 

heridas, sus supuraciones, como eczemas, pero no eran eczemas, las partes 

maltratadas de su anatomía, las partes hinchadas, como si tuviera más de un 

hueso roto, pero respiraba, en modo alguno parecía alguien a punto de morir, 

y luego el teórico de la escena de vanguardia cerró delicadamente la puerta, 

sin hacer ruido, y empezó a buscar el camino de vuelta a la sala, apagando a 

sus espaldas las luces que previamente había encendido. Y meses después, o 

tal vez años después, otro habitual de las veladas me contó la misma historia. 

Y luego otro y luego otro y otro más. (BOLAÑO, 2003, p.140-141). 

 

Logo, diz Urrutia, veio a democracia no Chile e se soube publicamente que o marido de 

María Canales, Jimmy Thomson, era um agente da Direção de Inteligência Nacional – DINA 

– e que usava o porão da sua casa para interrogar e torturar prisioneiros durante a ditadura 

militar. María estava ciente das atividades de Jimmy, que, depois da queda da ditadura, foi 

detido nos Estados Unidos e posto num programa de proteção a testemunhas por denunciar 

vários militares chilenos envolvidos em crimes durante a ditadura. María Canales foi 

esquecida por seu marido e por todos seus antigos amigos e convidados às soirées em sua 

casa, os quais, por sua vez, afirma o sacerdote, negaram enfaticamente a sua participação 

nessas festas. Finalmente, Sebastián Urrutia lembra seu último encontro com María Canales, a 

impressão que lhe causou ver a casa antes imponente, deslumbrante, agora abandonada, 

deteriorada, decadente. Decadência que se faz visível também na proprietária da antiga 

mansão. Ela conta para o padre Urrutia sua lamentável condição, a iminência de perder a casa, 

assim como outra série de confissões: 

 

Echarán la casa abajo. Demolerán el sótano. Aquí mató un empleado de 

Jimmy al funcionario español de la UNESCO. Aquí mató Jimmy a la Cecilia 

Sánchez Poblete. A veces yo estaba viendo la tele con los niños y se iba la 

luz por un rato. No oíamos ningún grito, sólo la electricidad que se iba de 
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golpe y después volvía. ¿Quiere ir a ver el sótano? Me levanté, di unos pasos 

por la sala en donde antes se reunián los escritrores de mi patria, los artistas, 

los trabajadores de la cultura, y dije no con la cabeza. Me voy, María, me 

tengo que ir le dije. (BOLAÑO, 2003, p. 146). 

 

O romance termina com a terrível aceitação por parte do sacerdote Sebastián Urrutia do 

seu passado; compreende que o jogo de fingimentos terminou, e se revela a verdade nua e 

crua: entende que o “jovem envelhecido” é ele; que não existe nenhuma solução, e que esse 

jovem envelhecido grita sem que ninguém o escute, sumido no horror, no absurdo da história 

chilena, do mundo, aguardando apenas que se “desate a tormenta de merda”: 

 

¿Tiene esto solución? Yo veo a la gente correr por las calles. Veo a la gente 

entrar en el metro y en los cines. Veo a la gente comprar el periódico. Y a 

veces tiembla y todo queda detenido por un instante. Y entonces me 

pregunto: ¿dónde está el joven envejecido?, ¿por qué se ha ido?, y poco a 

poco la verdad empieza a ascender como un cadáver. Un cadáver que sube 

desde el fondo del mar o desde el fondo de un barranco. Veo su sombra que 

sube. Su sombra vacilante. Su sombra que sube como si ascendiera por la 

colina de un planeta fosilizado. Y entonces, en la penumbra de mi 

enfermedad, veo su rostro feroz, su dulce rostro, y me pregunto: ¿soy yo el 

joven envejecido? ¿Esto es el verdadero, el gran terror, ser yo el joven 

envejecido que grita sin que nadie lo escuche? ¿Y el que el pobre joven 

envejecido sea yo? Y entonces pasan a una velocidad de vértigo los rostros 

que admiré, los rostros que amé, odié, envidié, desprecié. Los rostros que 

protegí, los que ataqué, los rostros de los que me defendí, los que busqué 

vanamente. 

Y después se desata la tormenta de mierda. (BOLAÑO, 2003, p. 149-150). 

 

O Nocturno de Chile, como pode se observar na sua trama, é um romance no qual a 

história recente do Chile aparece com todo seu horror, com suas verdades que, como diz o 

narrador da obra, levantam-se como um cadáver que surge do fundo do mar, do fundo de um 

barranco. E esse “barranco” não é outro que o mal, o crime, a violência no seu estado puro. 

Nesse sentido, seguindo Daniuska González e seu livro La escritura bárbara. La narrativa de 

Roberto Bolaño (2010, p. 17), este romance do escritor chileno faz parte da sua proposta 

narrativa, a qual se caracteriza por ser uma  

 

Escritura del mal, escritura bárbara. Es ésta, la narrativa de Roberto Bolaño, 

un lenguaje que se fragmenta y se recompone a la vez, inaprehensible y 

cautivo, porque, por momentos, parece escapar de la determinación, como 

una atmósfera inatrapable, pero que fija lo inhumano, la violencia, el horror; 
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un horror que todo lo atraviesa y que ha sido estetizado hasta un nivel 

sublime.
16

 

 

 

Estética da violência que, como apontamos antes, não se centra mais na figura do 

ditador, mas nas pessoas comuns. Inclusive, como vemos em Nocturno em Chile, o ditador 

aparece como um intelectual, como uma pessoa culta, que se preocupa pelo conhecimento, 

pela arte e pela cultura, já que, como afirma Daniuska González (2010, p. 20), na obra de 

Bolaño: “No se refiere a que el verdugo posea cierta calificación humanística, se trata de que 

el verdugo sea el humanista”. O general Pinochet, assim, toma aulas de marxismo com 

Urrutia para, como ele afirma, conhecer melhor seus inimigos e saber o que pode esperar 

deles; além do mais, porque é um homem que gosta de estudar, de ler e de apreender; tanto 

assim que, como comenta o narrador, escreveu três livros e inumeráveis artigos, a diferença 

de seus opositores que, segundo ele, faziam-se passar por homens de cultura, mas não eram:  

 

Lo mismo se puede decir de Frei y de Allende. Ni leían ni escribían. Fingían 

ser hombres de cultura, pero ninguno de los tres leía ni escribía. No eran 

hombres de libros, a lo sumo hombres de prensa. [...] Nadie me ha ayudado, 

los escribí yo solo, tres libros, uno de ellos bastante grueso, sin la ayuda de 

nadie, quemándome las pestanas. Y después dijo: innumerables artículos, de 

todo tipo, siempre, eso sí, ceñidos a la família militar. [...] ¿Por qué cree que 

le he contado esto?, dijo de improviso. Me encogí de hombros, sonreí 

beatíficamente. Para deshacer cualquier equivoco, afirmó. Para que sepa 

usted que yo me intereso por la lectura, yo leo libros de historia, leo libros de 

teoría política, leo incluso novelas. (BOLAÑO, 2003, p. 117-118). 

 

Em Nocturno de Chile, o mal, o horror, o crime, não se concentra numa figura 

específica, encontram-se espalhados por todo lugar: a polícia, o Estado, os poetas, os artistas, 

todos são representantes dessa violência, ninguém se salva. É a “tormenta de merda” que cai 

como uma avalanche sobre tudo e sobre todos e da qual nem o protagonista, um velho 

sacerdote, poeta e crítico literário pode escapar. Porque ele era sacerdote, mas do Opus Dei; 

era poeta, mas poeta medíocre que sempre ficou aguardando o momento para escrever uma 

obra que revolucionaria a poesia, obra que nunca se consumou; é um crítico literário, mas 

também medíocre e oportunista ou, como ele diz, “comedido” e “conciliador”, que mais de 

uma vez fez suas críticas para agradar alguém, para ser “civilizador”. E são esses verdugos, 

esses medíocres e fracassados que fazem a literatura. E se são eles que fazem a literatura, o 

que se pode esperar da sociedade, do mundo, da arte? Nada.  

                                                           
16

 Os grifos são da autora. 
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Esta é a conclusão, segundo Daniuska González (2010, p. 45), de Nocturno de Chile, 

uma “escritura bárbara”, uma “escritura maldita”:  

 

La escritura está maldita. ¿Qué es Nocturno de Chile sino la construcción 

absoluta de la palabra del mal? Novela que, en un primer momento, se tituló 

Tormenta de mierda, que la hubiera definido mejor, porque es la inmensa 

reescritura de la basura que deviene la escritura, o sea, lo escatológico de una 

palabra que parece un “cadáver que sube desde el fondo del mal [sic] o 

desde el fondo de un barranco”; y que ha corporizado la tortura, el escarnio y 

las sombras de los desaparecidos. 

 

Com este romance, Bolaño não está apenas fazendo uma leitura crítica de um período 

doloroso da história chilena, como foi a ditadura militar, mas está fazendo uma leitura crua da 

história latino-americana recente, assim como da literatura que surge desde os movimentos de 

vanguarda, do poeta, do escritor, do intelectual e da sua cumplicidade na constituição desse 

cenário de violência, crime e impunidade.  

A recepção crítica da obra de Bolaño, como aponta Daniuska González, concentra-se 

principalmente em três pontos: o primeiro relacionado com o caráter marginal dos seus 

protagonistas e suas tramas de vida; o segundo tem a ver com a poesia como lugar de 

encontro desses sujeitos periféricos; e o terceiro se direciona em torno da história chilena e 

sua explosão como espaço de verdades emergentes (GONZÁLEZ, 2010, p. 11).  

Em Nocturno de Chile, esses três elementos se configuram de uma maneira clara. Para 

começar, o protagonista da narração embora seja um sacerdote (ou talvez por isso mesmo), é 

um homem que, desde o início do romance, aparece como um ser atormentado, cheio de 

remorsos e de frustrações por seu passado, por suas lembranças; é um homem com um claro 

perfil conservador; que foi membro do Opus Dei, simpatizou com o golpe de Estado e até deu 

aulas a Pinochet e outros generais durante a ditadura militar; porém, seu gosto pela literatura e 

pelas artes leva-o a se aproximar dos escritores, poetas, críticos literários e demais 

intelectuais, muitos deles comunistas ou simpatizantes da esquerda chilena. O ponto comum 

entre eles é um aspecto que caracteriza também muitos dos personagens de Bolaño: a 

mediocridade, os destinos frustrados.  

Farewell, por exemplo, é apresentado como o típico intelectual burguês, admirador da 

cultura europeia e que constantemente critíca a “barbárie” latino-americana; um crítico 

literário que tem fama e fortuna porque sempre se acomodou às condições do momento: foi 

amigo de Neruda e de outros escritores de esquerda quando convinha, fez críticas entusiastas 

sobre suas obras, mas quando perdeu sua fazenda na Reforma Agrária empreendida por 
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Allende, apoiou e comemorou o golpe de Estado de Pinochet: “Sin cerrar la ventana me 

arrodillé y recé, por Chile, por todos los chilenos, por los muertos y por los vivos. Después 

llamé a Farewell por teleéfono. ¿Cómo se siente?, le dije. Estoy bailando en una patita, me 

contestó” (BOLAÑO, 2003, p. 95). Contudo, com o tempo, o famoso crítico literário 

terminou seus dias consumido, na sua fazenda, meio louco e esquecido por todos: 

 

Qué lejos estaba Farewell de todo. A veces hablaba de Pablo y uno tenía la 

impresión de que Neruda estaba vivo. A veces hablaba de Augusto para acá, 

Augusto para allá, y uno tardaba horas, si no días, en comprender que se 

refería a Augusto D´Halmar. La verdad es que ya no se podía hablar con 

Farewell. A veces me lo quedaba mirando y pensaba: viejo chismoso, viejo 

alcahuete, viejo borracho, así pasa la gloria del mundo. Pero luego me 

levantaba y le buscaba las cosas que me pedía, bibelots, esculturillas de plata 

o hierro, viejos libros de Blest-Gana o de Luis Orrego Luco que él se 

limitaba a acariciar. ¿Dónde está la literatura?, me preguntaba a mí mismo 

(BOLAÑO, 2003, p. 134-135). 

 

Nesse sentido, os dois relatos introduzidos pela voz de Farewell, o  pintor guatemalteco 

em Paris e o do sapateiro e a Colina dos Heróis, são uma alegoria bastante forte sobre o 

destino do próprio Farewell, do sacerdote Sebastián Urrutia e da maioria de personagens não 

só de Nocturno de Chile, mas de toda a obra de Bolaño: o destino, os sonhos, marcados pelo 

fracasso, a glória e a fama consumidas pelo esquecimento. A lucidez com a qual o pintor 

guatemalteco contempla sua derrota da janela de seu pequeno studio de Paris, morrendo de 

fome, é a mesma lucidez temerária com a qual o sapateiro se sentava na Colina dos Heróis a 

esperar a morte, ou María Canales a esperar que sua casa, antes cheia de poetas e artistas 

famosos, seja demolida, e é a mesma lucidez crua com a qual o “jovem envelhecido” 

Sebastián Urrutia contempla as verdades que emergem do fundo do “barranco” e aceita seu 

fracasso.  

Sobre esse aspecto da obra de Bolaño, Daniuska González (2010, p. 31), afirma: 

 

La mediocridad en Bolaño lo inunda todo, es corrosiva, catastrófica. Siempre 

le interesó la psicologia del perdedor, la lógica del derrotado, en parte, 

porque el poder institucional ha operado la ilusión contraria: la literatura 

tiene que ver con la imagen de Neruda, su fama, el dinero, la poesía 

grandilocuente; o con la del dandy, Lord Byron, Schelley o Baudelaire, los 

primeiros ricos y reconocidos; el último, quien miraba la vida desde una 

buardilla de París pero mantenido económicamente por su padrastro – y 

luego canonizado, paradójicamente, por quienes despreció –. 
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O lugar de encontro desses personagens, como apontamos antes, é a poesia, a literatura. 

Em Nocturno de Chile, esse ponto de encontro se produz na casa de María Canales, 

personagem que está baseado na história real de Mariana Callejas, uma escritora chilena 

casada com um agente da DINA, Michael Townley, e que, em seu livro autobiográfico 

Siembra vientos (1995, p. 141; 155), refere os dados narrados por Bolaño: “Envejezco sola, en 

mi propio mausoleo en ruinas. La casa de Lo Curro, que para muchos es un símbolo del Mal y 

de la DINA. [...] no supe que se había mantenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, 

prisioneros en la casa hasta varios días después de que fueron liberados por la DINA. [...] fue 

la Brigada Mulchén quien asesinó a Carmelo Soria en esta misma casa”. Nessa casa se 

reuniam os escritores e artistas, humanistas quase todos, amantes das artes, intelectuais de 

esquerda e de direita a dialogar sobre diversos temas sublimes enquanto no porão eram 

torturadas e assassinadas pessoas.  

Esta é a imagem hiperreal da ditadura que apresenta Bolaño neste romance. Não a de 

um ditador tirano, grotesco que concentra o poder e faz todo tipo de loucuras e crimes, senão 

a de toda uma sociedade que não é só vítima, mas verdugo ou, no melhor dos casos, cúmplice 

dessa violência e desse horror. A história do Sacerdote Sebastián Urrutia Lacroix é uma clara 

prova disso. Por exemplo, é muito simbólico na sua narração que, quando Urrutia tem o 

tempo para escrever sua “obra de dimensões canônicas”, seu espírito entra em desassossego e 

sua poesia se torna raivosa e, nesse momento, aparecem os senhores Odeim e Oido, para lhe 

fazer estranhas propostas, as quais ele aceita, deixando de lado a produção poética.   

Analisando um pouco esse episódio, vemos, como no caso dos outros relatos 

introduzidos no romance (do pintor guatemalteco, do sapateiro e a Colina dos Heróis, da casa 

de María Canales), significados alegóricos. Poderíamos dizer que até parabólicos, no sentido 

judaico, provenientes, talvez, da leitura da obra de Kafka por parte de Bolaño. Os nomes 

Odeim e Oido, lidos em forma inversa dizem miedo (medo) e odio (ódio). Assim, são o medo 

e o ódio que levam o padre Sebastián Urrutia a se desviar da sua empreitada poética e viajar 

para a Europa para apreender como as igrejas se podem preservar matando as pombas por 

meio de falcões adestrados, e a ensinar marxismo a Pinochet e outros generais da ditadura 

Chilena.  

No primeiro caso, não seria tão descabido pensar numa possível relação entre os falcões 

adestrados que matam as pombas que com seu esterco corroem as igrejas, símbolo da tradição 

e do poder cristão-europeu, e a Operação Condor (outra ave de rapina como o falcão), cuja 

missão foi exterminar a esquerda na América Latina, como vimos na introdução deste 

capítulo, e para isso enviou muitos dos seus líderes para receber treinamento militar no 
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estrangeiro. No segundo caso, o sentido é mais claro e explícito: Pinochet queria receber aulas 

de marxismo para conhecer melhor seus inimigos, saber o que podia esperar deles, e quem 

ministra essas aulas é um sacerdote, um poeta, um crítico literário, um dos que fazem a 

literatura no Chile, na América Latina. 

Contudo, esta história nos revela que são o Medo e o Ódio que arrastam Urrutia à 

mediocridade e ao fracasso poético; mas também são esses sinistros personagens, 

simbolicamente falando, que levam os escritores e artistas de Santiago, favoráveis ou contra a 

ditadura a se reunir na casa de María Canales para fazer festa enquanto estudantes, líderes 

operários, estão no porão sequestrados, desaparecidos, sendo torturados e até assassinados. 

Nesse sentido, são muito ilustrativas as palavras do narrador quando, para se autodefender de 

ter dado aulas de marxismo à Junta Militar, afirma: 

 

Así que resultaba hasta natural que a nadie le importaran mis clases de 

introducción al marxismo. Todos, tarde o temprano, iban a volver a 

compartir el poder. Derecha, centro, izquierda, todos de la misma família. 

Problemas éticos, algunos. Problemas estéticos, ninguno. Hoy gobierna un 

socialista y vivimos exactamente igual. Los comunistas (que viven como si 

el Muro no hubiera caído), los democratacristianos, los socialistas, la 

derecha y los militares. O al revés. ¡Lo puedo decir al revés! ¡El orden de los 

factores no altera el producto! ¡Ningún problema! ¡Sólo un poco de fiebre! 

¡Sólo tres actos de locura! ¡Sólo un brote psicótico excesivamente 

prolongado! (BOLAÑO, 2003, p. 120-121). 

 

E para aqui, pensamos, converge a visão deste romance sobre a ditadura militar, sobre a 

história do Chile e da América Latina: tudo dominado pelo Medo e pelo Ódio, frustrando 

qualquer esperança, qualquer sonho, arrastando todos os destinos e até a própria arte para o 

“barranco”, para o lixo, “[…] que lleva a la comparación terrible entre literatura y vertedero: 

la basura es el punto afín, la imagen final que cose el sentido de la mediocridad y el mal. O, 

para coincidir con la conclusión de la novela, un cadáver pútrido y fosilizado, una ‘tormenta 

de mierda’” (GONZÁLEZ, 2010, p. 80). É assim que se faz a literatura no Chile, na América 

Latina, no Ocidente. Esta é a mensagem real-visceral da história do sacerdote Sebastián 

Urrutia Lacroix, esta é a mensagem de Nocturno de Chile: 

 

Así se hace la literatura en Chile, así se hace la gran literatura de Occidente. 

Métetelo en la cabeza, le digo. El joven envejecido, lo que queda de él, 

mueve los labios formulando un no inaudible. Mi fuerza mental lo ha 

detenido. O tal vez ha sido la historia. Poco puede uno solo contra la historia 

(BOLAÑO, 2010, p. 148). 
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2.1.2  La Misma Noche de Brizuela 

 

Leopoldo Brizuela nasceu em La Plata, Argentina, em 1963. Seu pai era de Rioja, de 

descendência indígena e, durante anos, trabalhou para a empresa YPF (Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales), transportando petróleo em barcos entre La Patagônia e La Plata; sua 

mãe era descendente de catalães por parte paterna e se dedicou principalmente ao cuidado do 

lar.  

Quando criança, Brizuela estudou piano e canto, chegando inclusive a cantar em público 

em colaboração com Leda Valladares. Posteriormente, começou o curso de Direito, mas o 

abandonou para estudar Letras na Universidade Nacional de la Plata. Em 1985, publicou seu 

primeiro romance, Tejiendo agua, o qual obteve o prêmio Fortabat; seu segundo livro, Fado 

(1995), foi dedicado à poesia; em 1999, publicou Inglaterra: una fábula, romance que 

recebeu o prêmio Clarín de Novela, esse mesmo ano; em 2001, apareceu a novela El placer 

de la cautiva e, no ano seguinte, o livro de relatos Los que llegamos más lejos, que recebeu o 

prêmio Konex; seu terceiro romance, Lisboa.: un melodrama, foi publicado em 2010, ficando 

como finalista do prêmio Rómulo Gallegos, em 2011. Finalmente, em 2012, publicou Una 

misma noche, romance que recebeu o prêmio Alfaguara e lhe deu maior reconhecimento 

internacional. 

Em entrevista ao jornal espanhol El País (2012), Brizuela afirmou que a primeira crítica 

que recebeu sobre seu romance foi: “Ah, otro libro más sobre la dictadura”, diante do qual o 

escritor respondeu: “Pues qué voy a hacer. Debo de escribir sobre lo que he vivido”. Assim, 

como o jornal reconhece, embora a história que narra Brizuela se situa nos anos da ditadura 

militar argentina (1976-1983), não se trata de mais um romance sobre esse período trágico da 

história argentina e latino-americana, mas de um relato pessoal que mergulha nas lembranças 

e nas marcas que deixaram, no próprio autor, os acontecimentos descritos no romance: 

 

La historia, en efecto, se sitúa en los terribles años de la dictadura militar (o 

cívicomilitar como es reconocida desde hace pocos años). Pero es verdad 

que no se trata de “una novela más sobre la dictadura”. El relato se sumerge 

en los recuerdos y la memoria — no necesariamente lo mismo — de 

Leonardo Bazán, un escritor argentino — que comparte las mismas iniciales 

que Brizuela, detalle no casual— que ve en su juventud el secuestro de una 

vecina y calla durante años esa experiencia. Hasta que otro crimen, un asalto, 

ocurre en la misma casa. Y entonces comienza a recordar. (CALDERÓN, 

2012, p. 1).  
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Una misma noche tem claros elementos autoficcionais, como sugerido na citação supra, 

que se podem observar ao longo do relato, permitindo identificar o narrador, Leonardo Bazán, 

com o autor, Leopoldo Brizuela: o nome; o núcleo familiar: o pai que estudou na ESMA 

(Escola de Mecânica da Armada) e trabalhou durante anos na marinha argentina, a mãe, que 

cuidava do lar e o filho pré-adolescente (um filho, um pai e uma mãe); a homossexualidade, a 

afeição pelo piano durante a infância e parte da adolescência que compartilham o narrador e o 

autor; a profissão de escritor; dirigir oficinas de criação literária.  

Além desses detalhes, o que une as duas figuras (autor, narrador), é um passado comum 

e a necessidade de  lembrá-lo e escrevê-lo, como o próprio Brizuela reconhece na entrevista:  

 

Igual que Bazán, Brizuela fue testigo en su adolescencia de un secuestro en 

una casa vecina. Recuerda que tocaba el piano y que, aun cuando los 

militares interrogaban a sus padres, no dejó de tocar. Y al igual que Bazán, 

ni él ni sus progenitores hablaron de ello. Hasta que un día, se produjo un 

asalto en la misma casa. ‘Se parecía tanto’ que, explica, la necesidad de 

escribirlo vino de repente. Así nació Una misma noche” (CALDERÓN, 

2012, p.1). 

 

Desse modo, o romance de Brizuela é uma obra que exprime a necessidade, como 

qualquer um que viveu esse período, de confrontar o passado, a memória, a história 

individual, e contá-la para se curar, para tentar se libertar das suas marcas: 

 

Su obra es más que un retrato sobre esos años negros y ocultados durante 

mucho tiempo en la historia de Argentina, que se saldaron con la 

desaparición de cerca de 30.000 personas. Porque más que relatar el horror, 

Brizuela se concentra en lo que callaron los testigos, por miedo o por instinto 

de supervivencia. “Mi recuerdo no encajaba en ninguna de las categorías 

habituales de los relatos de la dictadura. Yo no tenía en mente escribir una 

historia épica. Solo quería, tenía que contarlo. La mayoría de las historias 

que se escuchan en Argentina son heroicas. Cómo gente común salvó a 

otros. Quizá es lo único que ahora podemos escuchar. En la memoria 

histórica, solo se repiten las historias que no avergüenzan, pero poco a poco 

irán apareciendo las otras. El protagonista se va volviendo menos bueno. Y 

tampoco lo condeno”. (CALDERÓN, 2012, p.1). 

 

Nesse sentido, Brizuela afirma que para que uma sociedade supere o trauma de uma 

ditadura é necessário “lembrar”, mas “lembrar juntos”: “Hay hechos que solo eres capaz de 

recordar si te acompaña la sociedad entera. No solo para evitar que se olvide, sino para 

soportar el recuerdo” (apud CALDERÓN, 2012, p. 2). Não obstante, afirmamos que o 
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romance é uma autoficção, pois, embora a narração seja inspirada em fatos reais e em 

lembranças pessoais, não é um relato autobiográfico na medida em que existe todo o processo 

de ficcionalização, como o autor esclarece no final do romance, no “Cuaderno de bitácora”: 

“Los protagonistas de esta novela son puramente imaginarios. Aunque enmarcadas en sucesos 

históricos reales, y en espacios existentes y perfectente reconocibles, sus historias son también 

ficticias. Las eventuales  semejanzas deberán ser consideradas coincidencias” (BRIZUELA: 

2012, p. 275).  

Esse campo ambíguo da autoficção, portanto, pode se observar no processo de ativação 

da memória, da história, que propõe o romance, no qual se produzem a mistura e o jogo do 

real com a ficção, com o sonho, com o romanesco e com o fantástico. Na melhor maneira do 

romance hispânico, cujas marcas são perceptíveis ao longo do relato, Brizuela, seguindo o 

legado de escritores como Unamuno, Macedonio Fernández, Borges (citado no romance, e 

cuja influência é clara na obra, como veremos), Julio Cortázar (o narrador, inclusive, faz 

referência à relação do seu relato com o conto Casa tomada), questiona os conceitos de 

realidade/ficção, verdade/mentira, vigília/sonho, subverte-os e joga com suas possibilidades. 

Una misma noche é também um romance metaficcional que mergulha tanto nas lembranças e 

nos traumas que o passado deixou no narrador, quanto no processo e nos mecanismos de 

produção da escrita desses fatos, dessa história.  

Essa relação aparece na própria divisão do romance e no nome de cada uma das suas 

partes ou capítulos: “Novela” (romance); “Memoria”; “Historia”; e “Sueño” (sonho). A 

primeira parte inicia com a necessidade, por parte do narrador (Leonardo Bazán), de contar 

suas lembranças reprimidas, portanto, esquecidas, para exorcizá-las: “Si me hubieran llamado 

a declarar, pienso. Pero eso es imposible. Quizá, por eso, escribo” (BRIZUELA, 2012, p. 13). 

O fato que ativa essas lembranças se produz, como foi mencionado antes, em 2010 quando é 

invadida e assaltada a casa vizinha, e sua proprietária, Marcela, acode a comunicar-lhe o que 

aconteceu: 

– Nos entraron ayer, a la madrugada. 

Así dice, “nos entraron”, sin aclarar de quién habla, y como si nunca 

hubiéramos dejado de hablar sobre ese tema. Y dice que ha venido a 

ponerme sobre aviso, aunque no noto en ella más que la necesidad de contar 

[…] 

– Entraron con Ivancito, tarde en la madrugada […] 

– Venía de bailar, en la cuatro por cuatro. Y en cuanto bajó le pusieron un 

arma en la nuca y lo hicieron entrar a casa y subir. Robert, que tiene 

imsomnio, estaba trabajando en su estudio; y yo, que dormía, me desperté 

pero no me moví. 
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Un hijo. Un padre. Una madre, recordé (BRIZUELA, 2012, p.18-19). 

 

Bazán lembra que a casa assaltada é a mesma casa que, mais de trinta anos atrás, no 

começo da ditadura militar, foi invadida, em circunstâncias similares, pelos militares. 

Circunstâncias similares porque o assalto, em 2010, parece também estar dirigido ou 

respaldado pela polícia, que costuma realizar esse tipo de práticas em associação com o crime 

organizado, como se vê no diálogo entre Bazán e o dono da casa roubada, o psiquiatra 

Chagas: 

 

– A una paciente mía le pasó igual: poco tiempo antes de que entraran a 

robarle, un patrullero de la Policía Científica le estacionó frente a la casa de 

al lado. Son los que te marcan – dice – para que los otros después entren. 

[…] Bueno, esta paciente mía hizo la denuncia porque la obliga el seguro. Y 

denunció más cosas que las que en verdad le habían robado – y Chagas ríe, 

juzga naturales, perdonables, esas trampas –. Al rato le sonó el teléfono… ¡A 

las tres de la mañana! Te imaginas el susto… Eran los que la habían 

asaltado. “¡Hija de puta!”, le dijeron. “¡Dijiste que te habíamos afanado un 

home theater y ahora el comisario nos lo reclama!”. 

Su esforzada despreocupación, su casi alegría, me hacen confiarle entonces 

la obsesión que ya me ha atrapado desde el fondo de la mente: la similitud 

entre esto que ha ocurrido y otro episodio de 1976. 

– ¿Hace treinta y tres años? – se extraña, consternado – ¿Qué pasó hace 

treinta y tres años? 

Le cuento que aquella noche otra banda asaltó la casa, cuando todavía era de 

la família Kuperman. Y sugiero que, a pesar de los avances de los derechos 

humanos, el “aparato represivo”, o “el crimen organizado”, como quiera 

llamársele, sigue igual: que eso prueba este asalto. (BRIZUELA, 2012, p. 

24). 

 

 

A imagem, porém, de “um filho, um pai, uma mãe” suscita, na mente do narrador, 

outras lembranças que levantam sérios questionamentos sobre essa noite em 1976, que Bazán 

pensa poder entender só através da escrita:  

 

Y sin embargo, me digo, algo más poderoso que las casas sobrevive. Pero, 

¿qué? ¿Simplemente una banda de asaltantes, de mafiosos, de asesinos? ¿O 

un mecanismo secreto, un código oculto bajo la fachada de las leyes 

conocidas? ¿Un lenguaje mudo que las reglas del lenguaje, malamente, 

intentan reproducir, o arteramente ocultan? Acaso un modo de vincularse 

que permite a unos ser víctimas y a otros victimarios sin que nadie tenga 

siquiera necesidad de expresarlo. Pero yo estoy a tiempo de entenderlo, me 

digo, si escribo. 

Porque nunca he sentido aquella noche más cercana; más cercano su horror. 

Empiezo. (BRIZUELA, 2012, p. 25-26). 
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A partir desse momento, através de flashbacks, a narração vai-se intercalando em dois 

tempos diferentes, 2010 e 1976, fazendo a reconstrução dos acontecimentos que tiveram lugar 

nesses dois espaços de tempo, nessas duas noites, tendo como ponto comum a invasão da casa 

vizinha. No primeiro flashback, o narrador se transporta ao ano de 1976, quando tinha doze 

anos, e descreve a vizinhança, as casas e as famílias que a constituíam, assim como a sensação 

de medo que inundava tudo, que obrigava os habitantes a tomar precauções que se tornavam 

mecânicas, como levar sempre documentos, não passar pela frente de edifícios públicos, não 

sair de casa tarde da noite; inclusive diz que havia lendas urbanas que pareciam piadas, como 

a de alguém que caiu “[...] preso por llevar por la calle un libro sobre el cubismo; otro fue 

acribillado por sacar de su bolso un frasco con líquido ambarino: no era una molotov, era una 

prueba de orina” (BRIZUELA, 2012,  p. 31).  

Finalmente, o narrador apresenta a casa 29, que nesse momento pertencia à família 

Kuperman, e a casa 9, onde ele morava, separadas apenas por um muro na parte posterior. A 

primeira era um chalé habitado por três mulheres: a senhora Felisa, uma viúva de sessenta e 

três anos, e suas duas filhas solteiras, com idades entre trinta e quarenta anos. A segunda é a 

casa da família Bazán, composta por “um filho, um pai, uma mãe”. Contar a história dessa 

família, do que aconteceu essa noite, diz o narrador, talvez seja a chave para revelar a verdade 

sobre eles: 

 

Pero de sus dueños, de mi padre, mi madre y yo, la família Bazán, ¿qué 

decir? Solo contar la historia me hará saber cómo somos. 

Empezar por decir que, a esta casa, una noche, llega un Torino naranja. Con 

cuatro tipos, armados. Y que ese auto frena de repente, como yo detengo 

ahora, por prudencia y temor, mi escritura. (BRIZUELA, 2012, p. 34). 

 

 

Como podemos ver, a técnica do flashback e de intercalar dois espaços de tempo, muito 

utilizada no cinema contemporâneo, leva à fragmentação e à dilatação da história, mas 

agudiza a tensão narrativa, incrementa o suspense e a intriga. Dessa maneira, o narrador volta 

ao ano 2010, espaço no qual se produzem as cavilações, dúvidas, sobre o processo da escrita, 

sobre a reconstrução do passado, sobre o trabalho da memória. É uma espécie de making-off, 

de recurso metaficcional pelo qual o narrador revela seus mecanismos, estratégias e peripécias 

para a elaboração da trama romanesca. Processo que se torna mais complexo na medida em 

que os fatos narrados têm um caráter verídico e traumático, como se pode observar no diálogo 

de Bazán e um antigo aluno, Miki, das oficinas de produção literária: 
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– Siempre quise contar lo que nos pasó esa noche del ‘76 – confieso, con ese 

pudor supersticioso de revelar lo que se escribe –. Escribir esos diez minutos 

en que la patota estuvo en casa... Pero nunca pude. Porque siempre sentí que 

mi modo de escribir le daba a esa experiencia un sentido que no 

correspondia. [...] Últimamente imaginé un relato que contara esos diez 

minutos varias veces, nombrándonos cada vez con palabras diferentes. 

Porque basta que nos nombremos de manera distinta para que varíe todo el 

relato, y sobre todo, el juicio del lector. Para algunos seremos, claro, héroes. 

Para otros, cómplices – digo, temblando –. Colaboracionistas. 

Miki me mira como si exagerara. Entonces decido arriesgarme. 

– ¿Sabes qué hice yo, por ejemplo, mientras la patota daba vueltas por la 

casa y un tipo con una Itaka me tenía acorralado contra el piano? Me puse a 

tocar. (BRIZUELA, 2012,  p. 37). 

 

Este jogo meta e autoficcional revela ao narrador que a única maneira de confrontar e 

conectar o passado com o presente é através da literatura, do romance especificamente: 

 

Subo a escribir, a solas. “Quien no se ha vuelto loco, es sordo o es senil”, 

anoto en mi cuaderno. Pero en seguida tacho: las frases generalizadoras no 

sirven para nada; lo que tengo que hacer, de una vez, es narrar lo que sucedió 

esa noche. Una novela.  

[...] Y comprendo que la escritura es una manera única de iluminar la 

conexión entre el pasado y el presente. Y eso me alienta a empezar: no como 

quien informa, sino como quien descubre. (BRIZUELA, 2012, p. 43). 

 

Com essa descoberta, o narrador volta ao ano de 1976, retomando a história dessa noite 

quando a polícia entrou na sua casa. Chegaram em um Torino laranja, vestindo roupas 

elegantes de civil e quem parecia o chefe entrou com a arma na mão, uma Itaka, e exigiu os 

documentos dos integrantes da família, enquanto os outros homens se distribuíram pela casa 

revisando tudo, sem nenhuma permissão e sem nenhuma sutileza. O medo deixa entorpecidos 

os pais e o filho, mas os três se esforçam por cumprir as ordens do líder da “patota”, o qual 

ordena ao pai ir com seus homens aos fundos da casa enquanto ele interroga a mãe de 

Leonardo.   

Nesse ponto, Bazán interrompe o relato e muda o foco narrativo para o ano de 2010.  

Descreve o drama da família Chagas, que de novo foram assaltados dentro da sua casa, e sua 

proprietária, Marcela, diz a Bazán que aparentemente o grupo entrou pelos fundos da casa 

deste.  

Nessas idas e vindas por esses dois espaços de tempo, Bazán vai ativando novas 

recordações, lembrando que trinta e três anos atrás, as três mulheres que moravam na casa 

vizinha, as Kuperman, eram judias, e uma delas, Diana, era a secretária do banqueiro do 
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grupo guerrilheiro os Montoneros
17

: Jaime Goldenberg. O narrador descobre que esta mulher 

continua viva e lembra que foi seu pai quem colaborou essa noite com os militares, quando 

estes invadiram a casa das Kuperman. Ele os ajudou a entrar, talvez seguindo uma lealdade 

militar, tinha servido à marinha durante anos, e os miliares observaram isso no seu documento 

de identidade, talvez por medo. Fato é que tudo isso gera novos conflitos na mente do 

narrador e no seu processo de escrita. Nesse processo, descobre que seu pai, morto (em 2004), 

é uma peça chave para dar sentido ao que aconteceu essa noite: 

 

¿Pero hay algo concreto que no pudiese contar? ¿Algo concreto que haya 

quedado afuera? 

Y de pronto, casi sin pensarlo, como una extraña floración de esa exacta y 

sola circunstancia, digo: 

– Mi padre. 

Y siento que es mi padre quien me apunta desde el fondo del bosque de la 

memoria; el único que, aquella noche no usó armas… Él, a quien aún no 

entiendo. 

[…] Pobre mi padre, decía una parte de mí. Su infancia siempre me había 

dado piedad. Él mismo decía, extorsionándome, “Vos no sabés lo que es 

llorar de hambre”. Mi madre, por piedad de esa infancia, había soportado 

todo. 

Y si nadie está obligado a declarar contra su padre – Y mucho menos a 

publicarlo –, si hasta la misma dura ley nos dispensa de hacerlo, ¿a santo de 

qué sacar a luz un acto vergonzoso, hacerlo más duradero que su propia 

vida? (BRIZUELA, 2012, p. 84-85). 

 

Não obstante, a imagem de Diana Kuperman estimula a curiosidade do narrador, 

conduzindo-o a pesquisar sobre o que aconteceu com ela e com sua família naquela noite, 

encontrando, assim, que, além de estar viva, Diana declarou nos “Juicios de la Verdad”, que, 

tempo depois da ditadura militar, se realizaram na Argentina por iniciativa do pai de uma 

garota desparecida. Esse homem afirmava: “[...] porque podrán privarme de justicia, pero no 

de saber qué ocurrió con mi hija”.  Nesses “juízos”, passaram “[...] durante años, miles de 

víctimas y testigos, solo para que su verdad fuera, por una vez, atendida” (BRIZUELA, 2012, 

p. 87). Bazán fica sabendo que, quando Diana Kuperman foi chamada a declarar, afirmou que 

tinha sido sequestrada, que não foi torturada fisicamente, mas foi obrigada a escutar como 

outros presos eram torturados. 

                                                           
17

 Os Montoneros foi um movimento político-militar e guerrilheiro que surgiu e agiu na Argentina no período de 

1970 a 1979. De origem peronista, posteriormente sua luta adquiriu um ideologia revolucionária e socialista. A 

organização foi duramente combatida e, finalmente, desarticulada pela ditadura militar.  
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 O narrador conclui essa parte do romance com a reflexão que, assim como Diana, ele 

também está obrigado, se quiser contar a história, a escutar e a colocar-se, ele também, no 

papel de uma vítima:  

 

Por esa prosa suelta creí entender que no la habían torturado. Que ya que no 

podían torturarla, la habían puesto a oir. Haciéndole sentir, claro, que de un 

momento a otro le tocaría el turno a ella. 

Quizá fue entonces cuando empecé a sentirme cerca de Diana. Porque a mí 

también el tiempo me había puesto a escuchar. 

Pero para contar la historia, me dije, es preciso ser víctima. Del presente. O 

su memoria. (BRIZUELA, 2012,  p. 87). 

 

 

A segunda parte, intitulada precisamente “Memoria”, continua descrevendo a pesquisa 

de Bazán e a sua luta para descobrir o que o passado e a sua memória escondem sobre a 

“verdade” dessa noite. Assim, acha uma lista, publicada numa revista nacional, com 

setecentos nomes que, ao longo da ditadura, serviram de espiões e delatores da população 

civil. Na lista, aparecia o nome de um dos seus vizinhos, Néstor Cavazzoni. O narrador 

estabelece, assim, uma possível vinculação entre Cavazzoni, seu pai e a invasão por parte dos  

militares à maioria das casas do quarteirão, com os consequentes sequestros, incluindo a casa 

das Kuperman.  

As pesquisas revelam-lhe, aliás, que o sequestro de Diana teve a ver com os negócios da 

família Graiver, para a qual ela trabalhava. Nas declarações da viúva de Graiver, Lídia 

Papeleo de Graiver, sobre o caso “Papel Prensa”
18

, que envolveu a sua família durante a 

ditadura militar, ela disse:  

 

[…] que la dictadura le había obligado a vender, bajo amenazas, la empresa 

de Papel Prensa, la fábrica de papel que aún hoy abastece a todos los diarios 

del país. Que poco después de firmada la venta, por la que jamás habían 

recibido un centavo, ella, sus suegros y todos los empleados de las Empresas 

Graiver habían sido desaparecidos y torturados y permanecieron presos para 

que no pudieran denunciar tanto atropello. (BRIZUELA, 2012, p. 99). 

 

A viúva disse, aliás, que os homens que a interrogaram insistiram que, vendendo-se as 

empresas, não se poderia fazê-lo para estrangeiros nem a judeus; afirmou, também, que a 

                                                           
18

 O caso “Papel Prensa” é verdadeiro e sua reconstrução no romance esteve baseada en diferentes fontes 

bibliográficas, como afirma o próprio autor no “Cuaderno de bitácora”: “En cuanto a aquellos sucesos reales que 

la novela menciona quisiera destacar como fuentes las obras de Juan Gasparini, Marcelo Larraquy y Roberto 

Caballero, así como incontables artículos de investigación periodística publicados en estos meses sobre el caso 

Papel Prensa” (BRIZUELA, 2012, p. 275). 
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sobrevivência do grupo empresarial dependia de Jaime Goldenberg, a mão direita de David 

Graiver, para quem Diana Kuperman trabalhava diretamente. A mulher de Graiver finalmente 

acrecenta na sua declaração: “Durante treinta años he vivido así, en el miedo; o peor, en el 

miedo al miedo” (BRIZUELA, 2012, p.103). Bazán se identifica com essa frase: ele também 

tinha vivido assim todos aqueles anos, com medo ao medo.  

Esses dados, entretanto, aguçam sua curiosidade, busca o número de Diana na lista 

telefônica e decide ligar e conversar com ela. No início do diálogo, Diana se surpreende e se 

emociona com a ligação de Bazán, mas quando este traz à tona o passado e diz seu propósito 

de escrever um romance sobre o que aconteceu naquela noite, ela fica retraída e reticente. Não 

obstante, aceita conversar com ele em outra ocasião. Essas informações, por outro lado, 

ativam novas recordações na mente do narrador, como a de que seu pai, além de levar os 

militares aos fundos da sua casa, pulou o muro e foi ele o primeiro a entrar na residência das 

Kuperman, chutando as portas para que passassem os policiais: 

 

La cara de mi padre, pateando la puerta. La judía. Igual que en las películas. 

Igual que en Ana Frank. Pero él nunca ha querido ver estas películas. “A la 

historia la escriben los que vencen”, dice. Y dice que él la vivió y no necesita 

ver películas hechas por los norteamericanos. Dice que los judios van a 

dominar el mundo: y que Hitler murió. Alemania murió, cuando quiso 

pararlos.  

[...] Mi padre empujando la puerta de la cocina, manoteando el picaporte, 

asestando patadas que aún me parece oír, ¡pram!, ¡pram!, mientras los otros, 

atrás, lo miran arrobados. ¿Festejando qué? ¿Que el gato viejo enfrente a la 

rata judía? ¿Una de aquellas rabietas del Chivo Bazán! (BRIZUELA, 2012, 

p. 124-125).      

 

O narrador lembra a cena porque viu seu pai fazendo isso do muro da sua casa e não 

disse nada e não fez nada, apenas foi à sala e tocou Bach ao piano, o que ainda deleitou os 

militares: “Lenta, sigilosamente, despego las manos del teclado. Un tipo, detrás de mí, ha 

estado escuchándome, y tose para que me vuelva. Salto y me mira fijo, Itaka en mano. ⁄ –  

Lindo – me dice –. Lindo. ⁄ Y un ruido lo distrae” (BRIZUELA, 2012, p. 127). A impotência 

de Bazán e seu silêncio, de alguma maneira, o fazem se sentir já não apenas vítima, mas 

também cúmplice, o que o aproxima, contra sua vontade, do seu pai, do espetáculo que ele 

proporcionou aos militares chutando portas e mostrando que, embora fosse velho e com traços 

de índio, ainda era um deles: “Y los otros detrás admirados: ¿de qué? \ ¿De que un viejo 

todavía pudiera? ¿De que un ciudadano común, por causas todas suyas, pudiera volverse todo 

un soldado más feroz que ellos mismos? En todo caso, mi padre, ¿lo sabía? ¿Daba ese 
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espectáculo, como quien toca el piano? ¿Y qué satisfacción le procuraba el aplauso?” 

(BRIZUELA, 2012, . 129). 

Bazán, finalmente, lembra que, quando seu pai e os militares entraram na casa das 

Kuperman, não tinha ninguém, porém, tempo depois a mãe, dona Felisa, e a filha menor, 

Ruth, chegaram e a mãe do narrador saiu a recebê-las. Ele não escutou a conversa, mas viu 

como no rosto delas a expressão de alegria se transformava em terror; soube, também que sua 

mãe não contou que seu marido entrou pelos fundos na casa delas com os militares, como 

Bazán tampouco lhes contou que viu seu pai chutando e quebrando a porta: “Esa profunda 

solidaridad une dos coartadas” (BRIZUELA, 2012, p.147). Assim, o narrador conclui essa 

parte com uma reflexão sobre como o processo de escrita revela novas interrogações e 

mistérios de que nem ele mesmo suspeitava, e a única forma de enfrentá-los seria escrevendo: 

 

Uno comienza a escribir pensando en un misterio, y luego surge otro, y otro 

y otro, hasta llegar a ese que parece explicarnos en totalidad. 

Creyendo buscar la verdad sobre Diana, se me había abierto el misterio de 

mi propia cobardía.  

El misterio del modo en que, creyendo salvarme, había entrado lenta, 

plácidamente, en la maquinaria. El miedo al miedo. 

El miedo, sí, que nunca había sentido con tanta claridad. Ahora solo quedaba 

enfrentarlo; tratar de desarmarlo, diciéndolo, entendiéndolo. Escribir, por fin, 

como quien declara. (BRIZUELA, 2012, p.154-155). 

 

A terceira parte, denominada “Historia”, começa com os questionamentos pessoais de 

Bazán sobre seu silêncio, sobre sua covardia, que se repete mais de trinta anos depois, em 

2010, quando a mesma casa é novamente invadida e ele mais uma vez não é capaz de dizer 

nada, de denunciar, de “declarar”: “Y yo, ¿no había seguido haciendo lo mismo, cambiando el 

teclado de mi piano por la máquina de escribir y después por la computadora, refugiándome 

en el arte de mentir mientras los demás matan?” (BRIZUELA, 2012, p.163). Quando Bazán 

está tendo esses questionamentos, recebe o arquivo completo com a declaração de Diana 

Kuperman nos “Juicios por la Verdad”, realizada em 2005 em La Plata, com sessenta e nove 

anos de idade e paralítica, devido ao acidente que sofreu na noite em que começou seu 

episódio de horror. Com essa declaração, afirma o narrador, se “[…] abría la puerta, por fin, a 

la historia y a lo más oscuro de mí” (BRIZUELA, 2012, p. 164). 

O narrador apresenta os fragmentos da declaração de Diana Kuperman que lhe 

interessam para sua pesquisa, para sua história, com seus respectivos comentários e 

conjecturas. Diana afirmou nunca ter estado “desaparecida” e sim “encarcerada”. Bazán pensa 
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que Diana fez essa aclaração, talvez, para se diferenciar dos Montoneros ou de outros 

militantes revolucionários que na época da ditadura foram capturados, torturados e 

assassinados, mas a mídia e a população, em geral, os denominaram simplesmente de 

“desaparecidos”. Depois, narra o acidente de carro que teve em outubro de 1976 e como foi 

levada ao Hospital Italiano, onde foi posta sob custódia permanente por parte de homens 

vestidos de civil, mas que a vigiavam vinte e quatro horas por dia.  

Daí foi transferida para o Hospital do cárcere de Olmos e afirma que, nesse lugar, nunca 

recebeu atenção médica, nem teve contato com outros(as) prisioneiros(as). Além disso, 

acrecescenta: “Por rumores sé que el día anterior a mi llegada al Pabellón de Presas políticas 

habían fuzilado a doscientas presas: una venganza del señor Camps
19

 contra un atentado a no 

me acuerdo qué jefe de policía” (BRIZUELA, 2012, p. 169). 

Dessa prisão, afirma Diana na declaração que reproduz fragmentariamente o narrador, 

foi conduzida para outro lugar onde foi posta num calabouço de “zero por zero”, como ela 

mesma insiste, e onde foi obrigada a escutar as torturas de outros prisioneiros, enquanto era 

interrogada e amedrontada: 

 

 “Doctora Kuperman”, dirá el juez. “Usted se ha referido a las torturas de 

que fue víctima, torturas psicológicas, no torturas corporales, ¿verdad?” 

“Psicológicas, sí, doctor, más psicológicas. Porque eran muy violentos.” 

[…] “Nombre! ¡Nombre!”, grita el segundo tipo, y sigue dando golpes a las 

sillas, las paredes, como si pudiera arrancársele la identidad al mundo todo. 

Pero nadie contesta, o ella no escucha. […] “Gritaban, ponían la radio, 

tiraban tiros.” […]. “¡Nombre!, y de pronto los dos se ríen, 

incomprensiblemente. […] Y hay algo más terrible que estar abandonada al 

Mal: estar abandonada, lo siente, a la locura. (BRIZUELA, p. 205).
20

 

 

Diana Kuperman esteve encarcerada durante dois anos, tendo sido interrogada e 

maltratada psicologicamente, sem saber, contudo, do que estava sendo acusada, à semelhança 

do Processo de Kafka. Por essa razão, quando o juiz expõe suas dúvidas sobre o fato de ela 

estar sendo julgada ou o porquê e se houve condenação, Diana responde: 

 

“Bueno, supongo que hubo”, dijo Diana, a quien imagino arrasada al fin por 

el torrente de emoción que se ha desencadenado en ella. “Porque si no, ¿a 

qué dejarme dos años en prisión? Por eso cuando se abrieron los archivos yo 

quise venir a ver de qué se me acusaba, y sobre todo quién lo había hecho (y 

                                                           
19

 Ramón Camps, durante a ditadura militar, foi comandante da polícia da Provincia de Buenos Aires e diretor de 

vários Centros Clandestinos de Detenção (CCD). 
20
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yo sentí crecer la extraña incomodidad del público)
21

, pero no encontré 

nada. Así que ya no sé si estuve en prisión por razones concretas o – 

perdonen la expresión – porque se les cantó”. (BRIZUELA, 2012, p. 170). 

 

Diana é questionada, posteriormente, pelo juiz sobre sua relação com a família Graiver 

e com Jaime Goldenberg, respondendo que conhecia “tudo” dele: “Todo, admite 

sorprendentemente Diana. Yo fui su secretaria. No en EGASA. En su casa, en su estudio. 

Toda la vida” (BRIZUELA, 2012, p. 174). E quando um advogado pergunta sobre as datas, 

ela diz: ‘“En cuanto a fechas’, se apresura Diana con una precisión conmovedora, única en su 

gran confusión, ‘sé que el doctor Goldenberg murió el 4 de abril de 1977. A causa de las 

torturas que le infligió el señor Camps. En un breve interin en que yo volví, del Hospital 

Italiano, a mi casa…’” (BRIZUELA, 2012,  p. 175).  

Finalmente, outro dado chama a atenção de Bazán, extraído não das declarações de 

Diana Kuperman, mas dos registros do general Camps. O militar afirmou que, na noite em 

que Diana sofreu o acidente, estava acompanhada no carro por Jaime Goldenberg; 

igualmente, Bazán diz que, nos livros de Camps, aparece uma carta na qual o Almirante 

Massera
22

 o parabeniza pela maneira como estava conduzindo o caso Graiver.  

Essas informações conduzem o narrador a formular uma hipótese sobre o sequestro de 

Diana Kuperman e sua relação com o caso Graiver e Jaime Goldenberg e, num encontro com 

Miki, a expõe. Segundo Bazán, Massera estava querendo se apropriar da fortuna da família 

Graiver, mas, antes de passar ao sequestro, tortura, para conseguir seus objetivos, precisava 

que eles vendessem a empresa Papel Prensa e assim assegurar à Junta Militar o controle direto 

de todos os jornais do país. Logo, algum informante, talvez torturado na Escola de Mecânica 

da Armada – ESMA (onde estudou o pai do narrador), falou sobre a renúncia de Goldenberg à 

direção das empresas Graiver, devido à morte do seu chefe (David Graiver). A renúncia de 

Goldenberg o coloca em uma situação vulnerável, que é aproveitada pelos militares: 

 

– Pasó así – digo –: el 18 de octubre de 1976, varios grupos de tareas de la 

ESMA salen rumbo a La Plata, a la casa de Goldenberg. Uno de ellos llega a 

la casa de su secretaria de toda la vida, Diana Kuperman. La encuentra a 

oscuras, pero algo les dice que pueden estar adentro y deciden entrar por los 

fondos, o sea, desde mi casa. En medio del operativo – que presenciamos mi 

padre, mi madre y yo – un llamado por transmisor les avisa que Goldenberg 

y Diana han sido localizados. Solo que no podrán llevarlos a la ESMA: al ser 

interceptados en la ruta a Buenos Aires, el auto de Diana se estrelló, 

quedando los dos tan mal que no pudieron impedir la intervención de la 
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policía provincial, que los trasladó al hospital de urgencias en la ruta, es 

decir, al hospital de Gonnet. Porque además, claro, la orden era capturarlos 

vivos.  

Así es como Diana y su jefe quedan a expensas de Camps, y como Camps – 

alertado por el interés de Massera, por su osadía de meterse en su coto de 

caza – fija sus ojos en Goldenberg y Diana. Les pone guardia estricta en el 

hospital, los incomunica; en fin, los arresta. Y tan pronto a Goldenberg le 

dan el alta – mucho antes que a Diana, aunque él, diez años mayor, ha 

quedado quizá mucho más frágil de salud después del acidente – Camps, 

según relata en su libro, empieza a “visitar” a Goldenberg en su 

departamento. (BRIZUELA, 2012, p. 194). 

 

Numa dessas “visitas”, Goldenberg não aguenta a sessão de tortura e morre. Assim,  

“¿quién puede dar acceso a sus secretos sino su secretaria de toda la vida, aquella con la que, 

al parecer, estaba fugándose?” (BRIZUELA, 2012, p. 195). Porém, quando o general Videla
23

 

anuncia a Camps que pensa destituí-lo do seu cargo, este decide tirar Diana do cárcere de 

Olmos, onde a mantinha escondida e vigiada, e entregá-la à Marinha. Razões pelas quais, o 

narrador pede a Miki, que é filho da diretora da fundação “Rodolfo Walsh” da Memória, que 

funciona nas antiguas instalações da ESMA, o campo de concentração no qual Diana 

Kuperman esteve prisioneira, para poder fazer uma visita guiada: “Porque de pronto entendía: 

la ESMA, ese lugar central en la vida de mi padre donde yo nunca había estado, el sitio en que 

también se jugó el destino de Diana Kuperman, era el símbolo de todo lo que yo ignoraba” 

(BRIZUELA, 2012,  p. 200). 

E o narrador faz a visita à ESMA junto com um grupo de alunos de um curso de 

Direitos Humanos. A guía é uma mulher jovem, que os conduz pelas instalações, dando 

explicações e fazendo comentários que nem sempre agradam a Bazán. Ao longo da visita, o 

narrador se confronta com o que o lugar representa para ele, por todas as marcas que deixou 

na sua memória e por ser o campo de concentração onde se realizou todo tipo de horrores: 

 

– Muy bien – se resigna la guía, con sonrisa de santa fogueada en la 

incomprensión de los demás –. Ahora saldremos por la puerta junto a la cual 

esperaban los camiones que llevaban a los presos a los aviones desde los 

que, dormidos, se los tiraba al mar 

[...] En este salón de actos, durante la represión, funcionaba el Cuartel 

General de los “grupos de tareas”. Allí se calibraba la información obtenida 

abajo, en la tortura; se programaban los secuestros y se hacían, 

eventualmente, algunos interrogatorios que por su importancia debían ser 

presenciados por gran cantidad de marinos – y yo entiendo, claro, que Diana 

Kuperman fue interrogada allí. 
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[...] – Y ahora... – dice nuestra guía señalando la escalera enorme, lujosa, por 

la que se nos invita a subir –. Miren los escalones. Si se fijan, esos bordes 

cascados, como roídos, son pruebas irrebatibles del descenso al infierno: las 

pruebas que labraron, por sí solos, los grilletes. (BRIZUELA, 2012, p. 234-

235). 

 

Na ESMA, também foi interrogado e torturado o Topo, um dos encarregados da parte 

financeira dos Montoneros, e com quem Jaime Goldenberg se entendia para resolver as 

questões econômicas do grupo guerrilheiro: “Y por fin declara el Topo que él iba, todos los 

meses, a recoger una valija llena de dólares que le entregaba un hombre. Siempre en el mismo 

sitio. ‘¡Nombre!’, le dicen. ‘¡Nombre!’ Y como los Graiver no eran militantes, no llevaban 

seudónimo, supongo que no le es difícil nombrar a Jaime Goldenberg” (BRIZUELA, 2012, p. 

239). E foi também o Topo, segundo as deduções de Bazán, quem provavelmente denunciou 

Diana Kuperman. 

Enfim, o percurso pela ESMA, pelos dormitórios, salões, oficinas, nos quais seu pai 

passou uma parte importante da sua vida, mas também o lugar onde o mal, a violência e o 

medo se instalaram durante a ditadura militar, traz descobertas contundentes para Bazán: 

 

¿Quién fabricaba los grilletes? ¿Quién limpiaba de sangre los lugares? 

¿Quién sacaba las escudillas? ¿Quién fabricaba las picanas? ¿Massera, 

Chamorro, el Tigre Acosta, los elegantes oficiales que dormían en esos 

cuartitos? 

No. Para eso contrataban a la gente del pueblo, como mi padre o yo. Para eso 

les enseñaban mecánica – en estos tiempos en que ya no existen barcos. 

Con esos mismos saberes con que mi padre construyó mi casa, se construyó 

– hombres como él construyeron – el campo de concentración. 

Si me hubieran llevado a mí, yo no habría ido a parar a la Pecera con los 

militantes ricos y cultos que traducían del francés material para Massera, oh 

no. Me habrían puesto a construir estas cositas que en mi casa aprendí a 

hacer, mirando a mi papá. 

A mis espaldas, siento que la guía ha entrado a la buhardilla. 

Que ha descubierto mi rebelión, y que me exhibirá ante todos. 

Busco un rincón. 

Vomito. (BRIZUELA, 2012, p. 241-242). 

 

A quarta e última parte, “Sueño” (Sonho), inicia com as reflexões e os questionamentos 

decorrentes da visita à ESMA. Bazán se pergunta em que medida se podem diferenciar as 

vítimas dos verdugos, os culpados dos inocentes?; questiona o estatuto da verdade e da 

mentira, do sonho e da realidade; pensa, inclusive, se as declarações de Diana e do Topo 
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seriam verdadeiras ou falsas; reflete sobre a relação da verdade com o horror e com o medo: 

“– Pero, ¿no será el horror el más alto grado de verdad que nos animamos a concebir? ¿Un 

umbral que, de todos modos, la imaginación alcanza a transponer aunque uno ya no tenga la 

valentía de recordarlo? […] ¿Y no será ese terror que nos despierta – dije – lo que nos sigue 

rigiendo en la vigilia, aunque no recordemos nada, aunque creamos no recordar, lo que sigue 

prohibiéndonos cualquier transgresión?” (BRIZUELA, 2012, p. 249). 

Em seguida, o narrador volta para casa, deita-se e entra no mundo dos sonhos, no plano 

onírico, com o qual fecha o romance. O sonho de Bazán acontece na noite de 1976 em que os 

militares chegam à sua casa e ele toca piano; depois aparecem e se justapõem os personagens 

do passado e do presente (2010), sua mãe, seu pai, Diana Kuperman, Cavazzoni; igualmente, 

de forma surrealista, a casa vira uma espécie de barco ou nave espacial, que se parece com um 

salão da ESMA, e sai voando; tudo leva a crer que nesse salão vai ter uma celebração 

importante, uma festa nazi, pelo tipo de uniformes dos marinheiros; porém Bazán compreende 

que o que vai ser comemorado é a iniciação do seu pai. E ele quer salvá-lo. Seu pai transporta 

uma maca na qual leva o cadáver da mãe dele, que vai oferecer no ritual de iniciação. Bazán 

quer salvar seu pai, mas, quando este percebe a presença do filho, arremete contra ele:  

   

La primera patada me da en el pecho y ahogo el grito: “Papá”, y de 

inmediato entiendo qué significa papá en el lenguaje de ellos: “el que abre la 

puerta”. 

Todos ríen y lo incitan a más. 

Vuelve a pataearme el estómago. Y entonces sí, claro, entonces sí. 

No siento dolor, sino un enorme hueco que se abre en mí, como si en mi 

estómago se abriera la compuerta que da al vacío y al océano, un vacío que 

me imanta y quedo como aliviado de terror o de sorpresa. 

Mi padre aferra la camilla, toma envión y la arroja en mi nada, y es el peso 

de su madre el que me arrastra al vacío y me hace caer al mar. 

Caigo, caigo, caigo, mirando allá arriba la casa que se aleja en la ira del cielo 

hasta volverse un punto. 

Hasta que topo el agua con la espalda dolida y en mi vientre un cadáver y las 

víboras de la locura que flotan en el agua empiezan a morderme los tobillos, 

los brazos, la cabeza. 

Pero yo no digo nada. Callo. 

Y sobre mí se cierra el mar del olvido. (BRIZUELA, 2012, p. 260-261). 

 

Una misma noche, como podemos ver, é uma obra que, através de dois acontecimentos 

aparentemente “diferentes”, 1976 – ditadura militar argentina, e 2010 – delinquência comum, 
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neoliberalismo, governo “democrático”, conduz o leitor a um tempo circular que revela não se 

tratar de momentos diferentes, mas de uma mesma noite. É um tempo circular, no qual a 

violência, o crime, o medo e o ódio atravessam tudo. Aqui podemos encontrar, claramente, a 

influência de Borges. Um dos temas preferidos do escritor argentino era o tempo, o eterno 

retorno. Por exemplo, em “Nueva refutación del tiempo” do livro Otras inquisiciones (1952), 

ele nega a continuidade e a cronologia do tempo e afirma que são necessárias apenas algumas 

repetições, algumas semelhanças entre dois momentos para demonstrar que não são tempos 

diferentes É um só: “Postulada esa identidade, cabe preguntar: Esos idénticos momentos ¿no 

son el mismo? ¿No basta un solo término repetido para desbaratar y confundir la serie del 

tiempo? ¿Los fervorosos que se entregan a una línea de Shakespeare no son, literalmente, 

Shakespeare?” (BORGES, 2007, p.171). 

Borges afirma, nesse ensaio, ter chegado a essa conclusão quando numa noite 

caminhava por uma rua de sua amada Buenos Aires e, ao chegar a uma esquina cor-de-rosa, 

reparou que trinta anos atrás tinha estado, com detalhes idênticos, nessa mesma esquina. Não 

eram, portanto, duas noites diferentes, era a mesma noite: 

 

Esa pura representación de hechos homogéneos – noche en serenidad, 

parecita límpida, olor provinciano de la madreselva, barro fundamental – no 

es meramente idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años; es, sin 

parecidos ni repeticiones, la misma. El tiempo, si podemos intuir esa 

identidad, es una desilusión: la indiferencia e inseparabilidad de un momento 

de su aparente ayer y otro de su aparente hoy, basta para desintegrarlo. 

(BORGES, 2007, p. 174). 

 

Dessa maneira, através do artifício borgiano, Una misma noche nos remete a um tempo 

circular, ao mito do eterno retorno no qual a violência, o horror e o medo se repetem, 

demonstrando, assim, que embora a ditadura explícita tenha terminado, a violência do Estado, 

do sistema e de seus agentes continua. A polícia, os militares, estão aí e continuam vigiando, 

controlando o crime, fazendo parte dele e semeando o medo. Eles, inclusive, terminam 

ficando com a casa que era o epicentro dos episódios de violência do romance, utilizando-a, 

provalvemente, como centro de operações: 

 

Porque se han quedado con el chalet, sí, y ahora lo han convertido en una 

casa operativa. Y aquí tienen a Julio López, el testigo desaparecido, el que 

todo el mundo busca; o desde aquí comandan las bandas de chicos de la calle 

que roban para ellos, y a los que luego matan, para demostrar al mundo 

cómo acaban con los delincuentes. Sí y yo casi soy su cómplice.  
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Y cuando salía a la calle, entre un objeto y otro, entre una y otra persona, 

así como en los viejos laboratorios fotográficos uno veía surgir figuras, 

poco a poco, del papel en blanco bajo el líquido revelador, así, ahora, solo 

para mí se hacían visibles esos hombres que había creído del pasado, 

machos enardecidos por la gloria de haber matado sin tener que pensar en 

ello… guardianes de ese orden secreto que nos rige, y que yo, más que 

nunca, me proponía descubrir escribiendo.
24

 (BRIZUELA 2012, p.160-161).  

 

Vemos, neste romance, agir o poder hermenêutico do crime, do qual falamos no início 

do capítulo, com a atualização e a reciclagem das violências do passado com as do presente, e 

com a impunidade como fator comum. Crime e violências que permanecem impunes porque 

são agenciados pelo Estado, com os mecanismos de controle e repressão, que estão ao serviço 

do sistema. Isso pode se observar através da história de Diana Kuperman, Jaime Goldenberg, 

o caso de “Papel Prensa”, o caso Graiver; episódios reais no período da ditadura militar 

argentina e que, no romance de Brizuela, revelam o interesse pelo dinheiro e pelo poder por 

parte dos militares, assim como seu antissemitismo conjugado com o projeto de erradicação 

da “subversão”. Nesse sentido, vale a pena lembrar as palavras da Junta Militar Argentina
25

 

no momento de assumir o governo: 

 

La conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de 

servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el 

ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que 

afectan al país. (JUNTA MILITAR ARGENTINA, 1976, apud BARROS, 

2003, p.00).  [texto citado por outro não entra nas Referências] 
 

Nesses “vícios que afetam o país”, é evidente que o sionismo, o marxismo e a subversão 

representavam o alvo principal. Sobre a relação entre esses ódios por parte dos militares, o 

narrador do romance questiona:  

 

Pero, ¿le habrán preguntado a Diana, como a Jacobo Timerman, sobre el 

pasado comunista de Jaime Goldenberg, sobre sus antiguos camaradas entre 

los que figuraría, sin duda, Elías Grossman? ¿Le habrán preguntado, además, 

sobre los vínculos de Goldenberg con el sionismo? Y en el caso de que ella 

haya negado que existiera alguno, ¿le habrán exigido, larga y cada vez más 

brutalmente, que dejara de mentir, porque para ellos, sionismo, marxismo y 

subversión eran casi sinónimos. (BRIZUELA, 2012, p. 225). 
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Não obstante, a reflexão que suscita o romance, vai além da relação entre a violência de 

“cima” que gera a violência de “baixo”, como afirma o narrador em diálogo com Miki: “– La 

verdade es que no puedo entender la lucha armada, Miki – confieso –. Es decir,  puedo 

entenderla teoricamente. Todas esas teorías sobre la violencia de arriba que genera la 

violencia de abajo. Y sobre la necesidad de ‘hacerse cargo de la Historia’... Pero no puedo 

ponerme en el lugar, ¿entendés?” (BRIZUELA, 2012, p.246).  

Como em Nocturno de Chile, Una misma noche questiona os lugares e os papéis de 

vítima e de verdugo, de culpados e de inocentes. Para entender, é necessário se “pôr no 

lugar”, e, quando isso acontece, as dicotomias do bem e do mal se distorcem; o romance 

mostra que, para que os episódios de violência e de horror da história argentina recente 

tenham sido possíveis e continuem sucedendo, é porque, de uma ou de outra forma, a 

população colabora para isso, é cúmplice. É nesse lugar que o narrador se coloca no processo 

de lembrar, reconstruir e narrar sua história. Nesse mergulho que faz no passado, na memória, 

descobre que seu pai colaborou ativamente quando os militares invadiram a casa das 

Kuperman na procura de Diana; compreende que ele fez isso porque, ainda que fosse de 

origem indígena, odiava os judeus, assim como os “subversivos”. Isso se explica, em parte, 

porque ele estudou na ESMA, foi educado e instruído com esses códigos militares, com essa 

ética e com esses ódios herdados da instituição militar.  

Assim, é ele quem chuta a porta, participa da violência com os militares que ele 

considera seus colegas, enquanto o narrador olha e cala, não faz nada e ainda vai ao salão e 

toca o piano. Seu silêncio e sua inércia o fazem cúmplice. Por essas razões, questiona: “¿Era 

igualmente culpable, y merecía igual castigo, el que mató y torturó que el que simplemente no 

se atrevió a enfrentar el horror? ¿O solo acusamos para no ver que el mal que habita en el otro 

también acecha en uno?” (BRIZUELA, 2012,  p. 251). 

Como no romance de Bolaño, Una misma noche mostra como a violência, o mal, o 

crime, inundam tudo, sujam tudo e todos, e, nesse processo de reprodução da violência, não 

são os grandes oficiais nem os donos do dinheiro que limpam a desordem, a sujeira, são os 

homens do povo, homens como o pai do narrador e como ele mesmo. O povo, como mostra o 

romance, é um instrumento a serviço dos interesses do sistema enquanto colabore com seu 

silêncio, com sua inércia e com o esquecimento, diante dos atos de violência e de barbárie. 

Una misma noche expressa muito bem essa condição durante a ditadura militar ou “Processo 

de Reorganização Nacional”, como foi denominado pela Junta Militar, e da história recente da 

Argentina. Condição que se explica, em boa medida, porque no romance de Brizuela também 

participam ativamente os senhores Odeim e Oido: o Medo e o Ódio, de Nocturno de Chile.  
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Eles estão presentes ao longo da obra. Eles são uma dessas “repetições” das quais falava 

Borges, que levam à identificação de um momento com outro e à ideia de um tempo circular. 

No romance de Brizuela, isso se exprime na identificação dos acontecimentos de 1976 com os 

de 2010, tendo como fator comum a presença e o poder desses dois sinistros personagens; eles 

são elementos centrais para que o narrador chegue à conclusão de que não se trata de duas 

noites diferentes, mas da mesma noite.  

O Medo e o Ódio, tanto no romance de Bolaño quanto no de Brizuela, aparecem como 

os melhores e mais discretos “funcionários” do sistema; eles estavam presentes na noite em 

que os militares invadiram a casa dos Bazán em 1976; foram eles que levaram o pai do 

narrador a agir dessa maneira e o narrador também: “Pero mi padre – que no aparta los ojos 

de la TV ni dice nada –, estoy seguro, no recuerda. El premio a su conducta de aquella noche 

ha sido seguir vivendo en un presente eterno. ⁄ ¿Qué lo distrae? ¿Estará lamentando que 

vuelva a vivir al lado, la judía? ¿Estará recaudando del fondo de sí mismo el odio necesario 

para seguir enfrentándolas?” (BRIZUELA, 2012, p.179). São eles que levam as pessoas 

comuns, periféricas, pessoas do povo, como Bazán, seu pai, os vizinhos, a denunciar, a 

torturar, a desaparecer, a matar, mas também a calar, a aguentar e a esquecer. O Medo e o 

Ódio são, como o romance sugere, parte estrutural da história argentina recente e, de maneira 

geral, da sociedade contemporânea, como afirma Milton Santos (2000, p. 58): 

 

Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e 

alcançasse todas as áreas da nossa vida: medo de desemprego, medo da 

fome, medo da violência, medo do outro. Tal medo se espalha e se 

aprofunda a partir de uma violência difusa, mas estrutural, típica do nosso 

tempo, cujo entendimento é indispensável para compreender, de maneira 

mais adequada, questões como a dívida social e a violência funcional, hoje 

tão presentes no cotidiano de todos.  

 

Zigmund Bauman, por sua vez, no livro O medo líquido (2008, p. 8-9), diz:  

 

[...] medo é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância da 

ameaça e do que deve ser feito – do que pode e do que não pode – para fazê-

la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance. [...] Cinco 

séculos depois, para nós que estamos na outra extremidade do imenso 

cemitério de esperanças frustradas, o veredicto de Febvre parece – mais uma 

vez – notavelmente adequado e atual. Vivemos de novo numa era de 

temores.
26
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Viver nesses temores e horrores e não dizer nada, não fazer nada, esquecer e continuar 

vivendo como se nada tivesse acontecido, sem enfrentar esses medos, condena-nos a repetir e 

reciclar, como no mito do eterno retorno, como na mesma noite de Bazán, o crime, a 

violência, a impunidade, e a ter todos a nossa cota de participação e de culpa. Essa é uma das 

mensagens mais contundentes que o romance de Brizuela traz. Nesse sentido, vale a pena 

repetir a afirmação que fez o autor na entrevista ao diário El País: “Hay hechos que solo eres 

capaz de recordar si te acompaña la sociedad entera. No solo para evitar que se olvide, sino 

para soportar el recuerdo” (apud CALDERÓN, 2012, p.2). E para evitar que se repitam, 

poderíamos acrescentar.    

    

 

2.2 O RLC E AS FORÇAS REVOLUCIONÁRIAS  

 

 

Para entender a relação entre o RLC da violência e os conflitos guerrilheiros, faz-se 

necessário conhecer um pouco o contexto social sobre este fenômeno da história latino-

americana. Nesse sentido, as origens dos movimentos guerrilheiros na América Latina se 

encontram nas próprias lutas de independência no início do século XIX, quando alguns líderes 

populares e políticos, muitos deles de descendência europeia
27

, juntam-se com os camponeses 

formando exércitos revolucionários, fazendo uso das armas e da violência, na pugna pelo 

poder e pela soberania nacional, conformando assim o que alguns sociólogos denominam a 

“guerra de guerrilhas”: 

 

Los movimientos de liberación nacional, en cambio, están caracterizados por 

la combinación de lucha política y lucha armada (en este sentido violenta) 

realizadas por grupos nacionales que aspiran a lograr la independencia de su 

país. Esta forma de lucha ha caracterizado las guerras de los países 

coloniales por su independencia. Su forma de expresión más usual ha sido la 

de guerra de guerrillas, forma habitualmente usada por grupos político-

militares, que han debido enfrentar enemigos con gran superioridad militar. 

(El término mismo, guerrilla, por ejemplo, aparece en España cuando los 

españoles luchan contra la invasión napoleónica y en contra de su rey, “Pepe 

Botella”. (LARSON, 1977, p. 94). 

 

 

Com o triunfo desses exércitos independentistas, a América Latina entra no processo de 

formação dos Estados-Nação, acompanhado por uma modernização, na maioria dos casos, 
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 Nos países hispânicos, eram chamados de “criollos”, tratava-se de filhos de espanhóis e nativos da América 
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incompleta ou frustrada. Passa-se, assim, da sociedade colonial à sociedade pós-colonial, na 

qual os líderes militares formam as elites políticas e econômicas que dirigiram os rumos 

desses incipientes países. Essas elites não realizam uma reforma agrária real, concreta e justa 

na maioria dos países da América Latina, tornando-se grandes proprietários de terras e as 

novas oligarquias hegemônicas. Além do mais, depois das lutas de independência, ditas 

oligarquias se dividem, principalmente, em duas tendências políticas e ideológicas: liberal e 

conservadora. A primeira, em termos gerais, defendia um tipo de governo federalista, laico, 

que absorvia as influências e ideais da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade) e do iluminismo; a segunda propunha um governo centralista, religioso 

(católico), defensor das tradições e costumes, particularmente de origem europeia.  

Dessa maneira, fundam-se os partidos liberais e conservadores, com nomes diferentes 

nos diversos países latino-americanos: federais e unitários, federais e republicanos, que ao 

longo do século XIX e na primeira metade do XX disputam o poder. A preocupação pelo 

controle político e pela posse da terra leva ao surgimento de novos conflitos e formas de 

violência, que deflagram guerras civis nas novas nações da América Latina, fato que dificulta 

tanto os processos de modernização, quanto a independência e a autonomia econômica e 

política do continente, como mostra Judith Larson (1977, p. 98): 

 

La noción de dependencia señala que la situación de América Latina puede 

ser caracterizada como un caso de neocolonialismo en el que existe 

independencia política formal (dentro de ciertos límites) y dependencia 

económica casi absoluta. Las corporaciones multinacionales controlan los 

sectores más importantes de la economia al ser propietarias de los recursos 

principales y de los sectores industriales más desarrollados. Esto les permite 

intervenir políticamente, ya sea directa o indirectamente, para proteger sus 

intereses y mantener el status quo. A diferencia de un país colonial, los 

países latinoamericanos tienen sus propias instituciones, sus propios ejércitos 

y su propio gobiemo. Sin embargo, la debilidad económica de sus burguesías 

y grupos políticos dominantes, los convierten en constantes aliados de la 

política y de los intereses de las multinacionales. Este nuevo imperialismo 

no administra directamente los países que domina (como el colonialismo), 

pero fija los límites de las reglas del juego. Solo se encarga de establecer los 

planes generales, dejando la realización de los proyectos y la ejecución de 

los mismos a sus aliados locales, a quienes financía o con quienes establece 

intereses comunes.  

 

Esses fatores desencadeiam um forte inconformismo popular, devido à pobreza e à 

aguda desigualdade social, levando os camponeses, em alguns setores do continente, a se 

organizar e se levantar contra esses governos autoritários. O caso mais célebre foi o da 

Revolução Mexicana em 1910. Anos depois, em 1917, a Revolução Russa causou um grande 
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impacto no mundo, inspirando as lutas camponesas na América Latina, nutrindo-as de 

ideologia, o que permitiu a fundação de partidos comunistas nos diferentes países do 

continente. O triunfo da Revolução Cubana em 1959, por sua vez, representou um fato 

essencial para a consolidação e reprodução dos movimentos guerrilheiros em quase toda a  

Latina, aguçando as intenções de tomada do poder através da ideologia socialista e da luta 

armada, com um sentido anti-imperialista e querendo emular a façanha de Fidel Castro e Che 

Guevara: 

Luego de la victoria de la revolución cubana aparecen los primeros focos 

guerrilleros en Centro América y Venezuela. Su objetivo politico general era 

la toma del poder para seguir el ejemplo cubano, es decir, una revolución 

antiimperialista y socialista. Las metas socialistas están estrechamente 

ligadas a la necesidad de romper con los lazos de la dependencia. Su medio 

para lograrlo es el establecimiento de grupos guerrilleros rurales, que 

constituirán un movimiento de liberación que ha de llegar al gobierno. En 

Venezuela están próximos a lograrlo, contando con el apoyo de la izquierda 

tradicional (Partido Comunista Venezolano). Estos primeros intentos 

terminan con el fracaso y el casi aniquilamiento de estos primeros focos. 

También termina en el fracaso el intento del Che en Bolivia, que tiene por 

objetivo dar un nuevo impulso a la lucha armada. Esta derrota parece marcar 

el fin de la guerrilla. Sin embargo, en Brasil, Uruguay y Argentina, países 

tradicionalmente considerados como “no violentos”, surge la guerrilla 

urbana. En Uruguay y Argentina realizan operaciones militares de gran 

envergadura, lo que supone organizaciones con un gran nivel de militantes, 

recursos y apoyo logístico. Al mismo tiempo, en países en que los grupos 

guerrilleros parecían totalmente extinguidos (Colombia y Nicaragua, por 

ejemplo) aparecen sucesores de los desaparecidos o nuevas organizaciones. 

Es decir, los constantes fracasos no parecen engendrar la desaparición de la 

guerrilla, pues esta reaparece bajo otras formas y en otros lugares, y cada vez 

con una capacidad operativa superior. (LARSON, 1977, p. 104).  

 

A Revolução Cubana, igualmente, significou um forte impacto para os Estados Unidos 

na sua luta contra o comunismo, que tinha empreendido depois da Segunda Guerra Mundial e 

pelo controle regional sobre a América Latina. Dessa maneira, em união com os militares que, 

como apontamos antes, desde as lutas de independência tinham assumido grande parte do 

poder político e econômico na América Latina e, como diz Francisco Leal Buitrago (2006, p. 

28), desde então se consideravam “los fundadores de la nación y del Estado”, o governo 

norte-americano desenvolveu também na América Latina a Doutrina de Segurança Nacional 

que fundamentou a Guerra Fria, colocando o comunismo e seus simpatizantes como o 

principal inimigo da “liberdade” e da “democracia”, e os militares como os guardiães do 

controle do Estado: 
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Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional ubicó como principal enemigo al 

comunismo internacional, con epicentro en la Unión Soviética y 

representación regional en Cuba, entendía que era a Estados Unidos a quien 

le correspondía combatir a esos países. Los Estados latinoamericanos debían 

enfrentar al enemigo interno, materializado en supuestos agentes locales del 

comunismo. Además de las guerrillas, el enemigo interno podía ser cualquier 

persona, grupo o institución nacional que tuviera ideas opuestas a las de los 

gobiernos militares. (LEAL BUITRAGO, 2006, p. 27). 

 

Essa aliança entre o governo dos Estados Unidos e os Estados latino-americanos, com 

suas respectivas forças militares, vinha se materializando desde 1952 com os Programas de 

Ajuda Militar Bilaterais (MAP)
28

, mas, a partir do triunfo da Revolução Cubana, esta aliança 

e estes programas se intensificam devido ao medo, por parte dos Estados Unidos, de que se 

repetisse a experiência cubana em outros países da América Latina. Desse modo, o governo 

norte-americano passa a colaborar mediante apoio econômico, militar e programas como o 

MAP, a “Aliança para o Progresso”, que buscava (em teoria porque na prática os objetivos 

nunca foram cumpridos) apoiar os países latino-americanos nas mudanças estruturais, de tipo 

econômico, político, educacional, a “Lei de Defesa Mútua”, etc.  

Por exemplo, Judith Larson (1977), diz que, entre 1950 e 1969, o Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, nas Escolas que fundou em território norte-americano e depois no 

Panamá (a famosa Escola das Américas), treina 50.181 oficiais e, entre 1964 e 1968, forma 

22.059 suboficiais latino-americanos. Na maior parte, os militares que comandaram os golpes 

de Estado e as ditaduras militares na América Latina foram instruídos nessas escolas. 

Fruto dessa colaboração mútua foi a Operação Condor, que consistiu na imposição dos 

regimes militares que viveram quase todas as nações latino-americanas entre os anos sessenta 

e oitenta, assim como a guerra sem quartel contra os movimentos guerrilheiros e a esquerda, 

em geral. As guerrilhas, por sua vez, diante da investida dos Estados Unidos, no marco da 

Guerra Fria e com impulso da utopia revolucionária cubana, intensificam sua luta e dão 

origem ao que alguns sociólogos denominam “a era revolucionária da América Latina”: 

 

Así floreció lo que puede denominarse la era revolucionaria de América 

Latina. Su fermento fue la sobreideologización de las juventudes de clase 

media y de numerosos grupos sociales a todo lo largo y ancho de una región 

que se consideraba destinada a orientar un proceso político de trascendencia 

universal. Pocos países se salvaron de albergar en su seno movimientos 

guerrilleros que se dieron a la tarea de “liberar a sus naciones del yugo del 

imperialismo”. Cuba se constituyó en el punto de referencia obligado de las 

“vanguardias revolucionarias”, no solamente como modelo, sino también 
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como centro de entrenamiento de cuadros guerrilleros. América Latina se 

convirtió entonces en el campo para enfrentar una subversión considerada en 

los medios castrenses como parte de la Guerra Fría. Además del viejo 

militarismo y la ideología político-militar estadounidense, los militares 

latinoamericanos acudieron a los principios desarrollados en Francia para 

confrontar los movimientos de independencia en Indochina y Argelia. Los 

franceses habían elaborado la “doctrina de la guerra revolucionaria” y 

tácticas de “contrainsurgencia”, elementos que fueron fundamentales para la 

elaboración doctrinaria y su aplicación práctica. (LEAL BUITRAGO, 2006, 

p. 37).        

 

Nesse contexto, centraremos agora nossas análises nos conflitos guerrilheiros da 

Colômbia, de El Salvador (e alguns dos seus vizinhos centro-americanos) e do Peru, e na 

maneira como os romances selecionados encaram, desde a estética da violência, essa difícil 

realidade.  

 

2.2.1 As Forças Revolucionárias na Colômbia 

 

O caso do conflito armado na Colômbia é, talvez, o mais complexo na América Latina. 

Como aponta Gonzalo Sánchez Guizao, no livro Pasado y presente de la violencia en 

Colombia (2007, p. 17), este “ha sido un país de guerra endémica, permanente”. Segundo o 

historiador, esta inicia no século XIX com os 14 anos de Guerra de Independência, seguida 

por oito guerras civis gerais, catorze guerras civis locais, duas guerras internacionais com 

Equador e três golpes de quartel. Na primeira metade do século XX continua com o conflito 

entre partidos políticos (liberais e conservadores), que desemboca num dos períodos mais 

trágicos da história colombiana, nos anos 50, e conhecido como a “Violência”, o qual deixou 

um saldo aproximado de 300 mil mortos.  Nos anos 60, essa “guerra endêmica” se intensifica 

com o conflito guerrilheiro que, além do Estado e seu exército, envolve, a partir dos anos 

oitenta, outros atores armados como os “paramilitares” e as hoje denominadas “bandas 

criminais”.  

Sobre a última etapa dessa longa história de violência, María Teresa Ronderos em 

Guerras recicladas: una historia periodística del paramilitarismo em Colombia (2014: p. 23-

24), apresenta algumas cifras assustadoras do conflito: 

 

Algunas cifras ilustran a tragedia. Entre 1985 y marzo de 2013, según lo 

determinó el Centro de Memoria Histórica en su informe ¡Basta Ya! Sobre la 

violencia colombiana, 220 000 personas perdieron sus vidas en el conflicto 

armado colombiano y, de estos, 166 000 eran civiles. En esos últimos 29 

años, en promedio, un colombiano fue secuestrado cada ocho horas y al 

menos cuatro murieron simultáneamente en una masacre cada semana. Este 
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horror forzó a unos cinco millones de personas a dejar sus hogares entre 

1985 y 2011.  

 

O paradoxal do caso colombiano é que esta situação de violência se dá no marco de uma 

“democracia” consideradas das mais estáveis na América Latina (foi um dos poucos países 

que, ao longo dos anos setenta e oitenta, não teve ditadura militar); com uma economia 

também das mais estáveis dentro do continente, que paga suas dívidas externas e inclusive 

apresenta um crescimento econômico modesto. A pergunta que surge é como pode a 

Colômbia prosperar no meio da guerra, viver simultaneamente em uma “democracia” e em 

regimes totalitários, como os que instauram a guerrilha ou os paramilitares em algumas zonas 

do país? Alguns sociólogos apontam como possível resposta a essas interrogações, o fato de  a 

Colômbia viver numa espécie de “sociedade dual”, que divide o país en dois polos: por um 

lado, os centros urbanos, com uma forte presença e controle do Estado, composto, na sua 

grande maioria, pelas elites tradicionais; por outro,  a periferia rural, caracterizada pela fraca 

presença do Estado, que permite o surgimento de outras forças (as elites regionais, a guerrilha, 

os paramilitares, o narcotráfico) que substituem o primeiro nas suas tarefas básicas. Sobre 

esse ponto, James Robinson (2014, p. 17-18), afirma: 

  

Colombia tiene una tradición de solidez democrática e institucional paralela 

a la guerra civil y al negocio de la droga debido a la manera particular en que 

el Estado colombiano se formó históricamente y se relacionó con su 

territorio y sus ciudadanos. Las elites nacionales en Bogotá jamás se 

propusieron controlar o regular vastas zonas del país, y en cambio delegaron 

dicha tarea a las élites locales, a cambio de votos en las elecciones. Esto 

generó una particular articulación geográfica del Estado, de los servicios 

estatales y del desarrollo. Hay un centro del país donde el Estado está más 

presente, las leyes y normas mejor ejecutadas y en el que hay menos 

pobreza; y hay una gran periferia en la que ocurre todo lo contrario. Tal 

periferia incluye la costa Caribe, los Llanos Orientales, el litoral Pacífico y 

las selvas y montañas del sur. La solidez institucional de Colombia se da en 

el centro. Si hay que hacer algo en Bogotá por medio de la Corte 

Constitucional o el Banco de la República, entonces puede funcionar. Si es 

necesario hacerlo en la periferia, no funcionará. Parte de la clave para 

entender cómo lo funcional y lo disfuncional coexisten está en entender que 

los dos están especialmente diferenciados. Que lo disfuncional esté en la 

periferia significa que el dolor y el caos que genera se concentran a gran 

distancia de las élites nacionales.  

 

Essas elites hegemônicas, além do mais, têm exercido o controle da informação, 

manipulado e ocultado, muitas vezes, o que realmente ocorre nas zonas de conflito armado, 

fazendo com que os centros urbanos vivam uma realidade paralela e indiferente ao que se vive 

e se sofre no campo, nas montanhas, nas florestas do país.  
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Nesses mundos e realidades paralelas o denominador comum é a guerra, a violência. 

Guerras e violências que, como apresenta María Teresa Ronderos, são “recicladas” na medida 

em que são um continuum de velhos conflitos, ódios, rancores, desigualdades, que nunca 

foram solucionados, portanto, regressam nutridos com as características políticas, sociais, 

econômicas, tecnológicas, das violências dos novos tempos. 

No caso do conflito guerrilheiro, vimos que as primeiras guerrilhas colombianas surgem 

do conflito bipartidário entre liberais e conservadores no século XIX. Elas surgem na região 

de El Sumapaz, nos anos 50, e são formadas por camponeses liberais que se armam para se 

defender da violência conservadora, que com seus agentes, como a polícia, chamada 

depreciativamente pelos liberais como “chulavitas”, cometem todo tipo de crimes e 

massacres. O líder desses grupos era Juan de la Cruz Varela. Dentre os campesinos que a ele 

se uniram, havia um menino chamado José Marulanda Vélez, que receberia o apelido de 

“Tirofijo” e tornar-se-ia o líder emblemático das Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia – FARC.  

No marco deste conflito denominado a “Violência”, as guerrilhas liberais foram 

duramente combatidas pelo exército colombiano, culminando com a delegação do poder, por 

parte dos liberais e conservadores, aos militares, sob o comando do general Gustavo Rojas 

Pinilla em 1953. Este combateu duramente a guerrilha liberal, a qual teve uma anistia em seu 

governo. Os partidos liberal e conservador que, de comum acordo, tinham colocado Rojas 

Pinilla no poder como uma forma de acalmar o ambiente político na Colômbia e a violência 

desatada no país pelo bipartidarismo, dada a intenção, por parte do general, de continuar no 

poder, de novo de reúnem e estabelecem uma aliança denominada de“Frente Nacional”, que 

consistiu na tomada do poder e na alternância de governo entre os dois partidos, por períodos 

presidenciais de quatro anos, respectivamente, de 1958 a 1974.  

Entretanto, a repercussão do triunfo da Revolução Cubana e a continuação do 

bipartidarismo hegemônico e da injustiça social e da violência, entre outros fatores, 

ocasionaram que, nas décadas de sessenta e setenta, se formassem na Colômbia novos grupos 

guerrilheiros. Agora com uma ideologia de caráter comunista e socialista, essas guerrilhas 

recrutaram membros das antigas guerrilhas liberais que tinham sido anistiadas no governo de 

Rojas Pinilla, assim como novos integrantes: jovens camponeses, operários, estudantes, 

intelectuais e até sacerdotes, como o caso do Padre Camilo Torres, pioneiro da Teologia da 

Libertação, que se uniu ao Exército de Libertação Nacional – ELN em 1965.   

Os grupos guerrilheiros que se orignaram na Colômbia ao longo das décadas de sessenta 

e setenta foram: as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – FARC (fundada, 
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oficialmente, em 1964), o Exército de Libertação Nacional – ELN (também fundado em 

1964), o Exército Popular de Libertação – EPL (fundado em 1965), o Movimento 19 de abril 

– M19 (fundado em 1970). [Em português, melhor: Libertação] 

Durante esse período, as guerrilhas colombianas estabeleceram uma luta de caráter 

revolucionário, reivindicando justiça social e o fim das oligarquias hegemônicas, o que gerou 

o respaldo de uma importante parte da população nacional. O governo colombiano, por sua 

vez, no marco da Guerra Fria e da doutrina de Segurança Nacional, combateu duramente 

esses grupos. Não obstante, as guerrilhas foram ganhando força e poder nas zonas rurais com 

débil presença do Estado.   

Assim, em 1984 o presidente Belisario Betancur abriu novos diálogos de paz com os 

grupos guerrilheiros, dos quais saiu a assinatura de um acordo de trégua com as FARC, que 

nas negociações solicitaram a possibilidade de participar da vida política e democrática do 

país. Desta maneira, em 1985 nasce o movimento político denominado União Patriótica – UP. 

Sobre as primerias eleições em que participa o novo movimento político, Ronderos (2014, p. 

45), comenta: “En las elecciones de 1986 ganó 14 curules en el Congreso, 371 curules en 

concejos municipales de distintas partes del país, muchos de ellos en el Magdalena Medio, y 

eligió 23 alcaldes, también varios en esta región”.  

Não obstante, nos anos oitenta, com as práticas de sequestro, extorsão e excessos de 

violência que a guerrilha começa a exercer nas zonas em que se fazem presentes, os 

fazendeiros, principais alvos da guerrilha, fundam, em colaboração com as Forças Militares, o 

narcotráfico e membros da política colombiana, grupos de autodefesa, mais conhecidos no 

país como “paramilitares”. Sobre esse fenômeno do conflito armado colombiano, María 

Teresa Ronderos (2014, p. 26), afirma: 

 

Este fenómeno nació bajo el rótulo de autodefensas campesinas en los años 

ochenta. Alcanzó a proyectarse a varias regiones del país, pero luego entró 

en crisis: a algunos jefes los mataron, otros dejaron las armas, y los que 

quedaron en pie fueron la semilla de un nuevo paramilitarismo que brotó con 

fuerza hacia fines del siglo pasado. Con múltiples aliados construyó la 

flexible alianza nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia, que en 

su mayor expansión sometió a su dominio de terror a casi toda la Costa 

Caribe y a parte de la Pacífica, de Antioquia, del Eje Cafetero, los 

Santanderes, los Llanos Orientales, Tolima, Caquetá y Putumayo. 

Entre 2004 y 2006, se desmovilizaron tras una negociación con el gobierno 

de Álvaro Uribe, y el ciclo prontamente reinició: unos jefes se mataron entre 

sí, otros fueron extraditados a Estados Unidos, otros encarcelados en 

Colombia, y los que quedaron en pie han sido la semilla de la que han 

germinado nuevas bandas criminales con variados alcances territoriales y no 

pocas veleidades políticas. Estas han seguido reclutando jóvenes y hoy, 
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según reporte de la policía, alcanzan 3900 integrantes que se mueven en 167 

de los 1096 municipios colombianos. 

 

Os paramilitares, com o apoio econômico do narcotráfico e de organismos do Estado, 

desataram uma guerra brutal contra a guerrilha, os movimentos de esquerda e qualquer 

simpatizante dessas ideias. A UP foi uma das primeiras e mais atingidas vítimas destes grupos 

com o assassinato do candidato político desse partido, Pardo Leal, seguido do extermínio 

quase completo do movimento. Sobre esse episodio ocorrido na década de oitenta, Ronderos 

(2014, p. 53) diz: 

 

La ofensiva del MAS
29

 y de las Autodefensas del Magdalena Medio en 

contra de la UP arreció. Había Pueblos, como Puerto Boyacá mismo, donde 

había once concejales de izquierda a comenzar la década del ochenta, y al 

finalizar, ya todos ellos habían tenido que huir o estaban muertos. Leonardo 

Posada, dirigente de Barrancabermeja, representante a la Cámara por 

Santander, elegido en 1986, fue el primer político nacional de la UP en ser 

asesinado. Después de él, cerca de 3000 más de sus militantes cayeron 

abaleados.  

 

Os paramilitares passam, portanto, a se converter em mais um protagonista do conflito 

armado colombiano. A guerrilha, por sua vez, com o final da Guerra Fria, da queda do muro 

de Berlin e da dissolução da União Soviética, encontra no narcotráfico, no sequestro e nas 

demais práticas criminosas, o subsídio econômico para se sustentar, desvirtuando, assim, seus 

ideais inicias, perdendo, assim, grande parte do seu respaldo popular.  

Estas são, de modo geral, as características do conflito que vive a Colômbia até nossos 

dias. Contrariamente a outros países latino-americanos, nos quais a guerra declarada 

(ditaduras militares, conflitos guerrilheiros) terminou e hoje estão tentando superar suas 

marcas e lidar com suas repercussões, a Colômbia continua num conflito interno onde, como 

sempre, quem conta e chora os mortos é a população civil
30

. Nesse sentido, são pertinentes os 

questionamentos trazidos por María Teresa Ronderos: 

 

                                                           
29

 O MAS (Morte a Sequestradores) foi um grupo fundado por narcotraficantes e paramilitares em 1981 para 

assassinar, seletivamente, membros da guerrilha e da esquerda colombiana.  
30

 María Teresa Ronderos (2014, p.24) apresenta algumas cifras atualizadas que ilustram o horror deste 

panorama: “Para mayo de 2014, la Fiscalia había encontrado los cuerpos de 5551 personas que fueron 

desaparecidas a la fuerza, y la Comisión Nacional de Búquedas de Personas Desaparecidas había documentado 

68 441 casos. A más de la mitad de estas víctimas, actores del conflito las llevaron contra su voluntad, las 

asesinaron y dispusieron de sus cuerpos en forma clandestina, según lo ha documentado la Asociación de 

Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes). Nadie sabía que podríamos tener tantas víctimas de este 

crimen como las que tuvo Argentina bajo la ditadura militar. Y aún no se conoce la mitad de la historia, pues 

solo si las guerrillas terminan confesando sus crimenes, se sabrá a cuántos ciudadanos de cuyo paradero sus 

familiares no tienen noticia sepultaron en la selva”.  



 134 

 

¿Por qué a pesar de haber ensayado alternativamente acuerdos de paz, 

sometimiento a la justicia y aumentos billonarios en el presupuesto público 

de defensa y seguridad, este conflicto sangriento de Colombia no se detiene? 

¿Por qué instituciones y líderes relativamente sofisticados como los 

colombianos se han quedado tan cortos en conseguir este objetivo? Cómo 

dejaron que les saliera competencia por todo el país a las tareas básicas del 

Estado? ¿Cómo permitieron semejante sufrimiento? ¿Por qué cuando ya 

creemos que amaina la violencia, esta vuelve a resurgir? ¿Qué le permite 

reciclarse? ¿Es la causa primordial el narcotráfico o surgen estos ejércitos 

ilegales de fracturas más profundas de la política colombiana? ¿Por qué 

tantos que han querido frenar a estos ejércitos de izquierda y de derecha 

apelando a la civilidad, a la ley, a las libertades consagradas en la 

Constitución, se han sentido abandonados? 

 

2.2.2 Os Exércitos de Rosero 

 

Evelio Rosero nasceu em Bogotá em 1958, porém sua infância e parte de sua 

adolescência transcorrem em Nariño, um departamento localizado no sul dos Andes 

colombianos. Depois regressa à capital e cursa estudos de Comunicação Social e Jornalismo. 

Em finais da década de oitenta, viaja à Europa e reside em Paris e Barcelona. Sua carreira 

literária começa com o gênero do conto, publicando em jornais nacionais como El tiempo e El 

espectador. Para Rosero, em “La creación literária” (1993, p.112), “[...] o conto é uma espécie 

de rascunho ou sinopse de romance”: 

 

Podría afirmar, ahora, que cada uno de mis cuentos, sobre todo los más 

breves, son en realidad un esbozo subterráneo o sinopsis involuntaria de 

novela, pero un esbozo espontáneo, nunca premeditado. Son sinopsis de 

novela en la medida en que al sentarme a ''corregirlos" desatan en mí una 

pasión por el caos de explayarme y preguntarme y responderme por qué 

diablos escribí esta o tal frase, esta o tal aseveración, por qué decidí 

esconderme en tal párrafo, por qué tuve el temor de no decir esto, y por qué 

fui tan desvergonzado al añadir aquello.  

 

 Esses contos foram compilados posteriormente no livro 34 cuentos cortos y un 

gatopájar (2013). Por outro lado, sua relação com o conto infantil e, em geral, com a 

literatura infantil é muito forte, publicando em 1989, por exemplo, o livro de contos: Cuento 

para matar a un perro (y otros cuentos) e, em 1992, ter obtido, na Colômbia, o Prêmio 

Nacional de Literatura, Colcutura, na categoria conto infantil, por El aprendiz de mago. Não 

obstante, sua visão sobre a infância não é idealizada, mas representada como um espaço no 

qual a crueldade e o sofrimento estão presentes; elementos estes que percorrem quase toda sua 

produção estética.  
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Contudo, é com o romance que Rosero tem alcançado maior prestígio e reconhecimento 

dentro e fora do país. Entre os doze títulos que até o momento constituem seu corpus de 

romances publicados, podemos destacar a trilogia Primera vez, formada pelos romances 

Mateo solo (1984), Juliana los mira (1986) e El incendiado (1988). O segundo romance da 

trilogia foi finalista do Premio Herralde de Novela em 1986 e El incendiado ocupou o  

segundo lugar do Premio Gómez Valderrama para o melhor romance publicado entre os anos 

1988-1992 na Colômbia. Posteriormente, aparece o romance breve Papá es santo y sabio 

(1989) e Señor que no conoce la luna (1992). Los ejércitos, publicado em 2006, foi agraciado 

com o Prêmio Tusquets de Romance, sendo a obra que deu projeção internacional ao escritor 

colombiano. Em 2012, publica La carroza de Bolívar, romance em que traz um olhar mais 

crítico e realista do libertador latino-americano, ganhador do Prêmio Nacional de Literatura 

2014, do Ministério de Cultura da Colômbia. 2014 foi o ano de publicação do seu mais 

recente romance, intitulado: Plegaria por un papa envenenado.  

Se, para Rosero, o conto pode ser o rascunho ou a sinopse de um futuro romance, este é 

o espaço onde tudo é possível, particularmente o imprevisível; um espaço no qual confluem as 

experiências de vida do autor e, particularmente, sua imaginação: “Soy, de manera nata, un 

imaginador. Y esta imaginación ha sido siempre alimentada por las diferentes experiencias de 

infancia y juventud” (ROSERO, 1993, p.117). O romance, segundo Rosero, além de ser um 

ato solitário, mas no qual o autor se desdobra em outros “corpos”, outras mentes”, é um lugar 

no qual a ‘irresponsabilidade” é quem instaura a ordem ou, melhor, o equilíbrio: 

 

Cuando escribo soy testigo sin voluntad de otro campo magnético, soy otros 

cuerpos, otras mentes, hay una desesperación y también una fiereza; soy 

otro. No soy responsable de mí mismo. Por el contrario, es la 

irresponsabilidad lo más importante. Creo más en la irresponsabilidad del 

escritor que en la tan mencionada responsabilidad. A mi modo de ver, 

cuando se aborda una creación literaria no debería existir ningún 

encadenamiento ideológico de ninguna índole. El mismo acto de escribir 

debe presuponer esta liberación, aunque el entorno cultural del creador 

determine raíces tan hondas como inevitables. Pero aunque exista el caos, si 

el autor prefiere decidirse por el temblor de las pestañas de la amada, 

obedece, por cierto, a algo más urgente, a algo que muy posiblemente el 

mismo caos de la realidad necesita para explicarse y recuperar el equilibrio. 

(ROSERO, 1993, p. 116). 

 

Para Evelio Rosero, o assunto, a temática, não são os elementos centrais de sua 

composição e, sim, o “tom” e a “vertigem”. Para o escritor colombiano, escrever é se colocar 
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na beira do abismo, e quem o resgata da queda, da sensação de afundamento, não é outro 

senão o ponto final: 

 

Si escribo lo hago con la urgencia de no permitir que se me hunda; me 

explico: todo el andamiaje de mi escritura está conducido a que esta 

sensación de hundimiento desaparezca: y es posible que ese mismo vértigo 

implique la velocidad con que yo considero que se desplazan mis 

argumentos; cuando alguien resbala por un abismo es natural que intente 

asirse cuanto antes de algo – o alguien – que lo detenga en la caída. Y ese 

"algo" o "alguien", para mí, sólo puede ser el punto final de la obra, nada 

más. (ROSERO, 1993, p. 114). 

 

Nesse sentido, sua obra mergulha no abismo da realidade e da história colombianas, 

marcadas desde sempre pela violência, pelo desmoronamento, pela destruição e pela 

decomposição social, política, econômica e humana. A narrativa de Rosero, por isso, é dura e 

irônica, como é o país que lhe deu origem, mas não por isso insensível e menos bela. 

Vejamos um pouco dessas e outras questões, a partir de sua obra Los ejércitos (2006). 

Trata-se de uma obra que fala da Colômbia rural, da Colômbia que vive a guerra e não da 

Colômbia dos grandes centros urbanos, do turismo, do exotismo, do esnobismo e de um 

aparente progresso. Uma Colômbia que só aparece nos jornais para registrar novos atentados, 

novos enfrentamentos, novas estatísticas de vítimas, de desaparecidos, de deslocados. É um 

romance forte, contundente e cruel e como é a realidade colombiana.  

A obra é narrada, em primeira pessoa, por Ismael Pasos, um velho professor e antigo 

habitante de um municipio chamado San José que, embora se trate de um espaço fictício, 

poderia ser qualquer um dos povoados ou pequenas cidades colombianas onde a guerra e a 

violência fazem parte da rotina, do imaginário e da vida dos habitantes. Assim, o romance 

inicia com a descrição de uma paisagem idílica: o velho professor de uma escada no jardim de 

sua casa, observa ou, melhor, espia seus vizinhos, o “Brasileiro” e, principalmente, sua 

voluptuosa esposa Geraldina: 

   

La mujer del brasileño, la esbelta Geraldina, buscaba el calor en su terraza, 

completamente desnuda, tumbada bocabajo en la roja colcha floreada. A su 

lado, a la sombra refrescante de una ceiba, las manos enormes del brasilero 

merodeaban sabias por su guitarra, y su voz se elevaba, plácida y persistente, 

entre la risa dulce de las guacamayas. Así avanzaban las horas en su terraza, 

de sol y de música. (ROSERO, 2006, p. 1-2). 

 

O professor Ismael Pasos é um inocente voyeur que, levado pelo clima tropical, por sua 

condição de aposentado e pelo tédio da idade, só encontra prazer em observar e se deleitar 
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com a beleza primaveril e exuberante de Geraldina, Gracielita, a menina que mora com o 

Brasileiro e ajuda sua esposa nas tarefas domésticas, e outras garotas da vizinhança. Esta 

contemplação edênica, não obstante, é interrompida pelas lembranças da morte dos pais de 

Gracielita, ocorrida no último ataque a San José:  

 

Tempranamente huérfana, sus padres habían muerto cuando ocurrió  el 

último ataque a nuestro pueblo de no se sabe todavía qué ejército – si los 

paramilitares, si la guerrilla: un cilindro de dinamita estalló en mitad de la 

iglesia, a la hora de la Elevación, con medio pueblo dentro; era la primera 

misa de un Jueves Santo y hubo catorce muertos y sesenta y cuatro  heridos 

–: la niña se salvó de milagro: se encontraba vendiendo muñequitos de 

azúcar en la escuela; por recomendación del padre Albornoz vivía y 

trabajaba desde entonces en casa del brasileño – de eso hará dos años –. 

(ROSERO, 2006, p. 5).  

 

Desde então, a menina passou a morar com Geraldina e o Brasileiro, os quais a tratavam 

como uma filha. O professor, por sua parte, mora com sua esposa Otilia, também professora 

aposentada. Estão casados há quarenta anos, conheceram-se na rodoviária aguardando o 

ônibus que os levaria à capital, quando ela tinha vinte anos e uma beleza doce e inocente. A 

recordação desse amor à primeira vista, entretanto, esteve marcada pela morte, com um tiro na 

cabeça, de um homem gordo que estava sentado ao lado de Otilia. O assassino não era um 

homem, nem sequer um jovem, era um menino, foi isso o que mais surpreendeu nessa ocasião 

ao professor: “[…] el asesino no era un hombre joven; debía ser un niño de once o doce años. 

Era un niño. Nunca supe si lo siguieron o dieron con él, y jamás me resolví a averiguarlo” 

(ROSERO, 2006, p. 14).   

Otilia, os gatos e outros animais da casa são a companhia do professor, já que sua única 

filha é casada e mora com seu marido na cidade. Otilia, não obstante, sempre está chamando a 

atenção a Ismael por sua imprudência e descaramento, pois, segundo ela, pelo menos, antes, 

ele era mais cauteloso quando olhava as moças bonitas, mas agora, velho, perdeu toda a 

vergonha: “Me entristecía esa afición tuya – dice como si se sonriera –, a la que pronto me 

acostumbré: la olvidé durante años. ¿Y por qué la olvidé? Porque antes te cuidabas muy bien 

de que te descubrieran; era yo la única testigo. […] Te digo que seas discreto, por lo menos. 

Debo llamarte la atención, por más viejo que seas” (ROSERO, 2006, p, 18).   

Já Otilia, dez anos mais nova que o professor parece mais velha, não é mais aquela 

menina linda de vinte anos que ele conheceu na rodoviária, e sim uma tranquila e feliz velha 

que cuida com parcimônia da casa e seus bichinhos:   
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Hoy mi mujer sigue siendo diez años menor que yo, tiene sesenta, pero 

parece más vieja, se lamenta y encorva al caminar. No es la misma 

muchacha de veinte sentada en la taza de un baño público, los ojos como 

faros encima de la isla arremangada, la juntura de las piernas, el triángulo del 

sexo – animo inenarrable, no –. Es ahora la indiferencia vieja y feliz, yendo 

de un lado a otro, en mitad de du país y de su guerra, ocupada de su casa, las 

grietas de las paredes, las posibles goteras en el techo, aunque revienten en 

su oído los gritos de la guerra, es igual que todos – a la hora de la verdad, y 

me alegra su alegría, y si hoy me amara tanto como a sus peces y a sus gatos 

tal vez yo no estaría asomado al muro. (ROSERO, 2006, p. 16). 

 

Em seguida, vão aparecendo os outros habitantes do povoado e, com eles, o que há por 

trás do calor e da aparente calma: a guerra, com suas feridas e com o medo que deixou 

incrustado nas pessoas de San José. Uma delas é Hortensia, a esposa de Marcos Saldarriaga, 

desaparecido há quatro anos e de quem não se tem notícia, ninguém sabe se está vivo ou 

morto. Desde então, todos os anos, os habitantes de San José vão à casa de Hortensia para 

consolar a viúva: “Los 9 de marzo, desde hace cuatro años, visitamos a Hortensia Galindo. Es 

en esta fecha cuando muchos de sus amigos la ayudamos sobrellevar la desaparición de su 

esposo, Marcos Saldarriaga, que nadie sabe si Dios lo tiene en su Gloria o su Gloria lo tiene 

en Dios – como han empezado a bromear las malas lenguas refiriéndose a Gloria Dorado, 

amante pública de Saldarriaga” (ROSERO, 2006, p. 18).  

Nesse dia, 9 de março, o professor diz a sua esposa que pode ir na frente que ele iria 

depois. Passa pelo bar do Chepe, aproveita para descansar o joelho que está inflamado e tomar 

um café. Ali encontra Geraldina com seus dois filhos e duas antigas alunas. Elas sentam para 

conversar com o professor e, mais uma vez, seus pensamentos são interrompidos pelas 

notícias trágicas, pela morte: 

 

Yo acabo con la última gota de café: distingo, sin lograr disimularlo, en lo 

más hondo de Geraldina, el pequeño triángulo abultado, pero el 

deslumbramiento es maltratado por mis oídos que se esfuerzan por confirmar 

las palabras de mis antiguas alumnas, de lo horrible, claman, que fue el 

hallazgo del cadáver de una recién nacida esta mañana, en el basurero, ¿de 

verdad dicen eso?, sí, repiten: “Mataron una recién nacida” y se persignan: 

“Descuartizada. No hay Dios”. (ROSERO, 2006, p. 29).  

 

 As mulheres se dirigem à casa de Hortensia, e o professor continua deambulando pelo 

povoado. Passa pela casa de Mauricio Rey, outro dos habitantes que perdeu seres queridos 

com a guerra: sua primeira esposa, fato do qual não se recupera e, desde então, procura 

esquecer suas dores na bebida. A dor no joelho é insuportável, e Mauricio Rey lhe sugere que 

visite o mestre Claudino, velho curandeiro que tem uma cabana na montanha. No caminho, 

quando o professor está prestes a desistir da caminhada até a montanha encontra Claudino que 
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lhe dá um forte susto, pensando que fosse um soldado de algum exército. Enquanto se dirigem 

à casa, Claudino lhe conta sua experiência de ter sido sequestrado, fato que aconteceu no 

mesmo dia que Marcos Saldarriaga foi levado: 

 

– Pensé que iban a matarme – le digo –. Pensé que era la guerra encima mío. 

– Pensaste que te llegó la hora. 

– Sí. Pensé: estoy muerto. 

– Eso pensé hace cuatro años.  

Su voz se aleja, como su historia: 

– Estaba en la hamaca, quitándome las alpargatas, ya era tarde, y se      

aparecieron: “venga con nosotros” me dijeron. Les dije que no me 

importaba, que cuando quisieran, les dije que sólo pedía aguadepanela por 

las mañanas, “No rechiste”, me dijeron, “nosotros le damos o no le damos, 

según nos dé la gana.” (ROSERO, 2006, p. 39). 

 

O mestre Claudino cura o joelho do professor pedindo como único pagamento uma 

galinha para a próxima vez que este o visite. Quando desce a montanha é quase meia-noite e 

sua esposa o aguarda em casa para lhe contar as novidades e os detalhes da reunião na casa de 

Hortensia. Otilia diz que não há nenhuma notícia sobre Marcos Saldarriaga, salvo uma carta 

inédita que essa noite sua amante levou e leu em voz alta e na qual o sequestrado falava mal 

de todo mundo do povoado e expressava a consciência e o medo que tinha diante da 

iminência da sua morte. A chegada da amante do sequestrado e a leitura da carta causaram 

uma confusão na reunião, mas sem maiores repercussões.  

Na manha seguinte, o professor acorda cedo, antes do amanhecer, e sai a caminhar, 

porém seu passeio é alterado por uns disparos que o deixam perplexo e temeroso: 

 

Avanzo sin saber adónde, en dirección contraria a la sombra, lejos del 

disparo; mejor un sitio donde sentarse a ver amanecer en San José, aunque 

haría falta otro guarapo para este otro dolor como por dentro del aire de uno, 

¿qué es?, ¿será que voy a morir?, suenan más tiros, ahora son ráfagas – me 

paralizo, son lejanas: de modo que no era otra guerra, es  la guerra de verdad, 

nos estamos volviendo locos, o nos volvimos, adónde vine a caer?, es la 

escuela: la costumbre me ha traído. (ROSERO, 2006, p. 59). 

 

 Efetivamente, os temores do professor e da população em geral de um novo ataque de 

algum exército se tornam reais: a guerra mais uma vez se instala em San José. A partir desse 

momento, começa uma jornada sinistra para o professor e para todo San José. Primeiro, ele é 

detido na frente da igreja, junto com outros habitantes, por soldados, que leem uma lista com 
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alguns nomes e dizem que estes podem ir embora. O professor sai juntamente com os 

liberados, ainda que seu nome não tenha sido pronunciado. Sua velhice o faz passar 

despercebido. Os que ficam, “[…] los suben en un camión del ejército. Seguramente van a 

interrogarlos con detalle, en la base” (ROSERO, 2006, p. 61). Depois encontra o médico 

Orduz que lhe comunica que o Brasileiro foi sequestrado, não se sabe por que nem por quem, 

já que pagava as respectivas “vacunas” (impostos) a uns e aos outros: “– Tengo entendido –

dice [o médico] – que el brasileiro pagaba sus buenas vacunas, a escondidas, con la esperanza 

de que lo dejaran tranquilo, y ¿entonces?, ¿por qué se lo llevaron?, vaya usted a saber” 

(ROSERO, 2006, p.65). Os dois, o professor e o médico, vão tomar uma cerveja no bar do 

Chepe, que, apesar de também ter sido sequestrado anteriormente e ter conseguido fugir, 

encontra-se feliz com a gravidez de sua esposa. O médico, por sua vez, diz o narrador, 

também teve sorte, já que as duas vezes que a guerrilha quis levá-lo, ele conseguiu se 

esconder.  

Depois de tomar uma cerveja, o médico e o professor se encaminham à casa de 

Geraldina para consolá-la e saber mais detalhes do sequestro. Lá encontram outros habitantes 

de San José que, como eles, estão reunidos ao redor de Geraldina, que veste luto e chora 

incansavelmente. O professor se surpreende de não encontrar Otilia, os vizinhos dizem que 

ela saiu para procurá-lo. Por outro lado, fica sabendo que foram levados também os dois 

filhos de Geraldina, inclusive foi o pai, obrigado pelos captores, quem os tirou da cama: “– Sí 

supo, professor? – prorrumpe con un sollozo –, mi niño, mis niños, se los llevaron, eso no 

tiene perdón de Dios. […] Entró él a media noche con otros hombres y se llevó a los niños, 

así de simple, profesor. Se llevó a los niños en silencio, sin decirme una palabra, como un 

muerto. Los otros hombres lo encañonaban” (ROSERO, 2006, p. 75). 

O professor procura Otilia em casa, mas não a encontra. Lá está Cristina, a menina que 

foi contratada por sua esposa para cuidar do jardim, uma nova, ou futura, tentação para o 

velho voyeur. Não obstante, mais uma vez, seus pensamentos são atrapalhados pelo medo. 

Desta vez, medo da ausência de Otilia e o temor que ela estivesse andando sozinha pelas ruas 

do povoado: “[…] es porque sentí de pronto el miedo tremendo de que Otilia se halle sola, 

hoy, paseando por estas calles de paz donde es muy posible que llegue la guerra otra vez. Que 

llegue, que vuelva – me digo, me grito –, pero sin mi Otilia sin mí” (ROSERO, 2006, p. 81).  

A mãe de Cristina, Sultana, disse ao professor que Otilia foi procurá-lo na paróquia. 

Assim, começa a busca incansável do narrador por sua esposa. Na igreja o recebe Blanca, a 

ajudante e, como o próprio padre Albornoz, antigo aluno do professor, um dia depois de beber 

uns vinhos lhe confessou, concubina do sacerdote. Esta lhe informa que Otilia esteve lá à sua 
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procura, mas que já tinha saido. O padre Albornoz aproveita a chegada do professor e velho 

amigo para tomar um café, expressar suas dúvidas e temores. Pergunta ao professor o que 

acontecerá “¿si viene la guerrilla hasta esta plaza, como ocurrió?”, ou os paramilitares que 

chegaram ao município de El Tablón e mataram o padre Ortiz após torturá-lo: “[...] quemaron 

sus testículos, cercenaron sus orejas, y después lo fusilaron acusándolo de promulgar la 

teología de la liberación” (ROSERO, 2006, p. 89-90). 

Enquanto o padre Albornoz e o professor conversam, escutam disparos. O professor sai 

à praça e vê chegar soldados correndo, as pessoas ficam estupefatas, “[...] alguien murmura: 

mierda, volvieron” (ROSERO, 2006, p.91). Finalmente, os temores do padre, do professor, de 

todos em San José, tornaram-se reais: “Voltaram”. Em seguida, arma-se uma grande 

confusão, o padre Albornoz sai correndo para sua igreja, os soldados improvisam trincheiras, 

disparos são ouvidos de todos os lugares. Nesse momento, chega o comandante da polícia, 

Berrío, desce do jeep, olha para o grupo de habitantes na praça, entre eles o professor, e grita 

“ustedes son los guerrilleros”, tira sua arma e começa a disparar contra eles: 

 

Tenía el rostro desfigurado de rabia, o ¿iba a llorar? De un momento a otro, 

como catapultado por el rencor, se llevó la mano al cinto y desenfundó la 

pistola. Días después nos enteraríamos por el periódico que su intento de 

liberación fue un fracaso, que hirieron a seis de sus hombres, que “les salió 

al paso” un camino recién dinamitado, un sendero con quiebrapatas. ¿Eso 

justifica lo que hizo? Ya tenía fama su carácter, la cabra Berrío lo tildan sus 

hombres, a sus espaldas: apuntó al grupo y disparó una vez; alguien cayó a 

nuestro lado, pero nadie quiso saber quién, todos hipnotizados en la figura 

que seguía encañonándonos, ahora desde otro lugar, y disparaba, dos, tres 

veces. (ROSERO, 2006, p. 93). 

 

Todo mundo sai correndo, tentando salvar suas vidas. Nesse momento, começam as 

explosões, o professor rejeita o convite da concubina do padre para se esconder na paróquia 

para depois continuar procurando Otilia. A caminho de casa, o professor encontra um grupo 

de guerrilheiros e um deles lhe joga uma granada que finalmente não explode: “El muchacho 

la contempla un instante, extasiado, y habla por fin, escucho su voz como un festejo en toda la 

calle: ‘Uy qué suerte abuelo cómprese la lotería’. Yo pienso ingenuamente que debo 

responder algo, y voy a decir sí, qué suerte, ¿no?, pero ya ha desparecido” (ROSERO, 2006, 

p. 98). Chega a casa e não encontra Otilia, vê Cristina que chora espantada pelos disparos e 

pelas explosões. A tranquilidade, o ambiente bucólico da casa do professor é destruído: “Voy 

corriendo por el pasillo hasta la puerta que da al huerto, sin importar el peligro; cómo 

importarme si parece que la guerra ocurre en mi propia casa” (ROSERO, 2006, p. 99). 

Também o muro e a casa do Brasileiro, espaços de sensual contemplação para o professor, são 
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igualmente destruídos, invadidos pelos soldados, pela guerra.  

Os disparos e as explosões, finalmente, cessam, mas Otilia não aparece. No meio da 

guerra ela e o professor brincaram de gato e rato. O único lugar que faltou procurar, a última 

esperança do professor, é a cabana na montanha do mestre Claudino:  

 

La cabaña del maestro Claudino es el último sitio que me queda, el último 

sitio donde pudiste ir a buscarme, Otilia, yo mismo te dije que pensaba llevar 

al maestro una gallina de regalo, allá estás, allá te encontró la guerra, allá te 

encontraré yo, y para allá me voy, repitiendo con toda esa fuerza y terquedad 

como una luz en mitad de la niebla que los hombres llaman esperanza. 

(ROSERO, 2006, p. 105).  

 

O professor pega uma galinha e se encaminha à montanha. Uma vizinha lhe diz que 

tenha cuidado já que não sabem em mãos de quem ficou o povoado e o professor responde: “– 

Sean quienes sean, las mismas manos” (ROSERO, 2006, p.106). Mais à frente, encontra um 

grupo uniformizado e armado que o para e o interroga; a galinha prende a atenção do grupo, 

que decide ficar com ela, conseguindo, assim, o professor sair incólume. Porém, quando 

chega à casa do mestre Claudino, outra surpresa macabra o aguardava: 

 

Ya desde que arribé a la cabaña el silencio encarnizado me enseñó lo que 

tenía que enseñarme. No estaba Otilia. Estaba el cadáver del maestro 

Claudino, decapitado, a su lado el cadáver del perro, hecho un ovillo en la 

sangre. Con carbón habían escrito en las paredes: Por colaborador. Sin 

pretenderlo, mi mirada encontró la cabeza del maestro, en una esquina. Igual 

que su cara, también su tiple se hallaba reventado en la pared: no hubo 

necesidad de descolgarlo, pensé, absurdamente, y lo único que gritaba en ese 

instante era Otilia, su nombre. Di varias vueltas alrededor de la cabaña, 

llamándola. (ROSERO, 2006, p. 111-112). 

 

O professor volta ao município, sem rastros e sem notícias de Otilia. Os sobreviventes 

discutem sobre o que fazer depois dos ataques. Alguns propõem abandonar o povoado, o 

prefeito assegura que vai exigir ao governo que inicie diálogos de paz para acabar o problema. 

Antes, eram pessoas de outros municípios que tinham que fugir deslocados pela guerra, pela 

violência, agora é a vez de San José: 

  

[…] hace años, antes del ataque a la iglesia, pasaban por nuestro pueblo los 

desplazados de otros pueblos, los veíamos cruzar por la carretera, filas 

interminables de hombres y niños y mujeres, muchedumbres silenciosas sin 

pan y sin destino. Hace años, tres mil indígenas se quedaron un buen tiempo 

en San José, y debieron irse para no agravar la escasez de alimentos en los 

albergues improvisados. 

Ahora nos toca a nosotros. (ROSERO, 2006, p. 114). 
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Enquanto muitos pensam em fugir do município, mas não podem porque os arredores 

foram minados, o professor continua procurando sua esposa. Pensa em ir ao hospital, mas 

alguém lhe diz que todos os feridos foram assassinados, entre eles Mauricio Rey e até o 

médico Orduz: “– Muerto, como todos los heridos. Si hasta mataron al doctor Orduz, ¿no lo 

sabía? Esta vez trató de esconderse en la nevera donde guardan las medicinas, y lo 

descubrieron: acribillaron la nevera entera, con él adentro” (ROSERO, 2006, p. 116).  

Três meses depois, Otilia continua “desaparecida”.  Três meses porque, como diz o 

professor, desde que ela desapareceu conta os dias. Por esse tempo, o filho do Brasileiro e 

Geraldina volta para casa. Não se sabe quem o trouxe nem como, mas, desde que apareceu no 

umbral da casa, não falou nada, ficou como uma estátua: 

 

Demacrado, en los huesos, flaco como nunca, porque nunca estuvo flaco, 

parece un niño empujado por la fuerza a la vejez: hermético y huraño, no 

hace otra cosa que seguir sentado, recibe la comida, llora a solas, espantado, 

escucha sin escuchar, mira sin mirar, cada mañana se despierta y cada noche 

se duerme, no responde a ninguna voz, ni siquiera a la de su madre, la 

angustiada y enlutada Geraldina. (ROSERO, 2006, p.117). 

 

A única informação que sua mãe conseguiu saber foi pela nota que tinha na camisa, 

onde se comunicava quem detinha o Brasileiro e quanto queriam pelo resgate. Sobre a menina 

não dizia nada. Também sequestraram a esposa de Chepe, o dono do bar. Deixaram uma nota 

embaixo da porta: “Usté señor tiene una deuda con nosotros, y por eso nos llevamos a su 

mujer embarazada. Tenemos a Carmenza y necesitamos 50 millones por ella y otros 50 por el 

bebé que está por nacer, no vuelva a burlarse de nosotros
_
”

31
 (ROSERO, 2006, p. 120). O 

único que nao recebeu comunicado foi o professor. 

Dias depois chega a San José uma jovem jornalista ruiva, que foi cobrir as notícias 

sobre o ataque ao município e entrevistar alguns moradores e vítimas. Junto com o operador 

de câmera anda pelo povoado, com cara de tedio e reclamando do calor. Quando o professor 

está voltando dos correios com cartas de sua filha, encontra uns meninos brincando com a 

granada que não explodiu. O professor fica espantado com a cena e tira a granada das mãos 

dos meninos; sai andando com ela; atrás uma fila de crianças que, apesar das reclamações do 

professor, o escoltam e festejam como se fosse um jogo. O velho Ismael vai até um barranco e 

joga o artefato que explode fazendo forte barulho e lançando luzes para todas partes. Os 

meninos festejam: “Yo me vuelvo a los niños: son caras felices, absortas - como si 

                                                           
31

 Grifos do autor. 
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contemplaran fuegos artificiales” (ROSERO, 2006, p. 128). 

Em decorrência do acontecido o professor recebe a visita dos vizinhos e da jornalista 

ruiva. Esta lhe dá um beijo, o parabeniza por sua façanha e se prepara para entrevistá-lo, mas 

o professor reage de maneira inesperada: 

 

Ella y su camarógrafo se me antojan de otro mundo, ¿de qué mundo vienen?, 

se sonríen con rara indiferencia, ¿son los anteojos oscuros?, quieren acabar 

pronto, se nota en sus ademanes, ella vuelve a decirme algo, que yo no 

escucho, no quiero escuchar, hago un esfuerzo por entenderla, está 

simplemente cumpliendo con su trabajo, podría ser mi misma hija 

trabajando, pero no puede ser mi hija, no quiero ni puedo hablar: doy un 

paso atrás, con un dedo me señalo la boca, una, dos, tres veces, indicándole 

que soy mudo. Ella ha entreabierto la boca, y me mira sin creerlo, pareciera 

que va a reír. No. Algo como la indignación la alienta: “Qué señor 

maleducado”, dice. (ROSERO, 2006, p. 132). 

 

Nas cartas sua filha diz que deveriam ir morar com ela e seu esposo em Popayán. O 

professor não sabe o que responder, nem como contar a verdade. Decide dizer que tudo está 

bem, que não podem abandonar a casa, que vão aguardar. Desde o desaparecimento de Otilia, 

o profesor descuidara da aparência: não cortou mais suas unhas, nem o cabelo, não fez mais a 

barba e, como ele mesmo diz, comia apenas para não morrer. Por isso, num momento de 

consciência, pensa: “[…] con razón la última vez Geraldina me observó con aprensión, 

deplorándome, igual que las gentes, hombres y mujeres que de unos meses para acá detienen 

la conversación cuando me acerco, me miran como si me hubiera vuelto loco, ¿qué me dirías 

tú, Otilia, cómo me mirarias?” (ROSERO, 2006, p.135).  A ausência de sua esposa se faz cada 

dia mais difícil; sente falta da sua companhia, de conversar com ela antes de dormir, de fazer 

as mútuas confidências: 

 

[…] pensar en ti sólo duele, triste reconocerlo, y sobre todo acostado en la 

cama, bocarriba, sin la vecindad viva de tu cuerpo, tu respiración, las 

ilusorias palabras que pronunciabas en sueños. Por eso me obligo a pensar en 

otras cosas, cuando intento dormir, Otilia, aunque tarde o temprano hablo 

contigo y te cuento, sólo así empiezo a dormir, Otilia, después de repasar un 

trecho de mi vida sin ti, y logro dormir profundo, pero sin descansar […] 

(ROSERO, 2006, p. 138). 

 

Nas horas de solidão o professor sonha com os mortos: Mauricio Rey, o médico Orduz, 

Marcos Saldarriga; lembra episódios do pasado, marcados todos pela guerra, pela violência, 

como quando assassinaram a primeira mulher de Mauricio Rey e sua filha. Ela era nesse 

momento candidata à prefeitura de San José; era, aliás, uma mulher honesta e empreendedora: 
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[...] acaso por eso mismo resultó asesinada a bala y garrote: cuatro hombres, 

todos portando armas de fuego, uno de ellos con un garrote en las manos, 

llamaron a casa de Rey: le pidieron a su mujer que saliera a la calle. Ambos 

se negaron. Empezaba la noche, y también uno de los crímenes más 

dolorosos de que se tenga recuerdo en este município – como señalan los 

periódicos –: los hombres se cansaron de esperar, entraron a la casa y 

sacaron a Adelaida por la fuerza, junto con Mauricio. El del garrote empezó 

a golpear a la mujer en la cabeza mientras Mauricio permanecía en el piso 

bocabajo, encañonado. Su hija única, de trece años, salió detrás de sus 

padres. Le dispararon a madre e hija. La menor murió en el acto, al tiempo 

que Mauricio alzaba en brazos a su mujer y la llevaba al hospital donde 

minutos más tarde falleció, luego de los inútiles esfuerzos de Orduz – que 

procuró salvarla hasta el último momento –. (ROSERO, 2006, p. 140). 

 

Depois se soube que os responsáveis pelo crime foram as Autodefesas da região em 

cumplicidade com políticos e um capitão da polícia. Um dia, Geraldina acorda o professor 

quando este está tendo um desses pesadelos e o convida a tomar café da manhã na sua casa. 

Ele repara que a bela mulher está superando aos poucos o luto e, para seu pesar, descobre 

também, que na mesa está Hortensia, a esposa de Marcos Saldarriaga, que observa o estado 

do professor e o aconselha que se cuide, pois quando Otilia voltasse não iria gostar de vê-lo 

assim. Na mesa também se encontra o filho de Geraldina, que permanece mudo e ausente, 

como morto em vida. As suntuosas comidas não chamam a atenção do professor, sim o estado 

tão prolongado de mudez e inércia do menino, por isso pensa que já é hora de ele falar, de 

voltar desse extravio: 

 

“Bueno”, le digo, poniendo mi cara casi encima de la suya, “ahora te toca a 

ti hablar. Qué fue de Gracielita, qué pasó.”  

El solo nombre de Gracielita lo remece. Me mira a los ojos, me entiende. 

Geraldina ahoga un grito con su mano. Pero el niño sigue sin decir palabra, 

aunque no deja de mirarme. “y tu papá” le pregunto, “qué fue de tu papá, 

como quedó.” Los ojos del niño se encharcan, ahora solo falta que empiece a 

llorar, y sí, será lo mejor, la escusa lamentable para levantarme de esta mesa 

disparatada. El niño mira entonces a la gordísima Hortensia galindo, que ha 

detenido su mano encima de una de las langostas. Después busca a su madre, 

y por fin parece reconocerla. Entonces dice, como si se lo hubiese aprendido 

de memoria: 

– Mi papá me dijo que te dijera que nos vayamos los dos de aquí que lo 

recojas todo que no esperes un día así me dijo que te diga mi papá. 

(ROSERO, 2006, p.148). 

  

O professor aproveita para perguntar ao menino se viu Otilia no acampamento, mas este 

lhe diz que não, que ela não estava lá; porém, depois descreve como sua irmã no momento 
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que ia ser liberada junto com ele, foi levada por um dos homens do acampamento que afirmou 

ser seu tio. Logo depois desse acontecimento, o professor perde a conta dos dias sem Otilia, 

não lê mais as cartas de sua filha, já que não sabe o que responder.  Por causa das ameaças, o 

prefeito abandona o município. Seguem seu exemplo outros habitantes. Todos com medo de 

um novo ataque. Todos com medo da guerra: 

 

También la joven médica abandona San José, igual que las enfermeras. 

Nadie sigue al frente del hospital improvisado. Y no han vuelto a visitarnos 

los camiones de la Cruz Roja, que aprovisionaban de combustible y 

alimentos a la población. Sabemos de otra escaramuza, a algunos 

quilômetros de aquí, por los lados de la cabaña del maestro Claudino. Hubo 

doce muertos. Fueron doce. Y de los doce un niño. No demoran en volver, 

eso lo sabemos, ¿y quiénes volverán?, no importa, volverán. (ROSERO, 

2006, p.158). 

 

   Os días vão passando em San José, mas o professor já não tem mais noção deles, nem 

se importa, segue sem ter notícias de Otilia. O êxodo de habitantes também continua, quem 

tem dinheiro, como Hortensia, sai em helicóptero militar, os outros se expõem a ser mortos 

pelas minas “quiebrapatas” que sulcam o município ou por alguma emboscada dos diferentes 

exércitos em combate. Por outro lado, o corpo de Marcos Saldarriaga aparece: depois de dois 

anos desaparecido seu cadáver foi encontrado num riacho; Geraldina, por sua vez, tenta juntar 

o dinheiro para o resgate de seu marido, com a colaboração de seu irmão, mas não consegue 

sequer reunir metade da soma. Mesmo assim, a entrega aos captores e estes ainda zombam 

dela: 

 

Ahora me cuenta que ni siquiera pudo reunir la mitad de lo que piden. “Ni 

siquiera nos entrega la mitad”, le dijeron, “no le ha hecho ningún favor a su 

marido”, me cuenta, la boca fruncida en un rictus desconocido, ¿es alegría?, 

que hasta le dijeron: ¿Se ve que no lo quiere”. 

Me cuenta: “Sentía en toda mi carne sus miradas, profesor, como si me 

quisieran comer viva”. (ROSERO, 2006,  p. 168). 

 

Geraldina confessa ao professor que não tem mais dinheiro, que os sequestradores 

deram um prazo que já se venceu e ela não conseguiu mais, confía que eles tenham piedade: 

  

Ya no tengo un céntimo, professor, eso les voy a decir, tendrán que 

apiadarse, y si no se apiadan pues que hagan lo que quieran, que me lleven 

con él, es preferible eso, los tres en lo mismo, como lo quiso la vida, a 

esperar años sin saber hasta cuándo, y Eusebito va conmigo, ésa en mi 

última carta, se apiadarán, estoy segura, ya les di todo, no les escondo nada. 

(ROSERO, 2006, p. 169).  
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Entretanto, mais uma notícia espanta os vizinhos que ainda permanecem em San José: 

na madrugada, colocaram na porta da casa de Chepe um saco con os dedos de sua esposa e o 

corpo da filha que esperavam. Chepe sai desesperado, segurando o saco em seus braços para a 

estação de polícia, o professor e outros habitantes vão atrás dele, mas não há ninguém, não há 

um só policial. Nesse momento, começam a aparecer outros homens uniformizados 

ordenando que todo mundo se reúna na praça. Voltaram outra vez. As pessoas que 

acompanham Chepe começam a se dispersar e a fugir, entre eles o professor, que escuta 

Chepe acusar e insultar esses homens, depois ouve um disparo: “‘Le tocó a Chepe’ dice el 

hombre que va a mi lado, la mujer ya está corriendo, y después el hombre, y otra vez el 

mundo, en distintas direcciones, pero nadie arroja un grito, una exclamación, todos en 

silencio, como si pretendieran no hacer ruido mientras corren” (ROSERO, 2006, p. 177). 

As pessoas correm procurando chegar a suas casas e atrás deles vão os uniformizados 

tentando pegá-las como gado, “nadie lo puede creer, pero toca creer, señor, toca” (ROSERIO, 

2006, p.178). O professor tenta entrar e se proteger na casa de uns vizinhos, mas estes o 

impedem; ele continua correndo e procurando esconderijo. Passa pela casa de un antigo 

amigo, Celmiro, e bate na porta para que este o deixe entrar, porém Celimiro sofreu paralisia 

da metade do corpo e não pode sair da cama, além do mais foi abandonado por seus filhos,  

que deixaram bastante comida ao lado da sua cama e depois fugiram. Sem alternativa, o 

professor despede-se do seu amigo e lhe diz que seus filhos voltarão por ele, mas este 

chorando e desconsolado, não acredita: “– Eso me dijeron, pero por qué toda esta comida a mi 

lado, para qué me la dejaron, se largaron de San José, me abandonaron. Son unos 

desgraciados” (ROSERO, 2006, p. 183).     

No meio do desespero, dos disparos, dos mortos pelas ruas, o professor decide se 

esconder entre estes, fingir que está morto. Os homens armados passam pelo lado dele, 

pensam que é mais um cadáver. Quando acha que está seguro se levanta, mas descobre que 

ainda havia outros homens atrás dele. Estes dão risada do atrevimento do professor,  

segurando um habitante do povoado ferido, cheio de sangue, estendem uma pistola para o 

professor e ordenam que ele termine o serviço: “– Mátame, papá – grita el herido, con 

esfuerzo, como si ya me hablara desde mucho más lejos, y se pone de costado, tratando 

vanamente de mirarme a los ojos; las lágrimas se lo impiden, la sangre que cubre su rostro” 

(ROSERO, 2006, p.185).  
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O professor se nega: “–Mátelo usted – digo al que me extiende la pistola –, ¿no ve que 

sufre? Acabe con lo que empezó”. Sai andando e escuta os disparos que pasam perto dele, não 

sente medo, os encara, um deles diz: “– Eso es lo que me empieza a gustar de usted, viejo, que 

no tiembla. Pero ya sé por qué. Usted no es capaz de pegarse un tiro, ¿no es cierto? Eso sí, 

quiere que lo matemos, que le hagamos el favor. Y no le vamos a dar ese gusto, ahora, ¿no?” 

(ROSERO, 2006, p.186). 

O professor se afasta deixando atrás os homens armados que não param de rir dele. Na 

frente da escola, encontra uma fila de pessoas que se dirigem à estrada, abandonam o 

município: “Lentos y maltrechos – hombres, mujeres, viejos, niños –, ya no corren. Son una 

sombra de caras en suspenso, ante mí, las comadres rezan a balbuceos, uno que otro hombre 

se empecina en acarrear las pertenencias de más valor, ropa, víveres, hasta un televisor, ¿y 

usted no se va, profesor?” (ROSERO, 2006, p.189). Não, o professor não vai embora, não 

sem Otilia. Um deles lhe diz que os uniformizados estão com uma lista e que o nome do 

professor está nela. Quem fala é um dos filhos de Celmiro. Diante da pergunta do professor 

sobre por que abandonaram seu pai, este diz que ele não quis sair, que afirmou que preferia 

morrer no lugar em que nasceu. O professor não sabe mais em quem acreditar, continua seu 

deambular pela destruição, pela guerra, que voltou para terminar com o pouco e os poucos 

que ficavam. Olha para a procissão que desaparece sem ele: 

 

En la primera curva de la carretera los veo desparecer. Se van, me quedo, 

¿hay en realidad alguna diferencia? Irán a ninguna parte, a un sitio que no es 

de ellos, que no será nunca de ellos, como me ocurre a mí, que me quedo en 

un pueblo que ya no es mío: aquí puede empezar a atardecer o anochecer o 

amanecer sin que yo sepa, ¿es que ya no me acuerdo del tiempo?, los días en 

San José, siendo el único de las calles, serán desesperanzados (ROSERO, 

2006, p. 191). 

 

Tudo é destruição ao seu redor. Encontra os homens armados que deram risada dele, 

estão com uma lista na mão, entram numa casa, tiram um homem lá de dentro e disparam na 

sua cabeça na frente de sua mãe, esta grita enlouquecida: “Les falta matar a Dios”, eles 

respondem burlonamente: “Díganos dónde se esconde madrecita” (ROSERO, 2006, p.195). 

Como um Dante abandonado, sem Virgílio, o professor continua seu caminho pelo inferno, 

encontra a cabeza de Oye, o vendedor de pastéis, ao lado de seu carrinho; chega finalmente 

em casa e se lembra de sua vizinha, a bela Geraldina, atravessa o muro de onde a contemplava 

nua em outros tempos felizes, e vê o cadáver do seu filho, Eusebito, e, como se não tivesse 

sido suficiente o horror por essa noite, assiste à cena mais louca e macabra: 
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Entre los brazos de una mecedora de mimbre, estaba abierta a plenitud, 

desmadejada, Geraldina desnuda, la cabeza sacudiéndose a uno y otro lado, 

y encima uno de los hombres la abrazaba, uno de los hombres urgaba a 

Geraldina, uno de los hombres la violaba: todavía demoré en comprender 

que se trataba del cadáver de Geraldina, era su cadáver, expuesto ante los 

hombres que aguardaban, ¿por qué no los acompañas, Islamel?, me escuché 

humillarme, ¿por qué no les explicas cómo se viola un cadáver?, o ¿cómo se 

ama?, ¿no era eso con lo que soñabas?, y me vi acechando el desnudo 

cadáver de Geraldina, la desnudez del cadáver que todavía fulgía, imitando a 

la perfección lo que podía ser un abrazo de pasión de Geraldina. Estos 

hombres, pensé, de los que sólo veía el perfil de las caras enajenadas, estos 

hombres deben esperar su turno, Ismael, ¿esperas tú también el turno?, eso 

me acabo de preguntar, ante el cadáver, mientras se oye su conmoción de 

muñeca manipulada, inanimada, Geraldina vuelta a poseer, mientras el 

hombre es solamente un gesto feroz, semidesnudo, ¿por qué no vas y le dices 

que no, que así no?, ¿por qué no vas tú mismo y le explicas cómo? 

(ROSERO, 2006, p. 201). 

 

No meio da locura, o velho Ismael vai para sua casa, quer dormir definitivamente, os 

homens armados estão à sua frente e perguntam furiosos seu nome: “[…] les diré que me 

llamo Jesucristo, les diré que me llamo Simón Bolívar, les diré que me llamo Nadie, les diré 

que no tengo nombre y reiré otra vez, creerán que me burlo y dispararán, así será” (ROSERO, 

2006, p. 203). 

Com essas palabras termina o perturbador romance de Evelio Rosero, o qual, se, por um 

lado, tem a novidade e a imediatez de narrar a guerra que se vive atualmente na Colômbia, por 

outro, tem também o sabor, o ranço, das velhas violências recicladas, como mostra María 

Teresa Ronderos em seu estudo do conflito colombiano. Rosero apresenta, em seu romance, 

as repercussões dessa antiga guerra que vem sofrendo o país e que, ao longo de todo esse 

tempo, não tem feito outra coisa senão se especializar na crueldade, na injustiça e no terror, 

com as práticas criminosas dos diferentes atores ou exércitos em combate. Nesse sentido, 

Rosero constrói um cronotopo da violência que vive a Colômbia rural, a Colômbia dos 

deslocados, a Colômbia das viúvas, dos órfãos, a Colômbia que se debate no fogo cruzado de 

diferentes exércitos cujo único interesse é o poder. 

Como Bolaño e Brizuela, Rosero consegue profundidade de observação e análise, não 

através da objetividade, da denúncia social, política, mas através da narração em primeira 

pessoa, da focalização do relato na voz de um observador da guerra, da violência, de um 

personagem periférico. Nessa perspectiva, o professor Iván Padilla Chasing, estudando este 

romance, destaca seu estilo impressionista e, seguindo Husserl, fenomênico:    

 

Sin embargo, a diferencia de la llamada novela de la violencia inspirada en 

los hechos derivados del 9 de abril y el bogotazo de 1948, centrada en la 
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barbarie desatada por el bipartidismo político, Evelio Rosero excluye la 

dimensión objetiva que eventualmente lo conduciría a un análisis 

sociológico y, por lo tanto, sin dimensión literaria: en su novela se excluyen 

las descripciones patológicas y las explicaciones políticas y sociales 

necesarias para exponer las razones del conflicto armado en Colombia. Con 

respecto a Los ejércitos, no se puede decir, tal como lo hace Pablo González 

Rodas al referirse a la novela colombiana de las décadas de los años 

cincuenta y sesenta, que se trate de una obra de “valor literario y 

sociológico” (González, 15). Por encima de la pura representación de la 

guerra, Rosero representa el estado mental, la forma de sentir, la manera 

como viven los colombianos la guerra.  

En esta perspectiva, Los ejércitos puede ser leída como una valoración 

estética, un análisis literario, de los efectos de la guerra, mas no como un 

examen conceptual sobre el conflicto armado o la manera como afecta a los 

colombianos. Aunque el lector perciba los estragos de la guerra, el autor 

abandona la dimensión objetiva y prefiere adentrarse en los vericuetos de la 

conciencia de su personaje (protagonista-voz narrativa) para dar cuenta de la 

forma como la guerra afecta la conciencia humana. Esta opción ratifica el 

carácter literario de su novela y elimina toda intención o pretensión de 

objetividad. Al concebir una novela de perfil impresionista, en la cual la 

acción aparece como vivencia verbalizada, dicha desde el interior, 

fenoménica, Rosero afirma, sin hacerlo explícito, el carácter ficcional de su 

novela. (PADILLA CHASING, 2012, p. 121-122).  

 

Assim como, em Nocturno de Chile, Bolaño nos introduz na realidade chilena da época 

da ditadura militar através dos olhos e da memória de um sacerdote, crítico literário e poeta 

medíocre, e como Brizuela, que fez o mesmo com o a ditadura dos anos 70 e a delinquência 

atual na Argentina, através da visão, marcas e lembranças do narrador Leonardo Bazán, 

Rosero faz isso com a realidade colombiana, através da focalização interna do velho professor 

Ismael Pasos. Como nos casos anteriores, encontramos aqui um personagem-narrador 

períférico, um personagem do povo, não a voz do ditador, do presidente, a voz de um homem 

de poder ou de um senhor da guerra.  

Como pudemos observar, ao longo da análise, e da história, Ismael é um homen com o 

peso e a decadência próprias da idade: dores no joelho, nas costas, incontinência, insônia, e 

que suporta seus dias graças à companhia de sua esposa Otilia. Ademais, graças ao contexto 

rural, como é o caso de San José, por sua condição de idoso, de professor de várias gerações e 

de morador antigo, ele é uma pessoa querida e respeitada na comunidade, sendo, portanto, 

testemunha privilegiada da história de violência desse município e do país.  

O professor é uma testemunha com um olhar profundamente crítico, desencantado e até 

sarcástico sobre a realidade subjetiva e objetiva. Além do mais, ao longo do romance, ele é 

mostrado como un voyeur que espia sua vizinha nua e as moças jovens e bonitas. O professor, 

pensamos, é um “observador”, no sentido amplo da palavra, tendo um olhar profundo e crítico 
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tanto para admirar a beleza, a voluptuosidade e a sensualidade feminina e também da natureza 

tropical do seu entorno, quanto para questionar criticamente e, inclusive, irônica e 

sarcasticamente a realidade que se vive em San José. E é através deste olhar profundo do 

velho professor Ismael que nós leitores temos acesso aos detalhes da violência que apresenta 

o conflito armado colombiano, o que constitui um dos maiores acertos estéticos e ideológicos 

do romance, como afirma Iván Padilla Chasing (2012, p. 123-124):      

 

En esta novela, Rosero deja que el lector perciba que el mundo representado 

está relacionado con la conciencia de un personaje que actúa y piensa en él, 

pero sobre todo, que experimenta aquello que verbaliza. Al decidirse por una 

novela de dimensión fenoménica y focalizar el relato desde el interior, 

Rosero busca no solo permitirle a su lector conocer los pensamientos, los 

sentimientos y las sensaciones de su personaje, sino también ofrecer una 

visión total del conflicto armado en Colombia. Al ausentarse del relato como 

narrador-autor, o simplemente como una voz que focaliza desde el exterior 

el mundo representado, y unificar la información a través de una sola 

subjetividad, se tiene de primera mano, la intimidad del personaje, las causas 

del problema tratado, el estado anímico, la vivencia del tiempo, etc. En Los 

ejércitos, esta elección es importante para entender el significado estético e 

ideológico del texto.  

 

Assim, o narrador nos faz observadores da vida em San José, do dia a dia neste 

epicentro, cronotopo do romance e metáfora da Colombia rural, da Colômbia que vive a 

guerra. Vemos a presença fraca do Estado nessas zonas de conflito, um Estado aliado aos 

poderes econômicos, apoiando e subsidiando grupos armados de extrema direita, 

paramiliatares, que aterrorizam e assassinam com a maior crueldade a população civil, como 

podemos apreciar na narração do crime do mestre Claudino ou da primeira esposa de 

Mauricio Rey.  

Como braço direito desse Estado e instrumento de ação de suas políticas, encontramos 

uma polícia e um exército que, antes de cuidar, proteger e velar pelos direitos humanos da 

população, convertem-se em mais uma fonte de medo, autoritarismo e violência desmedida. 

Este é o caso, por exemplo, do capitão Berrío que, num ataque de loucura e raiva, atira contra 

as pessoas na praça central, sem que depois seja julgado nem demitido do seu cargo: 

 

Rodrigo Pinto, nuestro vecino de montaña, llegó a visitarme, alarmado: me 

ha dicho que el capitán Berrío, en su vereda, en compañía de soldados, 

advirtió que si encontraba indícios de colaboradores iba a tomar medidas, y 

lo dijo de visita, rancho por rancho, interrogando no sólo a los hombres y 

mujeres sino a los niños de menos de cuatro años, que apenas saben hablar. 

“Está loco” me dijo Rodrigo. 
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– Y bien loco. No fue retirado de su cargo, como se pensaba – le digo –, yo 

mismo lo vi disparar a los civiles. (ROSERO, 2006, p. 158-159). 

  

A guerrilha, por sua vez, longe de fazer uma luta revolucionária, reivindicativa, que 

apoie e defenda o camponês, o operário, os menos favorecidos de um sistema injusto, desigual 

e arbitrário, como foi a proposta inicial dos movimentos revolucionários na América Latina e 

serviu de propaganda para o engajamento e morte do melhor da juventude desde os anos 

sessenta (como apontava Roberto Bolaño no seu discurso ao receber o Prêmio Rómulo 

Gallegos), aparece, no romance de Rosero, como outro bando, outro exército de criminosos, 

de sequestradores, torturadores e assassinos, que atacam não os grandes empresários, 

banqueiros, donos do capital e do poder hegemônico, mas a população civil, o camponês, o 

pequeno proprietário.  

Este é o mundo que vemos atráves dos olhos do professor Ismael: um mundo devastado, 

destruído pela guerra, um mundo em que a simplicidade da vida, os pequenos prazeres, o 

deleite da paisagem, da natureza, a contemplação da beleza humana, são destruídos pela 

guerra, pela violência, pelos diferentes exércitos: oficiais (polícia, exército), paramilitares, 

guerrilheiros, que lutam num fogo cruzado, em que a população fica no meio e sofre as 

consequências:  

 

El material verbal y los códigos semánticos utilizados por Rosero ubican al 

lector en un momento y un espacio determinados de la historia nacional. El 

niño abandonado o asesinado al nacer, el sicariato, el narcotráfico, el 

paramilitarismo, el niño reclutado para la guerra, la guerrilla, la bala perdida, 

el paisaje sembrado de coca, la niña secuestrada antes de nacer, el secuestro 

extorsivo, la mujer víctima de abuso sexual y convertida en trofeo de guerra, 

la mina quiebrapatas, el desplazado, la falta de alimentos y transporte, los 

“corredores” que dividen el territorio nacional, más que temas, son 

elementos cargados de historicidad que, por el hecho de haberse convertido 

en aspectos de nuestro horizonte cultural, garantizan la recepción de la obra. 

(PADILLA CHASING, 2012, p. 126). 

 

Essa é a realidade crua e nua que contempla o narrador, que destrói seu mundo, que tira 

dele a sua companheira de velhice, a sua Otilia, sem sequer ter a possibilidade de saber o que 

aconteceu com ela, qual dos diferentes exércitos dessa guerra absurda a sequestrou ou a 

assassinou. Esses elementos constroem o tom do romance, tão importante na estética de 

Rosero, como ele mesmo afirmou no ensaio “La creación literaria” (1993). Um tom de 

desesperança, de desamparo, de impotência, de loucura, que caracteriza a voz do narrador e, 

por extensão, a voz dos colombianos que sofrem a guerra: 
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De manera original, por lo menos en la novela colombiana, Rosero logra 

significar el estado de tristeza vaga, profunda y permanente de los 

colombianos. Al entrar en un estado de melancolía, de profundo pesimismo, 

Ismael pierde toda iniciativa: la pérdida de la persona amada trae consigo la 

del interés por el mundo exterior y, por consiguiente, no solo el 

empobrecimiento de su yo, sino también la crítica del pasado y el presente 

colombiano. Ante la imposibilidad de hacer el duelo, el mundo, San José, se 

vuelve vacío, estéril y moralmente despreciable. Ante tal panorama, como 

hemos visto, el personaje se denigra, se castiga hasta humillarse, 

deliberadamente, ante todos. A través de este delirio, Rosero significa la 

insignificancia moral de la Colombia de hoy: la desaprobación de Ismael, su 

insomnio, su desfallecimiento, su dejación, el rechazo del alimento son 

síntomas de la imposibilidad de aferrarse a la vida, pero, al mismo tiempo, 

de la necesidad de poner fin a una situación perpetuada, constantemente 

renovada, en Colombia. (PADILLA CHASING, 2012, p. 131). 

 

Por outro lado, esta referencialidade social, política, histórica que traz o romance, a 

partir da percepção do narrador, observador e vítima da guerra na Colômbia contrasta, como 

bem analisa Ivan Padilla Chasing, com as declarações que, no momento de gestação e 

publicação do romance, fazia o então presidente Alvaro Uribe Vélez, quando afirmava que a 

Colômbia não estava em guerra. Isso implica uma atitude “crítica”, “ética” e “estética”, por 

parte do autor:  

 

En este sentido, se puede decir que para Rosero escribir implica asumir una 

actitud crítica, ética y estética, ante el caos social, ante la degradación o 

ausencia absoluta de valores en la Colombia actual. Con Los ejércitos, 

Rosero no solo toma posición frente a las novelas amarillistas, 

seudofantásticas, esotéricas (Mala noche, Scorpio city, Satanás, entre otras) 

en las cuales la violencia, la descomposición social es el resultado de fuerzas 

sobrenaturales o de pandillas o sectas protagonistas de una especie de 

limpieza social, sino también frente a las versiones oficiales como la del 

entonces presidente Álvaro Uribe quien se permitió declarar ante el mundo 

que Colombia no estaba en guerra. Sin pretender reducir la problemática de 

esta novela a aspectos extratextuales, es preciso entender la configuración de 

Ismael y de San José como signos a través de los cuales Rosero toma 

posición frente al discurso oficial del momento, produciendo un efecto de 

honestidad ante una actitud percibida como cínica, mentirosa, falsamente 

paternalista de dicho mandatario. El acto creativo de Evelio Rosero cobra 

sentido en estas circunstancias históricas: la estructura axiológica de Los 

ejércitos se relaciona con esta situación vital. Gran parte del valor estético de 

esta novela reside en la manera como, en calidad de autor, resiste al discurso 

de la mentada seguridad democrática. (PADILLA CHASING, 2012, p. 132). 

 

O “Plano de Segurança Democrática”, que foi uns dos pilares do programa de governo 

do ex-presidente Álvaro Uribe ao longo dos seus dois mandatos consecutivos, não é outra 

coisa, como apontamos antes, senão a ampliação e a dilatação da Doutrina de Segurança 

Nacional, impulsionada pelos Estados Unidos, para, no marco da Guerra Fría, estabelecer a 
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esquerda (comunismo, socialismo, movimentos guerrilheiros), como inimigos do Estado, do 

sistema e da democracia. Este tipo de política que se sustenta num discurso de dupla moral e 

conduz à prolongação do conflito é duramente questionado e inonizado no romance, como 

afirma Iván Padilla Chasing (2012, p. 152):  

 

Los ejércitos configuran una postura escéptica, irónica, a través de la cual 

Rosero cuestiona el minimalismo y falta de humanismo del discurso de la 

seguridad democrática: en esta novela, el autor lo entiende como un ejercicio 

retórico vacío, normativo, nada objetivo, irresponsable y más bien 

persuasivo cuyo objetivo final es negar el conflicto y hacer, tal vez 

deliberadamente, que se prolongue. 

 

Com essa política, apoiada e financiada pelos Estados Unidos, a Colômbia passou oito 

anos do governo Uribe (2002-2010) em guerra declarada contra a guerrilha, tendo investido a 

maior parte do orçamento nacional. Guerra que ainda continua, realidade que o discurso 

oficial e o da mídia tentam disfarçar ou ocultar, o que é duramente criticado e ironizado pelo 

narrador do romance: 

 

Los contingentes de soldados, que apaciguaban el tiempo en San José, por 

meses, como si se tratara de renacidos tiempos de paz, ha disminuido 

ostensiblemente. En todo caso, con ellos o sin ellos los sucesos de guerra 

siempre asomarán, recrudecidos. Si vemos menos soldados, de eso no se nos 

informa de manera oficial; la única declaración de las autoridades es que 

todo está bajo control; lo oímos en los noticieros – en las pequeñas radios de 

pila, porque seguimos sin electricidad –, lo leemos en los periódicos 

atrasados; el presidente afirma que aquí no pasa nada, ni aquí ni en el país 

hay guerra: según él Otilia no ha desaparecido, y Mauricio Rey, el médico 

Orduz, Sultana y Fanny la portera y tantos otros de este Pueblo murieron de 

viejos, y vuelvo a reír, ¿por qué me da por reír justamente cuando descubro 

que lo único que quisiera es dormir sin despertarme? Se trata del miedo, este 

miedo, este país, que prefiero ignorar de cuajo, haciéndome el idiota 

conmigo mismo, para seguir vivo, o con las ganas aparentes de seguir vivo, 

porque es muy posible, realmente, que esté muerto, me digo, y bien muerto 

en el infierno, y vuelvo a reír. (ROSERO, 2006, p. 158). 

 

Los ejércitos é um romance que, através da estética da violência, do cinismo, do 

realismo cru, absurdo e hiperreal, afasta-se do discurso panfletário, documental, testemunhal, 

lançando um olhar profundo, crítico e irônico da história colombiana; de um país que há 

quase duzentos anos vem reciclando violências, prolongando uma guerra na qual não existem 

mais valores, nem ideologias; uma guerra em que os exércitos, de esquerda, direita, de 

qualquer lugar e origem, lutam apenas pelos interesses particulares, pelo domínio do 

narcotráfico, da extorsão, da apropriação de terras e, em definitivo, pelo poder. Uma guerra na 

qual, como apresentado por Rosero, o valor pela vida está totalmente perdido e a banalização 
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da morte é código comum para os atores do conflito. Nem os valores religiosos são 

respeitados. Num país consagrado ao Sagrado Coração de Jesus como é a Colômbia, Los 

ejércitos demonstra que a guerra desvirtua qualquer fé, por isso resulta impactante a cena 

quando o soldado mata o jovem na frente de sua mãe e esta grita: “Les falta matar a Dios”, e o 

soldado responde: “Díganos donde se esconde madrecita” (ROSERO, 2006,  p. 198). 

Como Bolaño, em Nocturno de Chile, e Brizuela, em Una misma noche, Rosero neste 

romance através da técnica da apresentação e não da representação, exprime como os 

exércitos, constituídos por homens, mulheres e até crianças, da própria população, são 

produto, instrumentos e funcionários, de uma maneira ou de outra, de um Estado negligente, 

corrupto, impune, que defende os interesses de uma pequena elite poderosa e não a 

democracia e o bem-estar comuns e que, por meio da exacerbação do medo e do ódio, tentam 

manter dominada e controlada uma sociedade.  

Los ejércitos de Rosero apresenta essa condição da realidade colombiana com uma 

força literária e poética intensa e perturbadora, já que nos fala de um drama, de uma guerra, 

de que a Colômbia continua padecendo. 

 

2.2.3 As Forças Revolucionárias em El Salvador  

 

El Salvador, por sua vez, viveu seu maior conflito guerrilheiro entre 1980 e 1992, 

conhecido como Guerra Civil de El Salvador. Neste, enfrentaram-se a Força Armada de El 

Salvador (FAES), contra as forças insurgentes da Frente Farabundo Martí para a Liberação 

Nacional (FMLN). O conflito terminou graças aos diálogos e processos de paz entre as duas 

facções e a assinatura de um acordo de paz em 1992, respaldado pela ONU, para a 

desmobilização, entrega de armas e incorporação à vida civil dos combatentes. Estima-se que 

o conflito deixou cerca de 75 000 mortos e desaparecidos. 

Esse conflito tem também suas origens no século XIX, devido à briga pelo poder e pela 

posse das terras por parte dos partidos hegemônicos: liberais e conservadores. El Salvador 

fazia parte das Províncias Unidas de Centro América, as quais obtiveram sua independência 

em 1821. Depois do fracasso da tentativa de um governo federal, El Salvador se constitui 

como nação independente em 1841; nos anos seguintes, o país viveu um forte conflito político 

entre liberais e conservadores que terminou, em 1871, com o triunfo dos liberais, seguido da 

sucessão presidencial de grandes fazendeiros, conhecida com a “República Cafetalera”. Dessa 

maneira, entre 1881 e 1882, o presidente Rafael Zaldívar decretou a abolição da propriedade 

comunal, ocasionando, ainda mais, a concentração da terra em poucas mãos.  
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Boa parte do século XX, em El Salvador, se caracterizou pela pose do poder por parte 

de governos militares, começando em 1931 com o general Maximiliano Hernández Martínez 

até a derrocada de Carlos Humberto Romero em 1979. A ausência de reforma agrária e o 

consequente incremento da desigualdade econômica e social levaram a um levante camponês 

e indígena em 1932, o qual foi duramente reprimido pelo governo militar, deixando um saldo 

aproximado de 30 000 mortos. Por outro lado, El Salvador entrou em confronto bélico, em 

1969, com a república vizinha de Honduras (mais conhecida como a “Guerra do Futebol”), o 

qual foi solucionado devido à intervenção da Organização de Estados Americanos – OEA.  

Nos anos setenta, no contexto da Guerra Fria, da Doutrina de Segurança Nacional, de 

regimes militares, do crescimento abismal da brecha entre ricos e pobres, e, alentados pelo 

eco da Revolução Cubana, surgem diferentes grupos e movimentos revolucionários, 

integrando estudantes, líderes sindicais, trabalhadores: as Forças Populares de Liberação 

“Farabundo Martí” (FPL), unificando alguns membros do antigo Partido Comunista 

Salvadorenho – PCS (criado em 1930); em 1975, as Forças Armadas da Resistência Nacional 

(FARN), grupo formado nesse ano como cisão do Exército Revolucionário Popular (ERP); o 

Partido Revolucionário dos Trabalhadores Centro-americanos (PRTC), fundado em 1976.  

Em 10 de outubro de 1980, com a fusão de alguns desses grupos (FPL, ERP, 

Resistência Nacional – RN, PCS, PRTC), funda-se a Frente Farabundo Martí de Libertação 

Nacional (FMLN), tomando seu nome do fundador do PCS. Desse modo, com o apoio 

econômico, de armas, logístico, da União Soviética, de Cuba e dos seus vizinhos sandinistas 

da Nicarágua
32

 (que, depois de derrubar a ditadura de Anastasio Somoza Deabayle, em 1979, 

assumiram o poder e apoiaram as FMLN, enviando armas de origem soviética), as FMLN 

iniciam a guerra contra as Forças Armadas de El Salvador (FAES), formada por membros do 

exército e da polícia. Estas (as FAES), por sua vez, receberam o apoio militar dos Estados 

Unidos, com armamento de diferentes tipos e com a formação de unidades de elite 

denominadas “Batalhões de Infantaria de Reação Imediata (BIRI). Contou, aliás, com o apoio 

de grupos paramilitares, subsidiados por grandes fazendeiros e empresários da extrema 

direita, denominados “Esquadrões da morte”, que, desde finais da década de setenta, vinham 

agindo contra a “subversão”, semeando o terror e a morte nas zonas rurais e mais pobres de El 

Salvador. 

Sob esse panorama, inicia-se em 1980 a Guerra Civil de El Salvador, que se vai 

prolongar durante doze anos, quando centenas de homens e até crianças foram recrutados 
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 Sobre o conflito nicaragüense, veja-se: Gilles Bataillon, “De Sandino aos Contras: Formas e práticas da guerra 

na Nicarágua” (2011).  
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pelas partes em conflito para exercer as diferentes formas de violência: sequestro, tortura,  

estupro, etc., na luta pelo poder. O excesso de violência, por parte dos organismos do Estado e 

seus colaboradores, foi terrível e superior, em comparação à guerrilha, como aponta Patrícia 

Alvarenga
33

 no artigo “El sujeto revolucionario en la representación literaria. ¿Pasado 

olvidado  o memoria viviente?”:    

 

La violencia sobre gentes indefensas por parte de integrantes de la 

insurgencia, es retratada en los informes de la Comisión de la Verdad, como 

“excesos” de la guerra  difícilmente comparables con las denuncias de  miles 

y miles  de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas 

represivas formalmente integradas al Estado y sus aliados paramilitares. Si 

bien se analizan en sus páginas asesinatos a sangre fría por parte de la 

guerrilla, en general se trata de lo que ésta definía como “blancos militares”, 

es decir, personas cuyas actuaciones en la vida pública afectaban el curso de 

la guerra: jueces, alcaldes, militares salvadoreños y estadounidenses 

desarmados, excombatientes acusados de traición, e incluso civiles y 

miembros de la guerrilla cuya actuación política contravenía las reglas 

establecidas por los altos mandos del Frente y sus principales aliados. 

Sostiene Ralph Sprenkels que, la derecha se abocó a negar lo que era 

obviamente innegable: la masividad de sus crímenes. Los altos dirigentes del 

FMLN, temerosos de verse envueltos en demandas judiciales por el 

relativamente escaso pero significativo número de actos criminales que se 

les atribuyeron, (el 5% de los casos documentados) no se opusieron a la Ley 

de Amnistía que dejó impunes los actos atroces cometidos durante la guerra. 

 

 Não obstante, a guerrilha também participou do excesso de violência e horror. O fim da 

guerra e os informes da Comissão de Verdade, por exemplo, revelaram crimes atrozes 

cometidos por parte da insurgência. Este é o caso, por exemplo, de Mayo Sibrian, um dos 

comandantes emblemáticos do FMLN: “Este  comandante con una aureola casi mítica, se 

convirtió en un tirano,  un pequeño Stalin,  pues se calcula que ajustició a más de un millar de 

sus compañeros del Frente Paracentral” (ALVARENGA). Esses dados permitiram relativizar 

o lugar de vítimas e carrascos das facções em conflito na Guerra Civil de El Salvador, dando 

outra perspectiva e outra dimensão ao conflito armado neste país, como afirma Patrícia 

Alvarenga (p. 18): 

 

Las denuncias que el periódico digital El faro publica en el 2006 en el 

reportaje “Mayo Sibrian: el carnicero de la Paracentral” y posteriormente la 
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publicación del libro de Giovanni Galeas y Berne Ayalá Informe de una 

matanza. Grandeza y miseria de una guerrilla basados en entrevistas con 

excombatientes y parientes de víctimas de San Vicente, colocan en una 

nueva dimensión la violencia emanada de las fuerzas guerrilleras. No se trata 

solamente de que a ésta se sumen nuevos casos de violación de derechos 

humanos. La revelación de los asesinatos y torturas masivas que practicara 

Sibrian sobre su propia gente alegando que estaban infiltrados, quiebra  la 

relación dualista que coloca al poder del Estado y sus aliados como  

victimarios y a los grupos insurgentes y sus simpatizantes como víctimas. 

También tienden a  borrarse las distancias cualitativas entre las prácticas de 

violencia sobre la sociedad de parte de los cuerpos represivos y aquellas 

ensayadas por los militantes de la  guerrilla. Este caso ha adquirido 

extraordinaria notoriedad en los últimos años conduciendo las disputas por la 

memoria a terrenos complejos. 

 

 Os ideais revolucionários, o sonho por uma sociedade mais justa que a esquerda e os 

grupos guerrilheiros de El Salvador prometiam, uma vez terminada a Guerra Civil, foram 

substituídos por uma realidade mais complexa na qual a violência, longe de terminar, foi 

reciclada e continuada pelos diferentes ex-combatentes: militares, paramilitares, guerrilheiros. 

Muitos desses ex-combatentes não conheciam outra forma de viver além da guerra e, 

portanto, encontraram na delinquência e no crime organizado sua forma de subsistência. 

Desse modo, surgem novos atores armados como a famosa gangue das Maras
34

, que 

hoje fazem de El Salvador, apesar do fim da guerra e do conflito guerrilheiro, um dos países 

mais violentos do mundo. 

 

2.2.3  Robocop e o Vikingo 

  

Horacio Castellanos Moya nasceu em 1957, em Tegucigalpa, capital de Honduras. De 

mãe hondurenha e pai salvadorenho, Horacio mora seus primeiros anos de vida em Honduras, 

mas, por questões políticas, a família precisou abandonar esse país. Passam, assim, a morar 

em El Salvador, onde Horacio vive parte de sua infância e de sua juventude, até o momento 

em que precisa deixar o país por causa da convulsão política que este vivencia nos anos 

setenta. Exila-se no Canadá, passando em seguida a residir na Costa Rica e depois no México, 

onde mora até 1992.  

Durante esse período, que corresponde à Guerra Civil em El Salvador, trabalha na 

Agência Salvadorenha de Imprensa (Salpress) e publica, em 1988, seu primeiro romance, La 

diáspora. Nele, o autor já apresenta alguns dos temas que lhe interessam, como o desencanto 
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revolucionário, a violência política e social da América Central. Neste romance, por exemplo, 

aparece a morte de Mélida Montes e do comandante Cayetano Carpio, líderes importantes da 

esquerda salvadorenha e do FMLN, assassinados pelos membros do próprio movimento. 

Sobre esse assunto, Castellanos Moya, em entrevista publicada pela Revista Hispamerica, diz 

o seguinte: 

 

Cuando ellos murieron yo trabajaba para una agencia de prensa que se 

llamaba SALPRESS, que estaba vinculada con la organziación a la que ellos 

pertenecían; era una agencia de prensa legal en México, reconocida 

juridicamente, pero ellos la influenciaban. En ese momento yo era el jefe de 

redacción y por supuesto que me enteré en detalle de todo esto. Para mí fue 

una conmoción, en el sentido en que aparece en la novela, pues descubrí que 

los asesinos estaban también adentro de la izquierda, y no solo afuera; y 

descubrí otra cosa, que ya la he dicho antes y que no es mía, sino de Juan 

Carlos Onetti: que los hijos de puta están en todos los bandos; no hay bando 

bueno, o, en contra de lo que decía Roque Dalton, no hay una organización 

pura en el mundo de los hombres, no la hay. La puereza es algo que no se da 

en el mundo de los hombres, la puereza se da en los químicos... Seguramente 

hay un azúcar más pura que otra. Bueno, lo viví con mucha intensidad, 

pasión, conspiración, intriga. Yo era alguien estrechamente vinculado con la 

información, la tenía de primera mano. Después de esto fue muy natural 

decir “con esta gente no quiero trabajar”, y de hecho dejé de trabajar con 

ellos. (apud RODRÍGUEZ FREIRE, 2011, p.58).  

 

  

Com o final da Guerra Civil, volta a El Salvador em 1992. Em 1996, publica Baile con 

serpientes e, em 1997, El Asco: Thomas Bernhard en San Salvador, mas de novo tem de sair 

do país devido a ameaças de morte pelo tratamento de temas sensíveis do ambiente político e 

social que vivia El Salvador nesse momento. Desde então, passa a alternar seu local de 

residência entre Espanha, México e Estados Unidos, onde trabalha e mora atualmente. Sobre 

esse aspecto diaspórico de sua vida e a repercussão na sua literatura, Castellanos Moya (apud 

RODRÍGUEZ FREIRE, 2011, p. 62), afirma: 

 

La idea de nación es algo naturalmente débil en mí, porque soy una persona 

que nació en Honduras, pero crecí, me formé y me eduqué en El Salvador y 

terminé viviendo la mayor parte de mi vida adulta en México. Ello generó un 

sentido de no pertenencia que puede ser definido como fisura respecto del 

espacio en el que me ubico y esto se evidencia en mi literatura. Creo que un 

escritor que nace en un lugar, estudia en ese lugar, se forma en ese lugar y 

vive toda su vida en ese mismo lugar no va a tener la misma perspectiva que 

alguien como yo; no puede, no le interessa y no lo quiere. En mi caso es 

igual, aunque de manera inversa... No es que me lo proponga: es así. 
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Em 2000, Castellanos Moya publica La diabla en el espejo, romance que fica como 

finalista do Prêmio Rómulo Gallegos em 2001. Depois, viria uma ampla publicação de 

romances, que incluem: El arma en el hombre (2001), Donde no estén ustedes (2003), 

Insensatez (2004), Desmoronamiento (2006), Tirana memoria (2008), La sirvienta y el 

luchador (2011) e El sueño del retorno (2013). Além do seu trabalho como romancista, 

Castellanos Moya tem incursionado em outros gêneros literários como a poesia, o conto e o 

ensaio.  

A experiência de viver em vários países da América Central, em momentos de grande 

agitação política, repercute diretamente na sua produção literária, a qual gira em torno dos 

diferentes conflitos que viveu esta região ao longo das últimas décadas, marcados todos eles 

pela violência: 

 

La violencia es un componente de mi vida, escribo sobre ella al igual que 

otros escritores escriben sobre sus problemas con las mujeres. Siempre he 

vivido muy relacionado con la violencia, por motivos políticos, primero, y 

por la sociedad donde vivía, después. El primer recuerdo que tengo de 

infancia es un bonbazo en la casa de mi abuelo, que era un político 

hondureño. Yo estaba ahí casualmente aquel día, tenía alrededor de 4 años, 

los 4 que viví en Honduras: este es mi primer recuerdo y con el cual 

comenzó todo. Luego por crecer en un San Salvador donde se estaba 

incubando una guerra civil que enseguida explota, una guerra donde se 

masacra a la gente como moscas. De manera que no escoges la violencia, 

sencillamente ella forma parte de tí. Seguramente si me lo propusiera, no me 

saldría bien, porque cuanto más vital es la literatura, y más viene de tu 

naturalidad, es mucha más auténtica, por lo menos para mí. La violencia no 

es un tema que yo escoja, sino que ha sido parte de mi vida... Y si bien ahora 

no vivo en la violencia, escribo sobre la época en la que me formé, la época 

de mis años mozos, como dicen, pues uno queda marcado, estas cosas te 

marcan... Esos años son los definitorios, ese período de antes de los 25 años. 

(apud RODRÍGUEZ  FREIRE,  2011, p. 64). 

 

Esses elementos fazem de Castellanos Moya um autor imprescindível do RLC para 

conhecer e entender a realidade e, particularmente, os conflitos armados que tem sofrido 

América Central na sua recente história.     
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2.2.4.1 Robocop 

 

El arma en el hombre foi publicado em 2001. Neste romance, Castellanos Moya narra, 

na primeira pessoa, a história de Robocop, um sargento do exército que, após o final da 

Guerra Civil em El Salvador, é desmobilizado: 

 

Los del pelotón me decían Robocop. Pertenecía al batallón Acahuapa, a la 

tropa de asalto, pero cuando la guerra terminó, me desmovilizaron. Entonces 

quedé en el aire: mis únicas pertenencias eran dos fusiles AK-47, un M-16, 

una docena de cargadores, ocho granadas fragmentarias, mi pistola nueve 

milímetros y un cheque equivalente a mi salario de tres meses, que me 

entregaron como indemnización. (CASTELLANOS MOYA, 2013 [2001], p. 

9).  

 

Como seu apelido já diz, trata-se de um homem altamente dotado, física e 

psicologicamente, para o exercício da guerra, do combate, e isso lhe valeu o respeito e a 

admiração de todos os seus companheiros e superiores. Comandava um grupo de elite que, 

como ele mesmo disse repetidas vezes e com orgulho, eram os mais temíveis na luta contra os 

“terroristas”, ou seja, os guerrilheiros. Por isso, a desmobilização e seu regresso à vida civil o 

abalam de maneira muito forte: “[…] las fuerzas armadas habían sido mi padre y el batallón 

Acahuapa mi madre. No me podía imaginar convertido de la noche a la mañana en un civil, en 

un desempleado” (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 12).  

Como consequência desses fatos, ele vai morar um tempo com o único parente que tem 

no país, seu primo Alfredo. Desempregado e com pouco dinheiro, gasta seu tempo bebendo 

no bordel La Piragua onde conhece Vilma, uma prostituta que se converte em sua amante, 

enquanto pensa o que vai fazer com sua vida. Nesses momentos, um antigo membro da sua 

companhia, Bruno Pérez, entra em contato com ele e lhe propõe se unir a outros 

desmobilizados com a finalidade de botar pressão no governo para que este lhes pague uma 

indenização mais justa.  

Porém, quando Bruno descobre o armamento que Robocop tem, sugere formar um 

esquadrão e realizar diferentes golpes: 

 

Bruno dijo que con ese mínimo arsenal podíamos realizar operaciones para 

conseguir dinero. Era lo que yo pensaba. Necesitábamos un auto, detectar el 

objetivo e diseñar un plan de acción. Debíamos empezar con la casa de algún 

ricachón, donde pudiéramos obtener efectivo, joyas e objetos de valor, que 

Bruno se encargaría de vender a través de su compadre. (CASTELLANOS 

MOYA, 2013,  p. 24).  
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Dessa forma, o esquadrão se dedica inicialmente ao roubo de casas e carros de luxo até 

que são contatados por um membro do exército para realizar uma operação delicada e secreta: 

o assassinato de um líder importante da guerrilha. Depois do êxito dessa operação, o major 

Linares, antigo conhecido de Robocop e seus homens, anuncia-lhes que, “[...] um Alto Mando 

había autorizado la creación de una unidad cuya misión consistía en detectar y aniquilar esas 

estructuras clandestinas de los terroristas” (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 33). O major 

Linares lembra que essa unidade atuaria totalmente desligada das Forças Armadas, portanto, 

caso acontecesse qualquer problema negaria seu conhecimento ou participação. Robocop e 

Bruno aceitam sem hesitação. 

O pequeno esquadrão paramilitar tem, então, a missão de “eliminar terroristas”, ou seja, 

membros da guerrilha que, embora a guerra tivesse finalizado, continuvam sendo um 

problema para os militares e/ou políticos no poder. Assim, a eles é encarregada a morte do 

“comandante Milton”. O atentado é realizado com sucesso, mas causa grande agitação no 

país: 

 

Una operación limpia, pero que levantó tremendo desparpajo, porque se 

trataba del primer jefe terrorista muerto luego del fin de la guerra. Hubo 

bulla en los periódicos y en los noticieros, declaraciones de los políticos, 

condenas al hecho hasta de las Fuerzas Armadas, promesas de investigación 

a fondo por parte del gobierno. (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 38). 

 

Por esse motivo, Robocop é enviado à Guatemala. Enquanto espera passar o escândalo 

da morte do chefe guerrilheiro, o major Linares recomenda-o a um coronel amigo seu, 

Castillo, dono de muitas terras e líder de um exército paramilitar que luta contra a guerrilha do 

seu país. Robocop passa ali uma temporada e, como a Guatemala ainda se encontra em 

guerra, aprende algumas coisas: “Me explicó los métodos que utilizaron para ablandar a la 

población y limpiar de terroristas la zona: cada kaibil [soldado especial] debía violar y 

decuartizar a una niña y luego beber su sangre, dijo. Cosas de índios”(CASTELLANOS 

MOYA, 2013, p. 41). 

De regresso a El Salvador, Robocop fica sabendo que o seu esquadrão está 

desarticulado porque estavam sendo investigados e perseguidos pela polícia, já que o homem 

para o qual trabalhavam roubando carros era o líder de “La banda del Coyote”, uma 

importante organização criminosa, altamente perseguida pelo Estado. Assim, uma vez mais 

sem dinheiro e sem trabalho, Robocop vive se escondendo até ser novamente contactado por 

Linares.  
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Depois de uma forte reprimenda de Linares pelos vínculos de Robocop com “La banda 

del Coyote”, o militar lhe encomenda novas missões a Robocop e seus homens. A primeira 

delas é escoltar caminhões do exército com conteúdo secreto e, posteriormente, matar uma 

mulher. Missões que Robocop cumpre de maneira eficiente e sem fazer perguntas, ainda que 

para isso tenha de matar uma mãe na frente de suas filhas: 

 

La sorprendí en la cochera. Venía con sus dos pequeñas hijas. Creyó que era 

un asalto: me entregó las llaves del auto y me pidió que nos les hiciera daño. 

Les ordené que entraran a la casa. Ella me dijo que podía llevarme lo que 

quisiera, que por favor no las fuera a maltratar. Estábamos en la sala. Le 

disparé una vez en el pecho y luego le dí el tiro de gracia. (CASTELLANOS 

MOYA, 2013,  p. 55). 

 

Depois dessas e outras ações criminais, Robocop é surpreendido na casa do seu primo 

Alfredo pela polícia. É capturado e levado ao “Palacio Negro”, base central da polícia, para 

interrogatório. Apesar das múltiplas torturas e de, inclusive, ser drogado, não confessa nada. 

Ali, na prisão e no delírio, doze anos depois, aparecem sua mãe e sua irmã, que moram em 

Los Angeles, Califórnia. Mais que uma visita familiar, o motivo do encontro é uma proposta 

de negócios. Elas oferecem a Robocop a liberdade, além de  passagens, visto e demais 

despesas, inclusive um pagamento de quinhentos dólares, para ir aos Estados Unidos e matar 

o seu pai, a quem tinham encontrado depois de muito tempo.  

A única advertência que sua mãe faz a Robocop é que seja com facadas, pois, segundo 

ela, as armas de fogo deixam muito rastro nesse país. Robocop pensa na proposta e chega até 

a considerar a forma de realizar o trabalho: “Pensé en el ‘sacapedos’, un método de 

estrangulamiento fulminante que los terroristas aplicaban a sus prisioneros: los sorprendían 

con una cuerda por la espalda mientras éstos defecaban” (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 

65). Não obstante, o advogado de Robocop, com a colaboração de alguns guardiães da prisão, 

organiza sua fuga.  

Robocop é levado perante Linares e descobre que foi ele quem ordenou e dirigiu sua 

liberação. Linares o questiona sobre os interrogatórios a que foi submetido, e Robocop nega 

ter dado qualquer informação que possa comprometê-lo. Posteriormente, o major lhe diz ser 

necessário que ele saia do país e se esconda por um tempo. Robocop é informado também que 

um avião pequeno o transportará, junto com um dos seus antigos companheiros: Saúl. No 

avião, ele se dá conta de que caiu numa cilada e mata Saúl e o piloto, depois que este aterrissa 

a aeronave.  
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Deambula vários dias pela selva até encontrar, numa montanha, um acampamento, “Las 

Flores”, com homens armados. Trata-se de guerrilheiros desmobilizados que se dedicam 

agora ao negócio do narcotráfico. É detido e interrogado por eles. Em troca de confessar toda 

a verdade, Robocop é integrado a este novo grupo armado, que para sua sorte é inimigo de 

Linares: 

 […] el viejo me declaró solemnemente incorporado a lo que llamaron ‘La 

corporación del Tío Pepe’ y aseguró que pronto tendría oportunidad de 

vengar la traición que había sufrido, de comprobar que el Tío Pepe era un 

jefe auténtico, leal, con principios, y no un mugroso traidor como el mayor 

Linares o como el coronel Castillo y el Sholón. (CASTELLANOS MOYA, 

2013, p. 84). 

 

Junto a esse grupo armado, Robocop recebe mais uma vez treinamento militar e fica 

sabendo que o Tío Pepe, para quem todos eles trabalham, é um político muito poderoso, dono 

de terras, jornais, empresas e que, além disso, controla o negócio da exportação de papoula, 

ou como diz Robocop: “[…] controlaba el negocio de exportação de esas flores mágicas cuyo 

cuidado es ahora mi misión” (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 89). Também fica sabendo 

que La banda del Tío Pepe é inimiga de La banda de Don Toño, para quem trabalham o 

major Linares e o coronel Castillo. Tanto o tío Pepe quanto Don Toño tinham muito poder na 

região: “[…] controlaban gobiernos, finanzas y compraban jefes militares” (CASTELLANOS 

MOYA, 2013, p. 90). 

Rapidamente, Robocop é chamado para uma nova missão: penetrar numa fazenda do 

bando inimigo e aniquilar quem ali estivesse. No interior da casa, ele se encontra com Linares 

a quem termina matando de maneira aterrorizante: “Les sorprendí por el flanco. El mayor aún 

respiraba cuando le machaqué la cabeza con la culata de la pistola: me quité el guante para 

tomar sus sesos e restregárselos en lo que le quedaba de rostro” (CASTELLANOS MOYA, 

2013, p. 94). 

Logo após o fracasso da missão descrita anteriomente, já que se tratava de matar a Don 

Toño, Robocop tem de se esconder porque os homens do narcotraficante o perseguem para 

matá-lo. Ele se refugia numa pensão na companhia de sua amante Vilma, a quem assassina 

depois de saciar seu apetite sexual. Cansado de estar fugindo, procura entrar em contato com 

Tio Pepe, para poder falar diretamente com ele. Finalmente é levado para sua mansão e o 

conhece pessoalmente: “El Tío Pepe vino por el corredor: era alto, un poco calvo y con 

bigote; vestía guayabera y yo recordaba haberlo visto en algún noticiero, pero con otro 

nombre. El teniente Rivas me ordenó que me pusiera de pie y me mantuviera en posición de 

firmes; él hizo lo mismo”(CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 107-108). 



 165 

 

Robocop narra para o Tío Pepe os detalhes da operação e se coloca a sua inteira 

disposição. É enviado, mais uma vez, ao acampamento Las Flores, onde cumpre tarefas de 

treinamento e vigilância. Ao acampamento chega um grupo de mexicanos, amigos do Tío 

Pepe e membros de um importante cartel no seu país. Vêm fugindo e se refugiam no 

acampamento. O líder do cartel está com eles e é chamado de Chato Marín: 

 

[…] el Chato Marín era el jefe de una de las principales bandas mexicanas 

encargadas de comprar las flores mágicas, procesarlas e introducir la pasta a 

los Estados Unidos; por sus rutas pasaba la cocaína procedente de Colombia. 

Tenía tal cantidad de dinero ‘que vos, Robocop, no alcanzas a imaginarte’, 

dijo el viejo; el problema del Chato Marín era que se había convertido en un 

hombre tan poderoso que ahora los gringos lo tenían en la mira, lo habían 

convertido en el hombre más buscado de México, y las autoridades 

mexicanas, aunque compradas por el dinero del Chato, no habían tenido otra 

alternativa que lanzarse a la caza de éste por la presión de los gringos. 

(CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 113). 

 

Dessa maneira, seus sócios centro-americanos oferecem refúgio enquanto se acalmam 

as coisas no México. No entanto, aos líderes do acampamento preocupa que o Chato, além 

dos excessos de álcool e drogas, tinha seu próprio aparelho de comunicação, que utilizava 

sem nenhuma precaução, o qual, com certeza, estava sendo interceptado pelos norte-

americanos. Tal como prediz o Velho, chefe do acampamento, eles são atacados de surpresa. 

O acampamento é bombardeado, mas Robocop consegue fugir e sobreviver em companhia do 

Velho e de outros homens até ser capturado pelas tropas norte-americanas. 

O romance termina com Robocop acordando num hospital do Texas e com um oficial 

da inteligência do governo norte-americano que, após deixa deixá-lo a par do desfecho do 

ataque ao Acampamento Las Flores e da sua atual situação, lhe propõe, em troca de 

informação, um novo rosto, uma nova identidade como convertê-lo em agente especial do 

governo dos Estados Unidos na luta contra o narcotráfico: 

 

Johnny dijo que la guerra contra la droga apenas comenzaba y necesitaban 

gente como yo. Recibiría entrenamiento intensivo en lucha antinarcóticos y 

en seguida sería enviado a mi primera misión, a combatir al cartel llamado 

“La corporación del Tío Pepe”, me explicó con un guiño.  

Pero tenía que decidirlo ahora mismo: o aceptaba o me pondrían en un avión 

en ruta hacia San Salvador para que me pudriera en la cárcel. 

“Es tu chance de convertirte en un verdadero Robocop”, me dijo Johnny, 

incorporándose, sonriente. (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 131-132). 
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El arma en el hombre é um romance que, tanto no plano da forma quanto do conteúdo, 

utiliza elementos cinematográficos, prendendo, assim, o leitor desde as primeiras linhas e 

conduzindo-o sem pausa até o desfecho. A história é narrada em primeira pessoa, pelo 

protagonista, Robocop (um dos ícones do cinema de ação norte-americano dos anos 80 e 90), 

que com uma voz em off, vai contando suas aventuras num ritmo frenético. É um romance 

curto, dividido em pequenos capítulos, com sintaxe breve, caraterizada por frases curtas e 

com uma linguagem direta e contundente.  

Nesse sentido, Castellanos Moya recorre ao action movie norte-amaericano, 

hollywoodiano especificamente, como estrutura de fundo para contar e problematizar um 

episódio da história de violência na América Central, como analisa Andrea Pezzè em La 

literatura de Horacio Castellanos Moya y su relación con el cine (2015, p.172):  

 

Castellanos Moya con gran naturalidad toma del cine yankee más comercial 

la estructura fundamental para contar a un público heterogéneo una versión 

de los hechos en Centroamérica, para desenterrar los monstruos de la 

violencia del pasado y enseñarlos sin mediaciones en la página del libro, tan 

parecida a la pantalla del cine.   

 

Dessa maneira, temos uma narração que nos leva direto ao assunto, economizando 

longas digressões ou pormenores do passado, como o próprio narrador-protagonista adverte 

no início do relato: “No contaré mis aventuras en combate, nada más quiero dejar en claro que 

no soy un desmovilizado cualquiera” (CASTELLANOS MOYA, 2013, p.11).  

Graças à narração em primeira pessoa, entramos na mente de  Robocop que, como seu 

homônimo do cinema norte-americano, é uma espécie de máquina de combate, projetado e 

treinado pelas forças militares do seu país para lutar contra seus inimigos: os “terroristas”, ou 

seja, os guerrilheiros revolucionários que lutaram contra as Forças Militares de El Salvador 

durante os anos 80 até sua desmobilização, a assinatura de acordos de paz e a anistia em 1992. 

Enquanto durou a guerra, Robocop não teve dúvidas sobre quem era o inimigo e, como ele 

mesmo afirma, sempre se destacou não apenas pela sua corpulência e força física como 

também por suas diferentes aptidões: 

 

Destaco por algo más que mi estatura e mi corpulencia. Participé en las 

principales batallas contra las unidades mejor adiestradas de los terroristas; 

en las operaciones más delicadas, aquellas que implicaban penetrar hasta la 

profundidad de la retaguardia enemiga. Nunca fui capturado ni resulté 

herido. Muchos de los hombres bajo mi mando murieron, pero eso forma 

parte de la guerra – los débiles no sobreviven. (CASTELLANOS MOYA, 

2013, p.10-11). 
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Estas “aptidões” são justamente as que lhe permitem sobreviver depois que termina a 

guerra e é “tirado a la calle” por parte de seus antigos comandantes. Assim, quando esta 

máquina de guerra volta à sociedade, sem ter mais um inimigo claro a quem combater, faz do 

roubo, do assassinato e demais formas do crime sua forma de subsistência, pois a diferença do 

herói hollywodiano, que apesar de tudo tem um senso crítico de justiça, do bem e do mal, 

nosso anti-herói centro-americano é regido apenas pela lei da seleção natural, a lei do mais 

forte.  

Essa ausência de qualquer princípio ideológico, ético, moral e religioso, leva Robocop a 

se converter num mercenário da guerra, que vende seus serviços ao melhor pagador, sem se 

importar a qual esquadrão pertença, sem perguntar, sem opinar e sem ter nenhum remorso. 

Nessa linha argumentativa, Andrea Pezzè em “Una action novel en centroamérica: El arma en 

el hombre de Horacio Castellanos Moya” (2013, p. 103), afirma:  

 

Para la visión distorsionada del narrador-protagonista la política, la vida 

social, la policía y la seguridad pública funcionan según los mismos métodos 

de los bandos que protagonizaron el conflicto salvadoreño. Por esta razón, a 

los integrantes del círculo de Robocop todo les está permitido con que 

contribuya a la victoria final. 

 

Por exemplo, quando é entrevistado por Tío Pepe, chefe do cartel contra o qual antes 

combatia e posteriormente trabalha, este pergunta por que matou a mulher do Trabanino, 

membro da organização e Robocop responde: ¨[…] nunca tuve la oportunidad de preguntar al 

mayor Linares las razones para eliminar a esa mujer y yo no acostumbraba discutir una orden 

sino cumplirla¨ (CASTELLANOS MOYA, 2013, p.108-109). Robocop, como a maquinaria 

que lhe deu origem, não tem outra moral e outra ética que a da “vitória final”, dar-se bem, 

sem importar os meios.  

Por isso, é um homem sem amigos, que não confia em ninguém e não cria nenhum tipo 

de vínculo emocional. Seu único familiar em El Salvador é seu primo Alfredo, que lhe oferece 

hospedagem quando é retirado das Forças Militares e não tem para onde ir. Mas Robocop, em 

troca da hospitalidade, se deita com a mulher de Alfredo, sem nenhum tipo de conflito 

emocional. Em Vilma, que é a única pessoa que consegue ter com ele um pouco mais de 

intimidade e de confiança, Robocop atira nela sem explicação e sem motivos: “Ella me lamió 

e pronto se tumbó, abierta; sus movimientos fueron una recompensa porque yo le tenía tanta 

confianza. Más tarde, después de pasar al retrete, cuando ella dormitaba tendida boca abajo, le 

hice un orificio en la espalda” (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 102). 
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Todos esses elementos permitem a Robocop sobreviver e ter um final feliz, sendo 

contratado pelas Forças Militares norte-americanas, sem sofrer nenhuma acusação, nem 

condenação pelos crimes cometidos. Com magnífica ironia e até cinismo, Castellanos Moya 

constrói um personagem que poderíamos pensar como um tipo de Frankestein 

contemporâneo, um monstro que cria o Estado Salvadorenho e as elites que governavam 

durante a guerra e início do pós-guerra.  

Esses aspectos do romance, como analisa Andrea Pezzè, diferenciam El arma en el 

hombre dos típicos filmes de ação de Hollywood, com “Sylvester Stallone, Steven Seagal, 

Jean-Claude Van Damme (y otros de cuyo nombre mejor no acordarse)” (PEZZÈ, 2013, p. 

99), pois embora Castellanos Moya parta desse arquétipo, o que realmente faz é subverter o 

gênero, parodiá-lo, uma vez que nos filmes de ação o herói luta contra o mal que corrompe ou 

ataca o sistema, enquanto no romance de Castellanos Moya é o sistema mesmo que é 

corrupto: 

 

En este primer aspecto, la novela de Castellanos Moya difiere del típico 

action movie porque en las producciones norteamericanas el complot 

malévolo depende básicamente de las actividades ilícitas de componentes 

enloquecidos que se desviaron de sus pautas correctas; en las películas 

hollywoodianas el héroe protagonista no descubre lo pernicioso del sistema 

estatal sino una parte tóxica del mismo que, finalmente, es neutralizada por 

los elementos sanos del Estado. (PEZZÈ, 2013, p. 102). 

  

Assim, Castellanos Moya integra tanto o action movie, quanto gêneros literários como o 

roman noir, o romance de aventuras, o romance picaresco, para construir um relato com um 

ritmo constante, ágil, salpicado de armas, sangue, sexo, tráfico de drogas, humor negro, ironia 

e intrigas políticas, no melhor estilo, por exemplo, do cinema de Tarantino, Robert Rodríguez, 

Alex de la Iglesia, González Iñarritu, Pedro Almodóvar. É nesta linha que se deve situar a 

relação de Castellanos Moya com o cinema e não na de simples reprodutor de violências, 

como acontece com a maioria de filmes descartáveis que produz a indústria cinematográfica 

ocidental.  

Assim mesmo, alguns críticos, como Misha Kokotovic e Beatriz Cortez, falam de 

“estética del cinismo” para se referir à obra de Castellanos Moya e outros escritores centro-

americanos (Roberto Castillo, Rafael Menjívar Ochoa, Álvaro Menen Desleal, Rodrigo Rey 

Rosa), cuja narrativa surge, a partir dos anos noventa, com elementos do roman noir: “[...] 

con una postura desencantada pero crítica, frente a la corrupción y violencia que caracterizan 

las sociedades centroamericanas de la posguerra.” (KOKOTOVIC, 2012, p. 186). 
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Nessa literatura, a visão cínica do mundo vem acompanhada de sentimentos de 

impotência, porque nela se apresenta “[...] la destrucción del sujeto colectivo e individual, la 

erradicación de su poder para actuar […], la desesperanza, la impotencia y la muerte” 

(CORTEZ, 2009, p. 131). Para Beatriz Cortez (2009), o cinismo permite ter uma visão crítica 

sobre o poder e suas instituições.  

Dessa forma, Robocop, assim como a maquinaria para a qual ele trabalha, é um 

magnífico exemplo desta “estética del cinismo”. Como apontamos antes, Robocop é o 

resultado de uma elite corrupta na qual política, guerra, narcotráfico, delinquência e demais 

formas de crime estão interligadas. Isso se observa claramente no romance com os 

personagens do Tío Pepe e Don Toño, políticos poderosos da região (El Salvador e 

Guatemala), que, no discurso oficial e na imagem que projetam publicamente, se apresentam 

como representantes do governo, da justiça e da ordem, mas clandestinamente são líderes 

impiedosos de cartéis do narcotráfico e do crime organizado. Utilizam seu poder e influência 

para enriquecimento próprio, valendo-se do apoio de militares, políticos e todo tipo de 

delinquentes. Estabelecem nexos de colaboração com “capos” de outros países, como o Chato 

Marín, chefe de um cartel mexicano. E, obviamente, deflagram guerras internas pelo controle 

dos negócios, como esclarece o Velho a Robocop numa passagem do romance: 

 

Ambos eran poderosísimos en los países de la región, continuó el Viejo, 

controlaban gobiernos, finanzas y compraban jefes militares. La disputa era 

dura, pero el Tío Pepe se había impuesto. Y me reveló que unas horas 

después de mi fuga de la cárcel, la policía había capturado a Toñito, el hijo 

de don Toño, por la quiebra de una empresa financiera y de otros negocios: 

un golpe mortal. (CASTELLANOS MOYA, 2013, p.89-90).     

 

Nesse cenário, Robocop é um produto criado e utilizado por eles na guerra, primeiro 

contra a guerrilha, que era o inimigo, depois em suas disputas internas. Daí o título da obra: 

¨El arma en el hombre¨, fazendo referência aos monstros que cria um sistema minado pela 

corrupção, pela ambição descontrolada, pela perda do valor pelo outro, pela vida e pelos 

princípios básicos da democracia e da justiça. 

El arma en el hombre nos revela de que forma a violência é desencadeada, administrada 

e explorada, não apenas pelos agentes em conflito (exército, polícia, guerrilhas, paramilitares, 

narcotraficantes, delinquentes), como também pelos meios de comunicação, a maquinaria do 

espetáculo, os políticos e, em geral,  pelo Estado.  

Como apresenta Castellanos Moya, através do realismo sujo e da estética do cinismo 

que caracterizam seu romance, homens como Robocop são apenas instrumentos usados pelo 
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próprio Estado e pelo Império para beneficio particular enquanto são úteis, depois são 

eliminados, como tentaram fazer com Robocop e como, no mundo real, fizeram com Osama 

Bin Laden, Saddam Hussein, Pablo Escobar e tantos outros personagens que foram criados e 

utilizados pelo sistema e depois foram perseguidos e eliminados por este.   

Por isso, em El Salvador, a violência não termina com a guerra como aparece no 

romance de Castellanos Moya. Pelo contrário, continua e até se intensifica, pois como diz 

Patrícia Alvarenga em “¿Hacia dónde transita la sociedad salvadoreña posbélica? Los 

imaginarios de la violencia en las textualidades sociológicas y ficcionales”
35

: 

 

Los Acuerdos de Paz alcanzados en 1992, transformaron radicalmente la 

institucionalidad del sistema represivo en El Salvador. Gracias a estos la 

fuerza armada se supeditó a la autoridad civil, se disolvieron los cinco 

batallones elites creados durante la guerra de la década de 1980; corriendo la 

misma suerte la Dirección Nacional de Inteligencia y las patrullas 

paramilitares. También los Acuerdos pusieron fin a los cuerpos policíacos 

militarizados, cuando la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, fueron 

sustituidas por una Policía Nacional Civil dependiente del Ministerio del 

Interior, la cual se organizó con la participación de quienes fueron miembros 

del FMLN y de la Policía Nacional. Indudablemente la implementación de 

estos acuerdos cumplió un papel fundamental en el proceso de 

democratización del país. Sin embargo, los estudiosos de El Salvador 

advierten sobre nuevos riesgos para estos avances democráticos. Se 

encuentran en el centro de la polémica las políticas para enfrentar la 

criminalidad en este pequeño país, cuya tasa de asesinatos lo ha convertido 

en uno de los más violentos del mundo. La eclosión de la violencia, ha 

alimentado discursos militaristas. La “solución represiva” ha prevalecido 

durante buena parte de la era posbélica pero sus resultados han sido magros. 

Estrategias como el Plan Mano Dura e el Plan Súper Mano Dura, más bien 

han estado acompañados de un incremento de las acciones delictivas y de los 

homicidios.  

 

Como vemos nessa citação e ao longo do relato do escritor centro-americano, a 

violência em El Salvador não termina com os acordos de paz de 1992 e o acesso à política e 

ao poder da esquerda revolucionária. Pelo contrário, o crime e a delinquência se intensificam 

com o surgimento de gangues – particularmente Las maras – e o aumento de tráfico de 

drogas.  

Com isso, aumentou também a violência por parte do aparato repressivo do Estado, 

gerando, assim, um clima de medo e agitação social que pode conduzir, segundo os 

especialistas da violência em El Salvador, à demanda de uma intervenção militar, porque 

como diz Patrícia Alvarenga: “El miedo  es elemento central de disgregación pero también de 

cohesión. El miedo oblitera las diferencias sociales en la comunidad de ciudadanos y, a la vez, 

                                                           
35

 Confrontar rodapé N. 33, p. 148. 
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impide la cohesión política en el terreno de los excluidos; es instrumento que justifica la 

creación de espacios de vigilancia panóptica en el mundo de la gente reconocida como tal”. 

Esse fenômeno se vê e se vive não só em El Salvador como em outros países da 

América Latina, principalmente aqueles mais atingidos pela guerra e pela violência: México, 

Colômbia, Brasil, etc. A proliferação das violências subjetivas gera medo e ódio dentro da 

população e com a ausência de um Estado que ofereça a proteção e o respaldo necessários, a 

ameaça do militarismo aparece, já que como afirma Alvarenga: “[…] la historia muestra que 

el militarismo no necesita amenazas políticas extremas para mostrar su rostro de terror”. Isso 

significaria não apenas um retrocesso histórico senão entrar em novos círculos de violência, 

cujas consequências, como a experiência histórica tem demonstrado e como este romance de 

Castellanos Moya apresenta para o caso de El Salvador e outros países da região, podem ser 

nefastas. 

 

2.2.4.2 O Vikingo  

 

A proposta de uma crítica aguda, cínica e profundamente realista da violência em El 

Salvador e seus países vizinhos, pode ser igualmente vista em La sirvienta y el luchador. 

Publicado em 2011, o romance tem como epicentro El Salvador dos anos oitenta, quando 

começaram os conflitos entre os grupos revolucionários de esquerda e as forças armadas que 

estavam no poder. Isso, posteriormente, desencadeará a Guerra Civil de El Salvador, que se 

estenderá até 1992.  

Diferentemente de El arma en el hombre cujo protagonista, Robocop, é um homem 

jovem, forte e aparentemente indestrutível, o personagem central deste romance é o Vikingo, 

um detetive velho e doente, que lembra suas glórias passadas na luta livre, enquanto no 

presente seu principal combate é contra uma úlcera, que o está matando, e contra os 

“comunistas”, a quem odeia: “Nunca vamos a acabar com tanto hijueputa – murmura el 

Vikingo, pensativo, exhalando la humareda” (CASTELLANOS MOYA, 2011, p. 17). Como 

coprotagonista está María Elena, “la sirvienta”, uma mulher idosa que, durante grande parte 

da sua vida, trabalhou para uma família de classe média, simpatizante dos movimentos 

revolucionários. 

A ação do romance se desenvolve quando os patrões para quem ela trabalha – Albertico 

e Ana Brita, um jovem casal – são sequestrados pela polícia, entre eles o Vikingo, e 

conduzidos ao centro de operações: o “Palácio negro” (que também aparece em El arma en el 
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hombre) onde são torturados, estuprados e assassinados. Sem saber o que teria acontecido, 

María Elena empreende, então, uma busca incansável para descobrir a verdade. Para isso, 

procura a ajuda do Vikingo, a quem conheceu anos atrás quando os dois trabalhavam para os 

mesmos patrões e ele a cortejava. Com esse leitmotiv, Castellanos Moya nos conduz por uma 

série de intrigas individuais, familiares e políticas, as quais se entrelaçam constantemente e 

estão marcadas pela violência, o caráter patético e a desesperança.  

Se, em El arma en el hombre, identificávamos o action movie, proveniente do cinema 

norte-americano como uma das principais influências para a estrutura narrativa da obra, em 

La sirvienta y el luchador, reconhecemos a influência da telenovela e até do melodrama na 

sua organização romanesca. Esses subgêneros dramáticos, tão consumidos e apreciados por 

toda a América Latina, são absorvidos e misturados com a ultraviolência, o realismo sujo e a 

turbulência política, próprios da narrativa de Castellanos Moya.  

O romance se estrutura, portanto, a partir do drama do casal protagonista: María Elena, 

“a empregada doméstica” e Vikingo, o “lutador”. Quando o foco narrativo se centra na figura 

do Vikingo, temos acesso, além de sua vida privada e de sua decadência, ao mundo do poder 

oficial, público, da polícia e do Palácio Negro. E, com ele, acesso à corrupção, ao excesso de 

força e de violência que a instituição exerce no que denominam a “luta contra o comunismo”, 

nesse momento crítico da história de El Salvador. 

Quando o foco narrativo, por sua vez, centra-se em María Elena, abre-se espaço para o 

mundo familiar, doméstico. Através desse personagem, o leitor pode observar os dramas e 

conflitos da família para a qual ela trabalhou durante anos e com a qual se sente 

profundamente ligada, assim como podemos observar os problemas e sofrimentos da sua 

própria família.  

O interessante do romance é a exploração e o cruzamento destes mundos: o privado e o 

público, a população civil e o poder oficial, a empregada doméstica e o lutador. Esse contato, 

porém, é destrutivo, aniquilador e está marcado pelo ódio, pela vingança e pelo sadismo. O 

Vikingo vive preso ao passado como lutador, pois nesse tempo era admirado e respeitado por 

todos. Em contraste com o presente, em que se encontra doente, fraco e decadente, sendo alvo 

de piadas, da desconfiança de suas habilidades e até do repúdio por parte de seus 

companheiros e superiores mais jovens: 

 

Le gustaría ver a uno de esos recién llegados recibiendo sus morongazos, a 

puño limpio, incluído ese capitancito Villacorta, su nuevo jefe. Si lo 

hubieran visto luchar en la Arena Metropolitana cuando derrotó al Hijo del 

Santo, si lo hubieran visto machacar a sus contrincantes con el candado al 
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cuello y la quebradora, sus llaves favoritas, le tendrían más respeto. Sus 

primeros jefes en la policía siempre iban a verlo y se sentaban en la primera 

fila, frente al cuadrilátero. (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 19). 

 

 

 O Vikingo padece de uma úlcera em estado crítico que o condena a dores insuportáveis, 

náuseas e crises acompanhadas de vômitos de sangue e espasmos estomacais muito agudos. 

As únicas coisas que ele consome são cigarro e café: 

 

Entonces lo paralizan el retortijón, el escalofrío, la náusea. Tiene que llegar 

hasta los baños del Palacio Negro. Pero no llegará; se apoya en la pared: 

vomita. Y entre arcada y arcada echa un ojo a su alrededor. Lo último que 

quisiera es que en esas condiciones lo sorprendieran por la espalda. Que 

ahora ni cerca del Palacio Negro se está seguro, que los cabroncitos pasan 

ametrallando como si estuvieran de fiesta. 

Fue culpa del mugroso café. Escupe. Se limpia la boca con el dorso de la 

mano. Enciende un cigarrillo. 

Dos jóvenes uniformados vienen de frente, le sonríen con desprecio, como si 

dijeran: mira esta miseria, ya se nos muere. Quisiera responderles: váyanse 

por la sombra que la mierda bajo el sol se seca. Pero no tiene aliento. Con 

expresión de asco, los uniformados pasan de largo, evitando el vómito 

sanguinolento. (CASTELLANOS MOYA, 2013,  p. 20). 

 

 

O narrador faz alusões frequentes a esses traços escatológicos do Vikingo, mostrando 

que seu corpo está podre por dentro, que seu bafo é nauseabundo, que seus órgãos (estômago, 

rins e até o pênis) estão contaminados, não funcionam mais e só provocam dor. Mas seu ódio 

segue intacto, seu gosto pela violência: matar, torturar, estuprar e, principalmente, semear o 

medo. Isso se expressa na sua fisionomia e nas suas ações, no seu trabalho cotidiano: 

 

El vikingo enfila hacia los sanitarios. Orina; piensa en las nalguitas de 

Marilú mientras se jala para que le salgan las últimas gotas, las dolorosas. 

Luego se enjuaga la boca varias veces. Se humedece el rostro y el cabello 

completamente cano. Saca un peine del bolsillo trasero izquierdo del 

pantalón, el mismo bolsillo donde porta la billetera, y se peina hacia atrás sin 

verse en el espejo resquebrajado. Regresa al pasillo. 

Va hacia la cloaca número cinco. Tiene media hora para revisar a la recién 

llegada, cuando vuelva de la pesca ella seguramente ya estará en manos de 

los macheteros. Abre la puerta. Hay ocho bultos tirados en el piso, desnudos, 

atados de pies y manos, con la boca amordazada, vendados con cinta 

adhesiva. Antes de ir a comer estuvo magullando a los siete primeros. Es su 

trabajo: machacarlos, sacarles la mierda, nada más. Pronto vendrán por ellos 

para llevarlos a la ópera, que es donde cantan sus secretos, y en seguida 

serán carne para los macheteros. 

Toma a la muchacha por el cabello y la alza, como se alza por la nuca a las 

perritas de raza. Es muy baja, leve, bien formada, frágil, como una 

muñequita. Se ha meado; todas se mean. Y tiembla. 
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Quisiera machacarle las tetas, pero se siente exhausto, sabe que el retortijón 

sigue rondándolo. La tira al suelo y le pega un puntapié para hacerla a un 

lado. 

La muchacha se estremece, boca abajo, las manos atadas por la espalda, con 

espasmos, muy cerca de donde otros tres cuerpos, yacen amontonados. 

(CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 22-23). 

 

Esse ódio e esse gosto pela dor, que se materializam na luta contra os rebeldes 

“comunistas”, é a força que o mantém vivo. Poderíamos pensar que o personagem do Vikingo 

é uma metáfora da condição das forças militares e, de maneira geral, das instituições do 

Estado de El Salvador no contexto histórico e político em que acontece a obra. Estas, segundo 

a visão que apresenta o romance, sofrem um estado de putrefação e se autodestroem por seus 

próprios vícios, mas descarregam seu ódio e sua violência no inimigo que elas mesmas 

originaram.   

O Vikingo, nesse sentido, gosta de fazer “seu trabalho”, principalmente “salir a pescar”, 

como ele diz. Quer dizer, perseguir, matar ou capturar “comunistas”: estudantes, professores, 

líderes populares, sindicais. Em uma dessas “pescas”, capturam um casal de jovens que, sem 

o Vikingo saber, são os patrões de María Elena. A cena sobressai pela crueldade e pelo 

realismo bárbaro como é narrada: 

 

– ¡Quietos, hijos de puta! – gritan casi al unísono. Los tipos han alzado las 

manos, con las caras desencajadas. 

El capitán sale con parsimonia, la Uzi en la mano; el jeep del gordo Silva se 

incrusta en la acera y frena de golpe. 

El Vikingo le pega una fuerte patada tras la rodilla al flaco; éste cae hacia 

atrás. Luego lo toma de los cabellos, le mete la pistola en la boca y lo 

arrastra hacia el jeep. Lo tira boca abajo en el piso trasero. 

El gordo Silva y el Veneno se llevan a rastras a la rubia a su jeep. 

Las gafas del flaco han quedado tiradas en la acera; el capitán se acerca a 

recogerlas. 

El Vikingo y Altamirano se acomodan en el asiento: presionan y dan 

pisotones con sus botas al cuerpo del flaco. 

– Puta, Vikingo, todavía te salen tus pasaditas de luchador – dice el 

Chicharrón, sonriente, mientras arranca. 

– Porque nunca me viste tirar mis patadas voladoras... – exclama el vikingo, 

aún con resuello pero ufano. 

El capitán y el Chicharrón se lanzan una mirada cómplice. 

Altamirano ata por la espalda los pulgares del flaco con un hilo de nylon. 

–Este cabrón es demasiado largo, deberíamos cortarlo por las rodillas – dice 

el Vikingo. 
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– Es cierto – dice Altamirano, observando las piernas alzadas contra la 

portezuela, que el flaco ha tenido que doblar por las rodillas. 

El capitán les pasa el rollo de cinta adhesiva. El Vikingo levanta por los 

cabellos la cabeza del flaco para que Altamirano pueda vendarlo; también le 

sella la boca. (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 27-28). 

 

Esse fato marca a entrada em cena de María Elena, já que esse dia começava a trabalhar 

na casa de Albertico e sua esposa. Ele regressou ao país depois de anos de exílio devido às 

ameaças e aos problemas políticos de sua família, por causa da simpatia que esta tinha pela 

causa revolucionária
36

. Quando María Elena chega para trabalhar na casa do jovem casal não 

os encontra. Como Ana María conhece a história da família, imediatamente pressente uma 

desgraça e começa, assim, sua busca para descobrir o paradeiro de Albertico e sua esposa. 

Se, no Vikingo, encontramos um personagem solitário, abandonado, desmoronado, 

podre, física e espiritualmente, em María Elena, vemos uma mulher velha, mas forte, cheia de 

espírito, bondade, solidariedade e preocupação com os outros. Além dos Aragón, para quem 

María Elena trabalha desde tempos atrás, ela tem a sua própria família, formada pela sua filha 

Belka, que é enfermeira e trabalha incansavelmente, e o filho desta, Joselito, estudante de 

humanidades. Os três vivem juntos e se apoiam mutuamente. 

Assim, María Elena, de alguma forma, representa a família, o lar – núcleo básico da 

sociedade – e valores básicos como a simplicidade, a solidariedade, a valentia e o amor ao 

próximo. Ou seja, a ideia de família cristã que, em sua grande maioria, forma a população não 

só de El Salvador, mas da América Latina, de modo geral. Esses valores e princípios levam 

María Elena a cruzar de novo seu caminho com o Vikingo, agora num novo cenário, 

caraterizado pelo caos, pelos enfrentamentos entre polícia e grupos revolucionários, pela 

violência, pelo medo, enfim, pelos inícios da guerra. 

A soma desses elementos, o encontro entre o poder oficial, decadente e viciado, e o 

mundo familiar e seus valores, representadom respectivamente, pelo Vikingo e a doméstica, 

em um cenário de guerra civil, não poderia terminar bem. María Elena não encontra seus 

jovens patrões, que foram torturados e assassinados no Palácio Negro. Nessa busca, todavia, 

descobre (e, através dela, o leitor) uma cidade tomada pelos atentados, pelos enfrentamentos e 

pela violência que, em várias ocasiões, ameaça sua própria vida. Descobre ainda que seu neto, 

Joselito, faz parte de um grupo revolucionário e que, inclusive, foi ele quem disparou contra o 

Vikingo quando ela foi à sua casa. Descobre igualmente que o Vikingo conhece seu segredo: 

                                                           
36

 A saga da família “Aragón” é narrada por Castellanos Moya en romances anteriores: Donde no estén ustedes 

(2003), Desmoronamiento (2006) e Tirana memoria (2008).  
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quem é o pai da sua filha Belka e se reencontra, assim, com seu passado, quando ele a 

confronta, já no seu leito de morte: 

 

María Elena se ha puesto en guardia, la espalda rígida. 

– Usted fue vengada 

– ¿Qué quiere decir? 

 –Ya se lo dije: yo descubrí quien era el padre de su hija, el hombre que le 

hizo el daño, por culpa de quien usted no volvió a conocer otro hombre. 

María Elena cierra los ojos. Se dice que debe irse, que ya nada puede hacer 

por los muchachos si están muertos, que el Vikingo solo quiere fastidiarla. 

El corazón le palpita con celeridad. (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 

248-249). 

 

Mais adiante, o Vikingo declara seus sentimentos e confessa como poderia haver sido 

diferente sua história se no passado ela tivesse aceitado seu amor: 

 

– Si usted me hubiera dicho que sí, mi vida hubiera cambiado. Quizá no 

estaría muriéndome aquí.  

Ella lo ve con asomo de lástima: recuerda cuando la abordaba en la calle y le 

decía que en sus tiempos de luchador las mujeres se peleaban por tenerlo, 

pero que ahora lo único que él deseaba era que ella lo aceptara para iniciar 

una nueva vida. Nunca le creyó nada. Y aquí está, como si el tiempo no 

hubiera pasado, con el mismo chantajeo. (CASTELLANOS MOYA, 2013, 

p. 52-253). 

 

Essa “nova vida”, contudo, não foi possível; essa união harmônica entre a doméstica e o 

lutador não aconteceu; como também não se realizou a união entre o poder oficial e o povo. 

Por isso, nesse cenário, o único desfecho possível é a morte. Para o caso de El Salvador, a 

Guerra Civil que se estenderia por mais de dez anos e, para o romance, o assassinato de 

Belka, a filha de María Elena, por parte do seu próprio filho, Joselito. Ele, seguindo ordens 

dos seus superiores, emboscou um carro oficial, sem saber que nele ia sua mãe. 

Castellanos Moya, fazendo uso novamente da paródia, do cinismo, do humor negro e de 

uma linguagem direta e escatológica, constrói um romance em que a violência é a 

protagonista. Violência gerada por um sistema desigual, corrupto e arbitrário, que utiliza as 

instituições do Estado e o povo como meros instrumentos para conseguir seus benefícios, 

enquanto os verdadeiros responsáveis mantêm seu rosto oculto e protegido, como o próprio 

Vikingo revela no seu diálogo final com María Elena: 
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En este negocio uno cumple órdenes, niña María Elena. Y el que da la orden 

no siempre es el que decide, el que en verdad manda… – -masculla el 

Vikingo entre jadeos –. Sucede igual que en la lucha libre: el que nos 

ordenaba quien debía ganar y quién debía perder no era quien lo había 

decidido. Todo estaba arreglado y quienes lo arreglaban estaban bien arriba: 

los meros meros… Lo único que uno podía hacer era lucirse cuando la 

oportunidad se presentaba. (CASTELLANOS MOYA, 2013, p. 254). 

 

“Lucirse”, mostrar-se, dar-se bem. É possível que aí esteja a chave do romance e da 

reflexão sobre a violência que seu autor propõe. Todos buscam se dar bem no cenário da 

guerra: militares, políticos, narcos, guerrilheiros, sicários, traficantes, delinquentes. Todos. E 

o desejo, a maquinaria de entretenimento, o neoliberalismo, tem criado o cenário propício 

para o espetáculo. Todos querem “lucirse” e os que se divertem, os que mais desfrutam do 

espetáculo são, logicamente, aqueles que o financiam, o produzem e lucram com ele. Nesse 

sentido, o romance apresenta as facções que participam da gestação da guerra como atores 

que, no seu empenho por se dar bem, na sua ânsia de poder, fazem uso e abuso da violência. 

Essas facções entram em um jogo macabro de radicalismo ideológico que conduz à mútua 

destruição, ao caos, à guerra. 

São as Marías Elenas, Belkas, gente do povo que luta pela sobrevivência nesses 

cenários de conflito, as que sofrem as piores consequências. Estes são os perdedores. Pois, 

como apresenta Castellanos Moya muito bem nesta obra, assim como em El arma en el 

hombre, os que dão as ordens, os que estão ocultos dirigindo o jogo, são os que sempre 

ganham. 

Neste sentido, Patrícia Alvarenga analisa a condição dual do sujeito revolucionário na 

guerra civil de El Salvador que, na luta pelo poder, terminou cometendo alguns dos crimes e 

práticas pelos quais eram tão questionados os aparelhos do Estado, e reconhece a obra de 

Castellanos Moya como pioneira e exemplo no desvelamento dessas verdades: 

 

Si bien hasta los noventas prevalecieron en El Salvador las polarizadas 

memorias de la derecha y de la izquierda, en la actualidad el panorama de la 

disputa por el recuerdo es más complejo. Ya no se trata solo de la 

construcción de otredades internas que alimentan proyectos identitarios, sino 

más bien de activos participantes de la izquierda que experimentan una 

profunda ruptura, más que con los ideales revolucionarios, con el uso dado a 

estos para afianzar exclusivos círculos de poder. Esa experiencia que estaba 

destinada al heroísmo se tornó en una farsa. Se había entregado todo y por 

ello todo se perdía. La obra pionera de Castellanos Moya y también, en 

alguna medida, la de Menjívar Ochoa, exponían este drama cuando aún 

prevalecía la construcción heroica sin mayor competencia en el imaginario 

colectivo de los actores sociales de la lucha insurgente. Recientes 

revelaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por un jefe 

guerrillero, han multiplicado las voces de desconsuelo acompañadas de una 
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sensación de decepción, de derrota, no por los Acuerdos de Paz, sino por 

aquello de sí, irrecuperable que se dejó en la búsqueda inútil por cambiar la 

historia. No están en primer plano abusos contra enemigos de clase, sino 

contra quienes, confiando en el hombre nuevo, se entregaron con fe y 

voluntad de sacrificio a la lucha. (ALVARENGA)
37

.   

 

Nessa perspectiva, a visão que nos apresenta El arma en el hombre e La sirvienta y el 

luchador, é que em El Salvador os da esquerda – partidos, movimentos revolucionários, 

guerrilhas – demonstraram, ao longo do tempo e da experiência de triunfo e de incursão 

política, que também foram susceptíveis à corrupção, ao dinheiro, ao poder, como as elites de 

direita, que tanto criticavam na sua campanha de luta.  

Esses romances mostram, um antes e um depois da Guerra Civil em El Salvador, que 

ambos narram histórias que se complementam. Uma apresenta, através do drama da 

doméstica e do lutador, o ambiente social, político, econômico, sociológico, de El Salvador 

antes da guerra, enquanto a outra, através do olhar da máquina de morte e extermínio que é 

Robocop, expõe a realidade frustrante, desencantadora e ainda mais violenta que apresenta El 

Salvador com o término da guerra e da entrada no poder da esquerda revolucionária.  

Nessa perspectiva, vale a pena lembrar o que disse o autor na entrevista citada no início 

desta análise, e que consideramos ser o eixo que articula tanto os dois romances quanto a 

visão e a postura ideológica que o Castellanos Moya quer transmitir:  

 

[...] descubrí otra cosa, que ya la he dicho antes y que no es mía, sino de 

Juan Carlos Onetti: que los hijos de puta están en todos los bandos; no hay 

bando bueno, o, en contra de lo que decía Roque Dalton, no hay una 

organización pura en el mundo de los hombres, no la hay. (apud 

RODRÍGUEZ  FREIRE, 2011, p. 58-59). 

 

2.2.5 As Forças Revolucionárias no Peru 

 

O Peru viveu seu mais longo período de conflito interno entre os anos de 1980 e 2000, o 

qual se constituiu pela luta entre o Estado peruano, com suas respectivas Forças Armadas, 

apoiadas por grupos de autodefesa e paramilitares, e o Partido Comunista do Peru – Sendero 

Luminoso (PCP – SL). Este grupo guerrilheiro foi fundado na década de sessenta pelo 

professor de filosofia Abimael Guzmán (posteriormente, assumiu o nome de Presidente 

Gonzálo), a partir de uma cisão do Partido Comunista do Peru – Bandeira Vermelha. Sendero 

Luminoso teve, desde seu início, uma ideologia maoísta.  

Segundo a Comissão de Verdade e Reconciliação (CVR), embora o número de vítimas 
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do conflito reportadas fosse de 23.969, as estatísticas comprovam que as cifras reais de 

mortos e desaparecidos é, pelo menos, 2,9 maior: “Aplicando una metodología 

llamada Estimación de Múltiples Sistemas, la CVR ha estimado que el número total de 

peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno es de 69.280 personas” 

(CVR, 2003, p. 53).  

O conflito inicia em 1980 quando o PCL – SL declara uma guerra popular contra o 

Estado peruano. Esta se concentrou, basicamente, nas regiões de Ayacucho e Apurímac, quer 

dizer, longe dos grandes centros urbanos e das elites do poder, afetando, assim, 

principalmente à população camponesa e indígena, como aponta a CVR (2003, p. 56):  

 

Por todo lo expuesto, es importante analizar el conflicto peruano como parte 

de un proceso en el que las acciones de violencia transcurrieron a lo largo de 

varios años, con incrementos graduales de intensidad y extensión geográfica, 

afectando principalmente a zonas marginales al poder político y económico 

y dejando a los campesinos indígenas como símbolos por excelencia de las 

víctimas. En varios de estos lugares, una vez controlada la amenaza 

subversiva armada, las poblaciones quedaron bajo control militar por 

extensos períodos. La aparente lejanía del poder y de los núcleos de 

decisión, en un país fuertemente centralizado, permitió que el “problema de 

la violencia”, crucial y cotidiano para cientos de miles de peruanos, se 

mantuviese como un tema secundario para las agendas pública y privada del 

país por varios años.  

 

Ao longo desse período, o Peru viveu a pior crise da sua história, pois, além do conflito 

armado, o país sofreu problemas econômicos, políticos, escândalos por corrupção, auge do 

narcotráfico e até um golpe de Estado e enfrentamentos bélicos com o Equador: 

 

La gravedad de la situación peruana, sin embargo, no se limitó a un conflicto 

convencional entre organizaciones subversivas armadas y agentes del estado, 

sino que incluyó en el mismo período 1980-2000 la peor crisis económica 

del siglo que desembocó en un proceso hiperinflacionario inédito en el país; 

momentos de severa crisis política que incluyeron el debilitamiento del 

sistema de partidos y la aparición de liderazgos providenciales, un autogolpe 

de Estado y hasta el abandono de la Presidencia de la República en medio de 

uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia peruana; el 

fenómeno del narcotráfico coincidió tanto con el surgimiento y expansión 

del fenómeno subversivo armado como con su represión. El crecimiento de 

las áreas de cultivo de coca destinadas al narcotráfico, principalmente en la 

ceja de selva, facilitó la aparición de espacios muy particulares en los que 

había retrocedido la presencia estatal mientras crecía la de grupos armados 

irregulares vinculados a dicha actividad ilícita. De esta manera, la zona del 

Alto Huallaga se convertiría, desde mediados de los ochenta, en uno de los 

escenarios de mayores enfrentamientos de todo el conflicto interno, 

quedando convertido el río Huallaga en la fosa de restos humanos más 

grande del país. En tales circunstancias, todos los actores que intervinieron 

en la zona terminaron siendo afectados por el narcotráfico y la corrupción 
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que de éste se deriva. Por último, el conflicto armado interno coincidió 

también con una coyuntura de relaciones exteriores delicada, dado que el 

país enfrentó dos conflictos bélicos externos contra Ecuador en 1981 y 1995. 

(CVR, 2003, p. 56). 

 

Todo este mal-estar político e social, assim como o surgimento do PCP–SL e do 

Movimento Revolucionário Túpac Amaru (MRTA), explicam-se, como nos outros países da 

América Latina, pelas condições pós-coloniais e neocoloniais que, ao longo dos anos, 

acentuaram cada vez mais a pobreza, a desigualdade econômica, social, a discriminação do 

indígena, do camponês, enquanto as elites hegemônicas enriqueciam e brigavam pelo poder. 

Sob este panorama, o discurso do PCP–SL e, particularmente, do seu líder e fundador 

Abimael Guzmán, reivindicando a justiça social, a igualdade, a luta revolucionária e o 

combate às oligarquias, teve um forte impacto na população menos favorecida e, 

principalmente, entre os estudantes universitários e os jovens que, utopicamente e inspirados 

por figuras como o Che Guevara, sonhavam por um mundo melhor. O Presidente Gonzálo, na 

sua condição de professor, soube aproveitar e manipular esse entusiasmo e idealismo a favor 

do seu movimento guerrilheiro.    

Desse modo, a proposta teórica inicial do PCP–SL, embora já nos discursos de Guzmán 

antes da luta armada se insinuasse a violência que viria, era por uma nova sociedade, da 

grande harmonia, sem explorados nem exploradores, sem oprimidos e sem opressores, sem 

classes sociais, sem armas e sem guerras. Mas logo, na prática, a violência, o terror, com 

fortes doses de fanatismo e caudilhismo,  tornar-se-iam parte fundamental do seu modus 

operandi, como diz o informe da CVR (2003, p.18): 

 

El fanatismo, que adquiere ribetes de culto a la muerte se va convirtiendo en 

uno de los aspectos medulares de la identidad senderista y tiene que ver con 

la transformación de la violencia en un fin en sí misma y ya ni siquiera un 

medio; y comienza con la exacerbación de la violencia del discurso 

senderista antes del inicio de su lucha armada. La ferocidad del discurso de 

Abimael Guzmán en el período de preparación para la “guerra popular” 

militantes que conforman el PCP-SL: dispuestos a “llevar la vida en la punta 

de los dedos” y a “cruzar el río de sangre” necesario para el triunfo de la 

revolución. Esta disposición a la muerte se acrecienta con las cartas de 

sujeción al presidente Gonzálo, que los militantes firman al ingresar a SL. La 

exaltación del papel del caudillo, no sólo de sus ideas sino de su persona 

pues él encarna el pensamiento más elevado en la historia de la humanidad, 

contrasta con la práctica desaparición de la individualidad de los militantes. 

Luego vendrían “la cuota” y la estrategia de “inducir genocidio”, donde los 

militantes probaron su disposición a morir, como en las cárceles, por 

ejemplo.  

  

Nesse sentido, a captura de Abimael Guzmán em 1992 representou um duro golpe 
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contra o PCP–SL, o que o levou a iniciar diálogos de paz com o governo no ano seguinte. Os 

acordos de paz não prosperaram, mas serviram de plataforma publicitária para o governo de 

Alberto Fujimori e sua política de mão dura contra a subversão. Assim, as ações do 

movimento guerrilheiro ficaram mais esporádicas e outros líderes importantes foram 

capturados até 1995. Finalizando essa década (90), pensava-se que o movimento tinha 

desaparecido completamente, mas, no início do século XXI, novas ações terroristas do grupo 

estremeceram o país: a explosão de uma bomba na embaixada dos Estados Unidos em 2002 e 

o sequestro de funcionários argentinos de um gasoduto em 2003.  

 No caso da relação do romance latino-americano com os conflitos guerrilheiros, como 

apontamos no capítulo inicial, ao longo dos anos setenta e oitenta, como aconteceu com as 

ditaduras militares e demais conflitos político-militares, primou a narrativa de tipo 

testemunhal, caracterizada por um alto grau referencial com o contexto social que vivia a 

América Latina nesses anos, assim como pelo realismo, a oralidade, a denúncia contra os atos 

de barbárie cometidos e contra seus respectivos agentes: militares, policiais, guerrilheiros, 

paramilitares. Era, portanto, fácil cair no maniqueísmo e na polarização dos atores nos 

conflitos e nos crimes narrados, com o emprego desse tipo de narrativa. A partir de finais da 

década de oitenta e inícios dos noventa, o RLC vem com uma nova proposta estética, que traz 

outra maneira de encarar a realidade, a guerra e seus protagonistas, o lugar de culpados e 

inocentes, o estatuto de verdade e mentira, do bem e do mal.  

  

2.2.6 Abril Rojo de Roncagliolo 

 

Santiago Roncagliolo nasceu em Lima (Peru) em 1975; filho de Rafael Roncagliolo, 

sociólogo, jornalista e político e de Catalina Lohmann. Devido à instauração do governo 

militar de Morales Bermúdez em 1975, a família de Santiago tem de se exilar no México onde 

ele passa parte de sua infância junto com outros filhos de exilados políticos. Sobre essa etapa 

de sua vida, Roncagliolo, em “Un abril sin primavera: a propósito de Abril Rojo” (2007, p.1), 

comenta: 

 

Crecí en una familia de exiliados. Mis compañeritos de juegos eran otros 

exiliaditos de Chile, Argentina, Centroamérica o Uruguay. Íbamos al colegio 

con camisetas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Jugábamos a la 

“guerra popular”. Y sobre todo, aunque las conversaciones de los mayores 

eran complicadas, entendíamos que algún día haríamos una revolución, fuese 

lo que fuese eso. 
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Depois regressa a seu país e se depara com uma revolução, mas descobre que não se 

parece com aquela que sonhava com seus amigos no México: 

 

Aún era un niño cuando regresé al Perú. Y fue confuso, porque resultó que 

ya había una revolución en marcha. La realizaba Sendero Luminoso, y no se 

parecía a las cosas lindas que nos habían dicho de ella. Para la clase media 

de Lima, la revolución estaba hecha de apagones, miedo, bombas y muertos. 

Y para los campesinos, de cosas mucho peores. (RONCAGLIOLO, 2007, 

p.1). 

 

 Já no Peru, estuda Linguística e Literatura e começa sua carreira como escritor com a 

publicação de alguns livros de contos infantis como Rugor, el dragón enamorado (1999), La 

guerra de Mostark (2000) e a peça de teatro Tus amigos nunca te harían daño (1999). Nesses 

anos, trabalha como funcionário público em uma instituição de direitos humanos onde 

conhece de perto a violência e o mal que permeiam os atores envolvidos no conflito peruano. 

Sobre essa experiência, Roncagiolo (2007, p.1) afirma: 

 

Años después, trabajé como empleado público en una institución de 

derechos humanos. Hablé con inocentes que cumplían condenas; torturados 

y familiares de desaparecidos. Y descubrí que el Estado no había sido muy 

diferente a los revolucionarios a los que supuestamente combatía. Recuerdo 

la historia de un miembro de Sendero que había asesinado a sangre fría a 

decenas de personas. Cumplía condena en el penal de máxima seguridad de 

Yanamayo. Un día llegó la policía a realizar un registro. Este preso se negó a 

entregarles una pequeña radio que era su único entretenimiento. En 

respuesta, lo violaron con garrotes policiales. En mi trabajo, informes de ese 

tipo circulaban frecuentemente, y me hacían cuestionarme a diario la 

diferencia entre el bien y el mal. Es difícil escoger quiénes son tus asesinos 

favoritos.   

 

Esse episodio será recriado posteriormente em Abril rojo. Em 2000, viaja para a 

Espanha decidido a se dedicar completamente à literatura, seguindo o exemplo de outros 

escritores latino-americanos (García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso), 

que encontraram nesse país seu local de residência, de produção literária e de sucesso 

editorial. Não obstante, já na Espanha, antes de conhecer o reconhecimento literário, tem de 

trabalhar em diferentes ofícios, como limpar casas, para subsistir. Em 2004, publica o 

romance Pudor, que obtém uma boa recepção crítica e, em 2007, foi adaptado para o cinema. 

Mas é com Abril rojo, publicado em 2006 e ganhador do prêmio Alfaguara de romance, que 

Santiago Roncagliolo consegue maior projeção internacional. 

O autor afirma que vinha incubando a ideia deste romance desde a época que trabalhava 

como funcionário público no Peru e se deparou com o horror da guerra do seu país:  
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La sociedad peruana de la que yo quería hablar – y la colombiana, y la 

argentina, y muchas otras en distintos momentos de su historia – era una 

sociedad de psicópatas: un mundo en que todos se habían convertido en 

asesinos en serie, y matar era la única manera de vivir. Así que decidí 

escribir una historia de asesinatos en serie. (RONCAGLIOLO, 2007, p.2).  

 

O espaço-tempo, o cronotopo, seguindo Bakhtin, para esta narração encontra em seu 

país, Ayacucho e arredores, onde se desenvolve o conflito guerrilheiro, sendo um lugar com 

uma história de violência, religiosidade e misticismo que remontam à época da Conquista e da 

Colônia: 

 

Tenía el escenario perfecto para un thriller. Ayacucho, epicentro de la 

violencia durante los años ochenta, ha sido el centro de muchas revoluciones 

desde Tupac Amaru hasta la actualidad. Y a la vez, es un lugar muy 

religioso, y por lo tanto, con una vistosa cultura de la muerte que se 

manifiesta sobre todo en su siniestra celebración de la semana santa. Hay 

una noche, por ejemplo, en la que se apagan las luces de la ciudad. Cristo 

desnudo y ensangrentado es paseado por la plaza en una urna de cristal, y su 

figura tocada por la corona de espinas parece navegar en la oscuridad, entre 

las velas blancas de los fieles. Otro día es la procesión de una virgen con el 

pecho atravesado por siete puñaladas. Realmente, no se podía pedir más para 

ambientar una historia de asesinatos. Un crimen cada día de la semana santa, 

y la estructura de la novela quedaba resuelta. (RONCAGLIOLO, 2007, p.2). 

 

Assim surge este thriller, ambientado no Peru do ano 2000, momento em que o 

movimento guerrilheiro Sendero Luminoso, que se pensava tinha sido eliminado com a 

captura do seu líder e fundador Abimael Guzmán, em 1992, aparece com novos atentados que 

aterrorizam o país. Em 2007, após um ano da publicação de Abril Rojo, Roncagliolo publica 

um ensaio justamente sobre o líder do movimento guerrilheiro, intitulado: La cuarta espada: 

la historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Logo viriam outros romances, como 

Memorias de una dama, (2009), Tan cerca de la vida (2010), El amante uruguayo: una 

historia real (2012), Óscar y las mujeres (2013) e La pena máxima (2014). 

A ação narrativa de Abril rojo, como todo bom romance policial, se desencadeia com a 

aparição de um cadáver. As amostras de crueldade (mutilação, incineração), levam o 

encarregado do caso, o Fiscal Distrital Adjunto Félix Chacaltana, a pensar que é obra dos 

“terroristas” do Sendero Luminoso. Supondo, assim, a reaparição do movimento guerrilheiro. 

Esse incidente representa um corte abrupto na vida metódica, solitária e tranquila que leva o 

fiscal. O romance inicia com o informe que prepara o fiscal Chacaltana sobre o crime e, pelo 

tipo de linguagem e de estilo que utiliza na redação, podemos observar o extremo 

racionalismo e tecnicismo que caracterizam a sua personalidade: 
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Aproximadamente a las trece horas con diez minutos, el susodicho 

declarante consideró que el objeto era demasiado grande para constituir una 

caja, asemejando más bien un tronco quemado, negro y pegajoso. Procedió a 

retirar las últimas briznas de paja que lo cubrían, encontrando una superficie 

irregular perforada por diversos agujeros. Descubrió, según refiere, que uno 

de esos agujeros constituía una boca llena de dientes negros, y que en la 

prolongación del cuerpo quedaban aún retazos de la tela de una camisa, 

igualmente calcinada y confundida con la piel y las cenizas de un cuerpo 

deformado por el fuego. 

Aproximadamente a las trece horas con quince minutos, los gritos de terror 

de Justino Mayta Carozo (31) despertaron a los otros 1.575 vecinos de la 

localidad. 

Y para que así conste en acta, lo firma, a 9 de marzo de 2000, en la provincia 

de Huamanga,  

Félix Chacaltana Saldívar 

Fiscal Distrital Adjunto 

(RONCAGLIOLO, 2006, p. 15). 

 

  

Esses traços de caráter, aos quais se somam seus profundos sentimentos de dever e de 

justiça, o levam a querer averiguar a verdade sobre o assassinato e sobre seus responsáveis. 

Nesse processo de busca, não só vão aparecendo revelações sobre o caso, senão sobre o 

mundo interior e psicológico do personagem e seu conflito com a sociedade peruana desses 

conturbados momentos.  

O fiscal Chacaltana é um homem divorciado e sem filhos, que foi trasladado a 

Ayacucho depois de vinte anos de serviço em Lima. Por isso, é extremamente solitário; sua 

única companhia é a lembrança da sua mãe morta, cuja presença evoca e reconstrói 

religiosamente na casa onde antigamente habitavam, lembrando o celebre personagem de 

Psicose de Hitchcock: Norman Bates. O trabalho, por outro lado, constitui sua única distração 

e preocupação. Como diz o narrador do romance: “O fiscal distrital adjunto nunca se había 

portado mal. No había hecho nada malo, no había hecho nada bueno, nunca había hecho nada 

que no estuviese estipulado en los estatutos de su institución” (RONCAGLIOLO, 2006, p. 

22). Toda essa inércia é alterada pelo cadáver que foi encontrado mutilado e queimado. 

Diante da falta de apoio por parte de seus superiores, o fiscal empreende sozinho a 

investigação do caso. O primeiro local aonde se dirige é o necrotério para retirar o informe 

forense sobre o corpo encontrado. Ali, o médico legista mostra para o fiscal o corpo mutilado 

e queimado (que posteriormente é identificado como o tenente Cáceres Salazar) e discute com 

ele as conjeturas sobre o assassinato: 
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– Primero lo rociaron con keroseno y lo encendieron. Hay restos de 

combustible por todo el cuerpo… 

– Podría haber perecido en un encendio. Alguien tuvo miedo de denunciarlo 

y escondió el cuerpo. Los campesinos suelen temer que la policía … 

– Pero no les bastó con eso – continuó Posadas al parecer sin oírlo – Lo 

quemaron más. 

– Dejó que el silencio diese un efecto más dramático a sus palabras. Su 

mirada de rata esperaba la pregunta de Chacaltana: 

– ¿Como que más? 

– Nadie queda así solo porque le hayan prendido fuego, señor fiscal. Los 

tejidos resisten. Mucha gente sobrevive incluso a quemaduras totales con 

combustible… Accidentes de carretera, incendios forestales… Pero esto… 

– […] Señor fiscal, le quitaron el brazo derecho. Se lo arrancaron de cuajo o 

lo cortaron con un hacha, quizá lo serrucharon. Atravesaron el hueso y la 

carne de un lado a otro. Eso tampoco es fácil. Es como si lo hubiera atacado 

un dragón. (RONCAGLIOLO, 2006, p. 26-27). 

 

Esses detalhes levam o fiscal a supor que os autores do crime sejam membros do 

Sendero Luminoso e comunica suas suspeitas a um dos superiores, o capitão Pacheco, que 

num primeiro momento dá risada de suas suposições e posteriormente, diante da insistência 

do fiscal, o repreende enfaticamente, porque estão a pouco tempo das eleições e um fato como 

este teria um grave impacto político e social: 

 

– Se cumplen veinte años del primer atentado… 

El comandante hizo un gesto como si apartara con la mano las palabras del 

fiscal. 

– ¡Cojudeces! Acabamos con ellos. 

– Ese primer atentado se realizó en unas elecciones… 

El militar empezó a perder la paciencia: 

– ¿Me está discutiendo, Chacaltana? ¿Me está llamando mentiroso? 

– No, pero… 

– ¿No será usted uno de esos fiscales politizados, no? ¿No será aprista o 

comunista, no? ¿Quiere usted sabotear las elecciones? ¿Eso quiere? […] 

Piensa usted demasiado, Chacaltana. Grábese en la cabeza una cosa: en este 

país no hay terrorismo, por orden superior. ¿Está claro? (RONCAGIOLO, 

2006, p. 43-44). 

 

A relutância de seus superiores perante o caso não impede que o fiscal continue com as 

averiguações, pelo contrário, o incentiva ainda mais, devido a sua rígida convicção do dever. 

Nesse processo, conhece Edith, uma jovem que trabalha num restaurante onde costuma 
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comer. A garota se converte assim na única alegria e esperança no meio do horror que o fiscal 

começa a viver, à medida que se vai se aprofundando na investigação.  

Chacaltana conhece, igualmente, o padre Quiroz, pároco da Igreja do Coração de Cristo. 

E realiza essa visita porque a igreja conta com um forno crematório, e isso pode lhe oferecer 

alguma pista sobre o caso, já que o corpo foi incinerado. Logo do seu primeiro encontro com 

o sacerdote, descobre que Justino Mayta, o mesmo que encontrou o cadáver, trabalhava na 

paróquia e tinha acesso à chave onde se encontrava o forno. A partir desse momento, o padre 

se converte numa espécie de conselheiro do fiscal, a quem este recorrerá repetidamente para 

esclarecer dúvidas sobre o caráter religioso e supersticioso que rodeia a investigação. Por 

exemplo, é Quiroz quem sugere ao fiscal que se o sujeito foi assassinado e queimado numa 

quarta-feira de cinzas, logo após o carnaval, pode ter relação com o início da quaresma, e o 

fogo pode ser símbolo de purificação depois da festa pagã.  

Chacaltana procura, então, Justino Mayta, a quem considera um primeiro suspeito, e se 

dirige à sua casa, mas este escapa por uma janela. O fiscal o persegue, mas é atacado por 

Justino, que consegue fugir. De regresso a Ayacucho, encontra-se, inesperadamente, com o 

informe da polícia sobre o corpo achado, segundo o qual, a morte se deveu a um incêndio 

propiciado por uma descarga elétrica num estábulo. Apesar de suas dúvidas, o fiscal pensa 

que ele não é ninguém para contradizer seus superiores e pretende dar por encerrado o caso. 

Posteriormente, é chamado pelo chefe da polícia, o comandante Carrión, que o 

parabeniza pela sua preocupação e dedicação ao trabalho e à investigação. Depois lhe faz uma 

série de perguntas pessoais: sobre a morte de sua mãe, que morreu num incêndio quando 

Chacaltana tinha 9 anos, sobre seu pai, a quem ele afirma não ter conhecido, sobre seu 

divórcio. O comandante Carrión lhe diz que, como ele é um homem sozinho, sem família, é a 

pessoa certa para o trabalho que vai lhe designar: ser fiscal eleitoral em um município do 

interior: 

 

Chacaltana se sintió privilegiado. 

– Es un honor que hayan pensado en mí para… 

– Lo merece usted plenamente, fiscal Chacaltana. 

– ¿Cuándo y adónde me destinarán? 

– A Yawarmayo. Su autobús sale en dos horas. 

– ¿Tan pronto? 

– El país no tiene tiempo que perder,. Señor fiscal. Y las elecciones son ya el 

domingo. ¿Alguna pregunta? 

– No, señor. 
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– Puede retirarse. Espero que esto sea el inicio de una prometedora carrera, 

Chacaltana. 

– Gracias, señor. (RONCAGLIOLO, 2006,  p. 88-89). 

 

A felicidade do fiscal é ofuscada assim que chega ao vilarejo, porque é recebido com o 

espetáculo de uns cachorros mortos pendurados nos postes de luz: “Algunos ahorcados, otros 

degollados, algunos abiertos en canal, de modo que sus órganos internos goteaban desde sus 

panzas. Soltó el maletín. Un escalofrío recorrió su espalda. Los perros llevaban carteles que 

decían: ‘Así mueren los traidores’ o ‘Muerte a los vendepatrias’” (RONCAGLIOLO, 2006, p. 

96). Longe de ser um prêmio aos esforços do fiscal, a sua honestidade e cumprimento do 

dever, a função designada neste local é pior que um castigo, é o inferno, como lhe adverte o 

tenente Tamayo, chefe da polícia do lugar, quando conhece Chacaltana: “Esto es el infierno. 

En nombre de la Benemérita Policía Nacional, le doy la bienvenida” (RONCAGLIOLO, 

2006, p. 101). 

Neste lugar, o fiscal se encontra com outra realidade muito diferente de Lima ou 

Ayacucho. Percebe que suas suposições sobre a reaparição de Sendero Luminoso são 

verdadeiras e que as eleições que são uma fraude, pois a polícia e o exército estão coagindo a 

população, os camponeses, para que votem a favor do governo. Quando o comandante 

Carrión vai fazer uma inspeção no vilarejo, o fiscal extremamente chocado lhe comunica 

todas suas observações, porém, apesar de seus esforços para fazer as coisas da maneira 

correta, como rezam os regulamentos, é inútil e o que obtém são respostas como esta que lhe 

dá o tenente Tamayo, diante da sua insistência: “– ¡Chacaltana, conchasumadre! ¡Le dije que 

se quedase callado! Es muy valiente. ¿Ah? ¿Quiere ser un héroe? Muy bien, pues. A ver quién 

lo ayuda cuando venga llorando por la noche. Su puta madre lo va a defender. Aquí ser un 

héroe es facilísimo” (RONCAGLIOLO, 2006, p. 118).  

O clima de tensão que o fiscal presencia ali é muito grande, assim como os atropelos 

contra a população civil, contra as leis e a justiça. Como se fosse pouco, Justino Mayta 

aparece e tenta matá-lo de novo, conseguindo, mais uma vez, fugir depois de fracassar no seu 

objetivo.  Terminadas as eleições, Chacaltana regressa a Ayacucho e o ataque de Justino o 

incita a continuar as pesquisas sobre o caso. Assim, descobre que o irmão de Justino, Edwin 

Mayta, foi detido pela polícia sob a acusação de pertencer a uma célula “terrorista”.  Foi 

interrogado e torturado pelo tenente Cáceres, mas o prisioneiro não confessou nada, foi 

colocado em liberdade. Curiosamente, depois desse fato nunca mais se soube dele e seu corpo 

nunca apareceu. Com essa informação, o fiscal investiga se houve outros detidos que 
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pertencessem a essa célula terrorista. Assim, chega a Hernán Durango González, encarcerado 

alguns anos atrás pelos vínculos com o Sendero Luminoso.  

Chacaltana encontra um jeito para se encontrar com ele, que faz revelações importantes 

tanto sobre o Sendero Luminoso e seu modus operandi, como das Forças Militares, a 

corrupção e a violência que existem por detrás delas. Durango diz ao fiscal que o mais 

provável é que Edwin Mayta tenha sido assassinado, pois quem o interrogou e o torturou foi o 

tenente Cáceres, mais conhecido como o Perro Cáceres. Apelido dado porque, para treinar 

seus homens, matava cachorros e fazia com que eles comessem seus intestinos e, se não  

obedeciam, tratava-os como cachorros. Portanto, era improvável que tivesse deixado com 

vida ao irmão de Justino, porque ele “no liberaba prisioneros, se deshacía de ellos” 

(RONCAGLIOLO, 2006, p.145).  

De igual modo, com ironia, alerta o fiscal sobre seu erro em diferenciar terroristas e 

militares, inocentes e culpados, pois segundo ele numa guerra não há inocentes: 

 

– ¿Y usted? ¿Usted es inocente? ¿Y sus superiores? ¿Son inocentes? 

– Me refiero a si cometió actos de terrorismo… 

– Claro, si uno mata con bombas caseras se llama terrorismo y si mata con 

ametralladora y hambre se llama defensa. Es un juego de palabras, ¿no? 

¿Sabe cuál es la diferencia? Que a nosotros no nos importa. En cambio los 

suyos, sin una metralleta en la mano, se orinan del miedo. 

(RONCAGLIOLO, 2006,  p. 146). 

 

Sobre a reaparição do Sendero Luminoso, Durango afirma: 

  

– Estamos ahí, señor fiscal. Estamos agazapados. Esta pradera se encenderá, 

como ha hecho durante siglos, en cuanto salte una chispa. […] El partido 

tiene mil ojos y mil oídos – dijo Durango sonriendo con una mirada 

inexpresiva fija en los ojos del fiscal –. Son los ojos y los oídos del pueblo. 

Es imposible encerrar y matar todo el pueblo, él siempre está ahí. Como 

Dios. Recuérdelo. (RONCAGLIOLO, 2006,  p.149-150). 

 

Essa visita perturba consideravelmente o fiscal, e, a partir daí, seu interesse pelo caso se 

transforma em obsessão, e os fatos que vão sucedendo ajudam a que se penetre cada vez mais 

nesse labirinto sem saída. Dessa maneira, pouco tempo depois do seu encontro com Durango, 

aparece outro corpo, o de Justino Mayta. No reconhecimento do cadáver, além do médico 

legista, estão o fiscal e o comandante Carrión. O médico aventa a hipótese de que o assassino 

pode estar reconstituindo um corpo, porque ao cadáver anterior faltava o braço direito e a este 

o esquerdo. Nesse momento, o comandante Carrión propõe a Chacaltana trabalhar em 
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conjunto, pois o cadáver de Justino vem acompanhado de um bilhete aparentemente assinado 

pelo Sendero Luminoso, a quem o fiscal tinha atribuído, sem que ninguém prestasse atenção, 

a autoria do assassinato anterior. A nota rezava: “ASESINADO POR LA JUSTICIA 

POPULAR  ⁄ por abijeo ⁄  Sendero Luminoso
38

” (RONCAGLIOLO, 2006, p. 174). O fiscal 

aceita o convite do comandante. 

A relação entre o fiscal e Carrión se intensifica, já que os dois começam a intercambiar 

informação e pistas para tentar descobrir o assassino. Paralelamente, o relacionamento de 

Chacaltana com Edith também vai ficando mais forte, pois, mesmo sendo muito mais jovem 

que ele (ou talvez por isso mesmo), o fiscal encontra nela o único oásis perante tanta pressão e 

violência que o rodeiam.  

Chacaltana, por outro lado, faz outra visita ao padre Quiroz para questioná-lo sobre o 

caráter religioso que podem ter as duas mortes e sua relação com a Semana Santa: 

 

– Es que las dos muertes parecen tener algo que ver con la Semana Santa: 

Miércoles de Ceniza, Viernes de Dolores… es… demasiada casualidad, ¿no? 

– No. Las festividades se superponen. El carnaval es originalmente una 

celebración pagana, la fiesta de la cosecha. Y en la Semana Santa también 

resuenan ecos de la cultura andina anterior a los españoles. Es porque no 

tiene una fecha fija, como la Navidad, sino que depende de las estaciones. 

Como le dije la vez anterior, los indios son insondables. Por fuera, cumplen 

los ritos que la religión les exige. Por dentro, sólo Dios sabe qué piensan. 

(RONCAGLIOLO, 2006, p. 196). 

 

As palavras de Quiroz são muito convincentes, e o fiscal corre a comunicar ao 

comandante Carrión suas suspeitas. No entanto, ele o encontra bastante descomposto, sem 

tomar banho, sem fazer a barba e temeroso: “– Vienen por mí, Chacaltana. Lo sé. Puedo 

sentirlo. Cada segundo que pasamos aquí es una oportunidad para nuestros asesinos” 

(RONCAGLIOLO, 2006, p. 200). Logo depois, Carrión diz ao fiscal que concorda com sua 

hipótese de que as mortes possam ter relação com a Semana Santa e a mudança de milênio, já 

que os “terroristas” talvez tenham querido aproveitar as festividades para anunciar seu 

regresso de forma chamativa e contundente. O fiscal afirma que é possível prever um próximo 

golpe para o Domingo de Ramos, dia em que começa oficialmente a Semana Santa. 

Não obstante suas suposições, o Domingo de Ramos transcorre sem nenhuma novidade. 

O próximo morto aparece na Quarta-Feira Santa. Desta vez, trata-se de Hernán Durango, a 

quem o fiscal tinha voltado a visitar na prisão poucos dias atrás. Segundo o informe, o 
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 Maiúsculas do autor. 
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prisioneiro fugiu da prisão e seu corpo foi encontrado num morro próximo, crucificado e sem 

uma perna. Como no caso anterior, o cadáver estava acompanhado de um bilhete que dizia: 

“MUERTO POR SOPLÓN ⁄ Sendero Luminoso”. O fiscal pede ao médico Posadas sua 

opinião sobre o assassinato. Além dos detalhes escabrosos, o forense agrega uma informação 

que chama a atenção do fiscal: a possível participação de uma mulher, pois, segundo o 

médico, era usual no Sendero Luminoso a intervenção de mulheres nestes casos: 

 

– De nuevo parece acción de una célula. Un hombre solo no podría haber 

montado todo este espectáculo en tan poco tiempo. 

– Claro, hablamos de unos cuatro hombres entonces. 

– Podrían ser sólo dos. Y una mujer, habitualmente. 

–¿Una mujer? 

Cosa rara de los terrrucos. Se organizaban en grupos de homenbres 

comandados por mujeres. No sé si lo sigan haciendo así, uno nunca sabe de 

ellos. Pero aparentemente, las mujeres siempre fueron las más fuertes 

ideológicamente. Y las más sanguinarias. Los hombres eran unos mandados, 

por decirlo así. Servían para los enfrentamientos y las tareas técnicas. Pero si 

había que dar un tiro de gracia, lo hacía la jefa. (RONCAGLIOLO, 2006, p. 

234). 

 

Esses fatos levam o fiscal à beira do desespero e a recorrer ao padre Quiroz para se 

confessar e pedir conselho. Pergunta ao sacerdote por que os “terroristas”, a quem ele atribui a 

autoria dos homicídios, têm de matar a suas vítimas assim, desmembrando os corpos, com 

tanta crueldade. O padre diz que, além da barbárie, esses fatos podem ter relação com o mito 

andino de Inkarri, “el Inca Rey”, segundo o qual, quando Tupac Amaru foi assassinado pelos 

espanhóis na época da Colônia, seu corpo foi desmembrado e suas partes enterradas em 

diferentes lugares do Império Inca. Segundo a tradição andina, as partes do corpo de Tupac 

Amaru estão crescendo por baixo da terra até se unir: “Y cuando encuentren la cabeza, el inca 

volverá a levantarse y se cerrará un ciclo. El imperio resurgirá y aplastará a los que lo 

desangraron” (RONCAGLIOLO, 2006, p. 239). O fiscal pergunta ao padre Quiroz o que tem 

a ver isso com o Sendero Luminoso, e ele responde que muito, pois eles se apresentaram 

como sendo esse ressurgimento e sempre foram conscientes do valor dos símbolos, por isso 

os utilizavam constantemente. 

O padre, aliás, diz ao fiscal que há outro mito andino que deveria conhecer: 

 

Por lo general, desde la noche del Miércoles Santo, los indios se abandonan 

a las fiestas más… pecaminosas. Corren mares de alcohol, mucho sexo, 

normalmente hay incidentes violentos. Es así hasta el domingo de 

resurrección. 



 191 

 

– Hasta el domingo de Gloria.  

El padre se molestó: 

– Se llama Domingo de Resurrección. Sólo los ignorantes y los blasfemos lo 

llaman Domingo de Gloria. 

– Perdone. ¿Y por qué hacen eso? 

– Es otra superstición andina. A partir del Miércoles Santo, día del calvario 

de Cristo, Dios está muerto. Ya no ve. Ya no condena. Hay tres días para 

pecar. (RONCAGLIOLO, 2006, p. 240). 

     

Finalmente, o sacerdote dá ao fiscal outra informação que ele não conhecia: que os pais 

de Edith eram terroristas e morreram num assalto a um quartel da polícia. Todos esses dados 

fornecidos pelo padre, ao invés de tranquilizar o fiscal, o deixam mais nervoso e preocupado. 

Vai ao escritório do comandante Carrión para lhe comunicar as novidades, e este o recebe 

com a notícia que se retira da polícia, que vai embora. Assegura a Chacaltana que o Sendero 

Luminoso sabe tudo e que virão atrás dele, por isso tem de sair. Dá de presente ao fiscal uma 

arma e lhe recomenda que se cuide. Perante o assombro e a frustração, a única coisa que o 

fiscal se atreve a pedir a Carrión é que assine uma autorização, antes de abandonar o cargo, 

para reforçar o número de policiais nas comemorações da Semana Santa, pois acredita que 

mais assassinatos acontecerão. 

Todos esses elementos de tensão postos em jogo conduzem ao desfecho da intriga de 

forma vertiginosa. Contra o estranhamento e a desconfiança do capitão Pacheco, o fiscal 

apresenta a ordem de Carrión para aumentar a segurança nas festividades. Na noite de Sexta- 

Feira Santa, sem que tenha sucedido o que ele esperava, o fiscal se dirige de novo à igreja 

para falar com o padre Quiroz. Como ninguém abre a porta e ele escuta um barulho, entra por 

uma pequena porta e no forno crematório encontra o corpo do padre Quiroz queimado com 

ácido e esquartejado. Falta-lhe uma perna. O fiscal adverte a presença de alguém e dispara a 

arma que Carrión lhe dera, mas sem atingir nenhum objetivo. Devido ao nervosismo, 

Chacaltana abandona a cena do crime, mas é visto por um casal de enamorados que estava 

fora da igreja.  

Atordoado por esses acontecimentos, o fiscal se encaminha à casa de Edith para se 

refugiar. A jovem o acolhe e o deixa ficar.  Na manhã seguinte, Chacaltana se deixa levar 

pelos seus impulsos (medo, raiva, desejo) e abusa sexualmente dela. Mais tarde, reflete sobre 

o assunto e conclui que: ¨No era sexo lo que había buscado, sino una especie de poder, de 

dominio, la sensación de que algo era más débil que él mismo, que en medio de este mundo 

que parecía querer tragárselo, él mismo también podía tener fuerza, potencia, víctimas” 

(RONCAGLIOLO, 2006, p. 279). 
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Depois, o fiscal lembra o que Quiroz contou sobre os pais de Edith e seus nexos com o 

Sendero Luminoso. Encontra a ficha deles e descobre que tinham sido assassinados pelo 

tenente Cáceres Salazar. Tudo isso o leva a deduzir que Edith também é “terrorista” e está por 

trás das mortes que ele vem investigando. Com essas conjecturas, busca a jovem no seu 

trabalho e a confronta de maneira violenta: 

 

El fiscal pensó en Cáceres Salazar blandiendo en persona la pistola que le 

perforó la nuca al padre de Edith. Recordó la escena de esa misma mañana, 

mientras penetraba en el cuerpo de Edith. Ya no sentía arrepentimiento, sino 

placer. El placer de la labor bien hecha. Sacó la pistola y apuntó a la pequeña 

cabeza que temblaba cerca do suelo. Recordó a todos los muertos que había 

visto. Se dio cuenta de que ya no le temblaba la mano.  

– Tú tampoco mereces un juicio – le escupió.  

Ella no se movió, ni levantó la vista. Él pensó que ni siquiera se había dado 

cuenta de que le apuntaba. Estaba hecha un ovillo lloroso que se arrastraba 

hacia abajo por la pared. Quizá sí había visto el arma. Quizá no le importaba 

morir, como a los suyos. El fiscal Chacaltana rastrilló. Apuntó directamente 

a la frente. Pensó que ella debía morir mirando lo que se había buscado. Ella 

levantó la cabeza y lo miró fijamente, fue como si su mirada atravesase el 

arma para ir a alojarse directamente en los ojos del fiscal. 

– No seré la primera que muera así – dijo –. Tampoco la última. 

(RONCAGLIOLO, 2006, p. 288-289). 

 

O fiscal não é capaz de disparar e a garota escapa. No dia seguinte, Sábado de Aleluia, a 

polícia vai buscar o fiscal por ordens do capitão Pacheco. Ele deduz que é procurado pelo 

assassinato de Quiroz, mas os policiais o conduzem à casa de Edith. Quando entra no quarto 

onde estivera horas antes, vê que está tudo cheio de sangue e reconhece os restos da garota, a 

qual foi esquartejada e  levaram o tronco. Nas paredes há lemas senderistas pintados com 

sangue da vítima. Diante desse macabro espetáculo, o fiscal “No pudo reprimir un largo grito. 

Tuvo que contenerse de patear la habitación, de destruirla, como si así destruyese también el 

recuerdo. Tuvo que salir a la escalera para vomitar, para llorar, para patear” 

(RONCAGLIOLO, 2006,  p. 299). 

Todas as suspeitas, testemunhas e provas recaem sobre ele. Pacheco ordena sua prisão e 

tenta persuadi-lo para que confesse. Chacaltana se dá conta de que o tempo todo o estiveram 

seguindo e que foi vítima de uma armadilha para incriminá-lo. No entanto, quando pensa que 

tudo está perdido e que o mais provável é que assassinem a ele também, como fizeram com 

Cáceres o com os outros, o capitão Pacheco inesperadamente diz que pode ir embora, que 

algum amigo poderoso o ajudou. Corre a casa e libera suas preocupações com sua mãe: “– Se 

lo que ha pasado, mamacita. Se lo que me han hecho. Falta un muerto, ¿sabes? Mañana es 
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Domingo de Resurrección. Y falta la cabeza. Yo soy la cabeza, mamacita. Esta noche me van 

a matar” (RONCAGLIOLO, 2006, p. 307).   

Desalinhado e como um zumbi, o fiscal se dirige à delegacia onde encontra Carrión 

empacotando suas coisas para ir embora. O comandante pergunta o que aconteceu com ele, e 

Chacaltana diz que está sendo acusado de todas as mortes, mas que foi liberado porque tem 

alguém poderoso planejando tudo aquilo e quer sua cabeça para completar sua obra. Carrión 

questiona se tem algum suspeito, e o fiscal responde que sim, que ele é seu suspeito. E se 

produz, assim, o confronto entre os dois personagens, a revelação da verdade: que foi Carrión 

quem esteve por trás dos assassinatos. Desde o primeiro deles, o tenente Cáceres, até o de 

Edith; que utilizou Justino Mayta e o padre Quiroz até quando foram úteis e, depois, se desfez 

deles, assim como também de Durango: 

 

– Justino, en cambio – siguió el militar –, recordaba bien la entrada de la 

policía en su casa. Y quería vengar a su hermano. Consideraba… 

consideraba que su hermano actuaba a través de él, que era como la mano de 

Dios. Alguna mierda religiosa. Este estúpido era muy devoto. A él se le 

ocurrió usar el horno de Quiroz para desaparecer el cuerpo. Y Quiroz estuvo 

de acuerdo, porque también él tenía mucho que perder si Cáceres hablaba. 

Todo fue un desastre desde el principio. El horno estaba tan viejo que se 

jodió a la mitad de la quema. Quiroz y Justino no dejaban de gritarse. Hubo 

que sacar el cuerpo chamuscado, llevarlo a Quinua y dejarlo ahí. Aun 

después de eso pensamos que todo quedaría tranquilo, que no pasaría nada. 

Todo iba a salir bien. Iba a terminar ahí. Pero apareció usted y todo el mundo 

empezó a ponerse nervioso. Quiroz quería echar la pista sobre Justino. 

Justino no sabía ni lo que quería. Hubo que silenciarlos. Igual que a 

Durango… no había modo de saber qué hablaba usted con Durango… Ni 

con su amiga, la terruca esa. (RONCAGLIOLO, 2006, p. 312). 

 

Apagam-se as luzes da sala em que se encontram e o fiscal puxa sua arma. Começa 

assim uma perseguição às escuras. Carrión provoca o fiscal, diz que sempre foi seu melhor 

cúmplice, que o culpado da morte de Edith foi ele mesmo, pois facilitou muito as coisas para 

ele assassinar a garota e incriminar o fiscal; lembra seu passado, a figura do seu pai que 

chegava bêbado e batia na sua mãe e em Chacaltana quando este era uma criança, até que um 

dia este não aguentou mais e, com as lâmpadas de querosene, provocou o incêndio e os 

deixou trancados, seu pai e sua mãe, para que morressem queimados, enquanto ele fugia dali. 

O fiscal não suporta essas lembranças e atira feito louco. Um raio de sol mostra que matou 

Carrión e compreende o desfecho da história e seu papel nela: “El comandante Carrión no 

había estado tratando de matarlo en ese duelo final. Sólo había caminado hacia su muerte, 
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igual que todos los demás, igual que hacemos todos. La cabeza de su monstruo era la suya. 

Ahora su obra estaba terminada” (RONCAGLIOLO, 2006, p. 320).  

O romance conclui com o informe de um Agente do Serviço Nacional de Inteligência, o 

qual afirma que o fiscal Félix Chacaltana foi visto nas proximidades de umas localidades 

ayacuchanas tentando formar “milícias urbanas” e os “[...] informantes afirman que el 

susodicho fiscal mostraba señales ostensibles de deterioro psicológico y moral, y que 

conserva aún el arma homicida, que empuña constante y nerviosamente a la menor 

provocación, aunque carece da la respectiva munición” (RONCAGLIOLO, 2006, p. 325). 

Como podemos ver, Abril rojo é um romance que constrói um ritmo narrativo intenso e 

vertiginoso que alcança seu ponto alto no final da narração, quando todos os elementos da 

intriga estão expostos e se produz o inesperado e contundente desfecho. É clara a influência 

do cinema, dos thrillers policiais, na estrutura narrativa do romance. Como apontamos no 

início da análise deste romance, o próprio Roncagliolo reconhece sua inspiração no cinema  

para a elaboração da estrutura narrativa do romance. Inclusive, declara a importância que teve 

nesse momento de gestação da ideia de escrever Abril rojo, assistir o filme From Hell (2001), 

dirigido por Allen Hughes e protagonizado por Johnny Depp: 

  

La solución me llegó de la mano de una película llamada From Hell, con 

Johnny Depp. La película narraba la historia de Jack el Destripador, y a 

partir de ella, describía a la sociedad inglesa de finales del siglo XIX: una 

sociedad enferma, que se veía como un elegante imperio victoriano pero se 

alimentaba de las prostitutas de los barrios pobres. La película estaba basada 

en una historieta homónima de Alan Moore, que busqué y devoré en una 

biblioteca pública. Cuando terminé de leerla, supe que yo quería escribir 

algo así. (RONCAGLIOLO, 2007, p.2). 

 

É evidente a semelhança que existe entre o filme e a história de Roncagliolo: um 

investigador que, levado por seu princípio de justiça, luta por descobrir um serial killer, ainda 

que tenha de passar por cima da própria instituição que representa, devido à corrupção que a 

corrói; apaixona-se por uma mulher humilde e até marginal (uma prostituta para o caso do 

filme, e uma garçonete, filha de “terroristas”, no romance); e um desfecho inesperado e 

trágico no qual o herói termina sacrificado pelo mundo obscuro e sinistro no qual submerge. 

Nessa linha, poderíamos também estabelecer paralelos com outros filmes como Seven: os sete 

crimes capitais (1995) e demais thrillers famosos. Ainda que se perceba também a influência 

do roman noir, por exemplo de Lituma en los Andes (1993) de Vargas Llosa, no qual um 

policial e seu ajudante (Lituma e Carreño) investigam o desaparecimento de uma série de 
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pessoas por parte do Sendero Luminoso
39

. Porém, é na versatilidade, escatologia e na crueza 

do thriller que Roncagliolo encontra a solução para seu romance. Nesse sentido, François 

Aubès (2013, p.31), em “Abril rojo un avatar andin du genre thriller”, afirma: 

 

Ainsi commence la carrière d’un genre qui ne cessera de grandir, de se 

métamorphoser, de connaître des avatars c’est ce que nous montrerons dans 

le cas du thriller de Roncagliolo, qui empruntera ambiance, intrigue et 

personnages, au roman noir: crime, société corrompue, assassin 

psychopathe, car si le roman noir est comme le signalait Chandler 

indissociable de la violence urbaine, il connaît avec le thriller une dérive plus 

spectaculaire et moins politique au profit d’assassin pervers qui font régner 

la peur sur la ville, en dépeçant leur victimes; Roncagliolo utilise donc ce 

genre souple, capable de rendre compte de l’histoire violente du microcosme 

Ayacucho, un genre qui contrairement au néo polar, n’a pas pour objectif 

premier de dénoncer le fonctionnement scandaleusement injuste de la société 

qu’il met en scène; le thriller comme l’étymologie du mot l’indique, doit 

donner le frisson, provoquer des émotions fortes, un certain plaisir malsain 

proche du voyeurisme par l’accumulation de meurtres particulièrement 

sanglants et pervers comme c’est le cas dans Abril rojo. Roncagliolo, 

amateur de séries télévisées, de films d’horreur, a donc su amplement 

réutiliser ces modalités pour une histoire dramatique comme il s’en explique; 

le serial killer lui semblait être un personnage particulièrement représentatif 

de la situation latino-américaine.  

 

 

Nessa estrutura que propõe Roncagliolo, existem três vozes: a do narrador, que 

apresenta os fatos e descreve a maioria das situações; a do fiscal, nos informes policiais, que 

se destacam pela extrema tecnicidade e respeito das regras gramaticais e de redação; e uma 

terceira voz que aparece intercalada no início de alguns capítulos, anunciando profecias ou 

fazendo comentários herméticos. Esta última voz sobressai pelo baixo nível de ortografia, 

pontuação, sintaxe, coerência,  que apresenta: 

 

[…] en esta ciudad los muertos no están muertos. caminan por las calles y 

les venden caramelos a los niños. saludan a los mayores. rezan en las 

iglesias. 

a veces son tantos que me pregunto si yo también estaré muerto. quizá esté 

desoyado y descuartizado, mis pedasos arrastrándose por el suelo de un 

estanque. todo lo que veo es sólo lo que ven mis ojos que quizá ya no estén 

aquí. 

[…] e venido desde el infierno a salvarte. e limpiado las cloacas de tu sangre 

y tu semen para que no haya más pecados como tú. bastardo. Lo e hecho por 

ti. tu piel servirá para alimentar a los perros. tu saliva. tu saliva. 

(RONCAGLIOLO, 2006, p. 60). 

                                                           
39

 Para compreender melhor a relação entre Abril rojo e Lituma en los Andes, veja-se: LEPAGE, Caroline. 

“Récupérations et appropriations génériques dans Lituma en los Andes, Trabajos del reino et Abril rojo (ou l’art 

de construire et de légitimer le sens dans la douce violence de la rhétorique intertextuelle)” (2013).  
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No final se descobre que era o comandante Carrión, o assassino, que estava por trás 

dessa voz. Nessa perspectiva, Lucero de Vivanco (2013) vê um vínculo estreito entre a 

violência que viveu o Peru com o conflito armado e a relação entre escritura e corpo, que 

propõe Abril rojo. Para ela, o romance de Roncagliolo se inscreve na linha dos romances pós-

apocalipticos
40

 da narrativa peruana contemporânea. Nessa realidade pós-apocalítica que 

apresenta Abril rojo, a linguagem exprime as marcas, recalques, visões do mundo e da 

realidade que a guerra deixou nos personagens.  

Elementos se acentuam e se misturam neste romance, como o medo que provoca a 

reaparição do Sendero Luminoso. Essas características podem ser observadas na dicotomia 

linguística, discursiva, entre o investigador e o assassino:  

 

El problema de la construcción de los relatos sobre el pasado de violencia se 

articula en esta novela en dos instancias distintas: la escritura y el cuerpo. En 

el primer caso, el fiscal Chacaltana acompaña sistemáticamente su trabajo 

con la elaboración de oficios redactados con minuciosidad obsesiva. Una 

gramática y una sintaxis perfectas son para Chacaltana la “condición de 

posibilidad” para la comprensión de lo real. (DE VIVANCO, 2013, p. 144).  

 

Enquanto a escrita do assassino, de Carrión, está marcada pelo misticismo, pelo tom 

profético, mesiánico e pelas faltas ortográficas: 

  

La complejidad del conflicto armado, la lógica de los distintos actores, las 

razones de la violencia y el descubrimiento paulatino de que Sendero no ha 

desaparecido sino que se encuentra en estado latente o en un periodo de baja 

actividad, se muestran al fiscal como resultado de su propia escritura. 

Incluso, coincidiendo con Víctor Vich (“Violencia”), Chacaltana comienza a 

descubrir que hay una presión política para que ciertas verdades o ciertos 

hechos no ingresen a la escritura, como estrategia para que queden fuera de 

la historia oficial. En el otro extremo, el comandante Carrión, artífice de los 

crímenes, acompaña cada uno de los asesinatos con un escrito. Pero, a 

diferencia de los de Chacaltana, estos son redactados haciendo caso omiso 

de las reglas gramaticales: solo minúsculas, palabras mal escritas, arbitra- 

riedad en los signos de puntuación, falta de coherencia o cohesión. Lo real, 

por tanto, se vuelve ilegible en la opacidad de su lenguaje. (DE VIVANCO, 

2013, p. 145). 

 

Nesse sentido, Chacaltana, à diferença da maioria dos heróis policiais do roman noir e 

dos thrillers que aparecem na tela do cinema, não é o astuto policial, o sedutor sofisticado, o 

lutador nato ou o detetive rebelde e problemático, pelo contrário, é um homem comum, é o 
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 Veja-se citação de Vivanco (2013), p. 65-66 deste trabalho. 
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típico funcionário abnegado que cumpre seu dever. É um homem reservado, tímido, que não 

sobressai senão por sua insistência em respeitar e fazer cumprir os regulamentos, as leis, 

como se exprime na sua escrita e no seu modo de agir. 

No entanto, como se pode ver no resumo da obra apresentado, o protagonista vai 

passando por uma evolução paulatina ao longo do romance. À medida que se envolve na 

intriga, nos crimes que investiga e, logicamente, na violência que está inscrita na sua memória 

e na realidade que presencia, seus conflitos internos vão se agudizando. Sua impotência 

perante a corrupção que observa nas Forças Armadas e, em geral, nas instituições que ele 

representa como fiscal adjunto, vai levando-o à frustração e ao desespero. Quanto mais luta 

por descobrir a verdade, por fazer cumprir a lei, mais submerge nesse caos e nesse inferno que 

é a realidade peruana desse momento. Caos ao qual é conduzido pelo assassino, que, de forma 

paradoxal, é seu superior. Sobre a oposição desses personagens – o mundo ordenado e 

metódico que o fiscal luta para proteger e o mundo caótico que Carrión instaura com seus 

crimes e a relação que os dois estabelecem com a linguagem –, De Vivanco (2013, p.145), 

afirma: 

 

Pero, más allá de esta valoración, pienso que situar la escritura de estos dos 

personajes en extremos opuestos, pone en cuestionamiento la posibilidad del 

propio lenguaje escrito para dar fe de la tragedia histórica. El 

perfeccionamiento lingüístico del fiscal representa el intento de levantar un 

discurso oficial que no logra recoger todas las dimensiones del conflicto. El 

énfasis en la forma (y la vocación poética frustrada) es una manera irónica 

de mostrar la insuficiencia o limitación de su discurso en términos de 

contenido. En el otro flanco, el lenguaje fuera de toda regla es una 

representación directa del comportamiento, también fuera de toda regla (de 

toda ley), de Carrión. Desde la criminalidad y el delirio típicos de un 

antihéroe de thriller, el militar, con sus asesinatos en serie, pretende hacer 

una purificación retrospectiva y restituir algún tipo de sentido perdido en los 

excesos de la guerra. Pero su agramaticalidad le quita a este discurso 

credibilidad, legitimidad, poder persuasivo y “autoridad cognitiva”.  

 

Chacaltana é arrastado para esse mundo violento e caótico do assassino onde nem o 

amor pode salvá-lo, pois Edith, que se apresenta como sua tábua de salvação ante o horror que 

o rodeia, também está marcada pela violência: seus pais eram “terroristas” e foram torturados 

e assassinados pelo tenente Cáceres (o primeiro cadáver encontrado). Por esses antecedentes 

de violência e pela insensatez que entorpece o discernimento, o fiscal faz Edith vítima de seus 

próprios impulsos destrutivos. Ela é uma parte desse corpo construído pelo crime, pelo caos e 

pelo absurdo da violência.  
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Assim, no desenlace do romance, o fiscal termina consumido tanto por suas lembranças 

reprimidas, a morte de seus pais realizada por ele mesmo, como pela impossibilidade de 

mudar o presente, de manter a ordem, de fazer justiça. Seu final, louco e organizando células 

terroristas, é bastante irónico e patético. Lembrando um pouco o desfecho de Édipo Rei (o 

primeiro romance policial, como disse García Márquez), o fiscal Chacaltana resulta vítima de 

si mesmo, de sua própria cegueira, perambulando como um louco, com uma arma, e 

convertido naquilo que mais temia e perseguia: um assassino, um “terruco” 
41

. Aqui vale a 

pena lembrar as palavras do autor a respeito da concepção deste personagem:  

 

Finalmente, necesitaba al investigador. Y entonces surgió el fiscal distrital 

adjunto de la provincia de Huamanga, Félix Chacaltana Saldívar, un hombre 

completamente ridículo, que viene de Lima con muchas ideas sobre cómo 

debería ser el mundo y ninguna sobre cómo es, al que la realidad le estalla en 

la cara por mucho que intenta no verla. Es decir, yo mismo cuando era 

empleado público. (RONCAGLIOLO, 2007, p.2).  

 

Levando em conta as palavras de Roncagliolo, poderíamos pensar que, embora Abril 

rojo seja narrado na terceira pessoa, mantendo uma distancia discursiva entre autor e narrador, 

percebem-se, no romance, traços autoficcionais. No entanto, o interessante da obra é que, de 

uma maneira dinâmica, ágil, crua e fazendo inclusive uma colagem dos gêneros e subgêneros 

literários na moda (roman noir, thriller, comic), apresenta uma visão crítica da sociedade 

peruana e de sua história recente.  

A partir de um espaço-tempo pós-apocalítico – câmbio de milênio, crise política, 

econômica e social no Peru, ressurgimento do Sendero Luminoso e do terrorismo –, 

Roncagliolo mostra que a violência no seu país não aparece com este movimento guerrilheiro, 

ela faz parte da história e do imaginário da nação. E remonta à época da Conquista e da 

Colônia, aos mitos fundacionais, como o do inkarri, que o padre Quiroz narra para o fiscal 

Chacaltana, assim como a tradição católica, presente nas celebrações da Semana Santa. O 

poder, a tortura, o horror e a morte se entrelaçaram com o religioso, o mítico e o supersticioso. 

Lucero de Vivanco vê esta relação expressa no corpo que é construído pelo serial killer de 

Abril rojo e sua função ritual de “redenção” e “renovação”:   

 

Por otro lado, la centralidad del cuerpo como alegoría de la violencia en el 

Perú es otra forma que tiene la novela de pensar la historia reciente. ¿En qué 

sentido? Baste señalar la identidad de las víctimas: un sinchi (policía 

especializada en la lucha antisubversiva), un campesino, un senderista, un 

cura, una mujer y un militar. Cada uno representa un sector de la sociedad 
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 Expressão pejorativa e popular para designar, no Peru, os “terroristas” do Sendero Luminoso.  
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peruana involucrado o afectado directamente por el conflicto. A cada uno de 

esos cadáveres se le ha mutilado una extremidad para formar con ellas un 

nuevo cuerpo: el cuerpo zurcido de inkarri, en una alusión explícita al mito 

indígena y a las utopías andinas de restauración de mundo. Estos mitos son 

parte del conjunto de imágenes con las que, reiteradamente en el tiempo, se 

ha dado sentido a la resistencia cultural y política emprendida contra el 

poder hegemónico español/criollo u oligárquico/burgués. Por lo tanto, los 

asesinatos pretenden cumplir una función ritual de redención y renovación. 

(DE VIVANCO, 2013, p. 145-146). 

  

Este sincretismo ritual faz parte da identidade e da idiossincrasia do povo peruano, 

como podemos ver neste diálogo entre o fiscal e o padre Quiroz: 

 

– ¿Y entonces qué significado le atribuyen los campesinos a la Semana 

Santa? 

– Supongo que forma parte de su ciclo, simplemente. Es el mito del eterno 

retorno. Las cosas pasan una vez y luego vuelven a pasar. El tiempo es 

cíclico. La tierra muere después de la cosecha y luego vuelve a nacer para la 

siembra. Sólo disfrazan a la Pachamama con el rostro de Cristo. 

Al fiscal le faltaba un dato. Se sobrepuso de su vergüenza para preguntar: 

– ¿Y qué significado le atribuimos nosotros? 

El padre pareció contrariado. Clavó sus ojos en los del fiscal con 

reprobación, como lo haría con un mal alumno. 

– Iba usted tan bien con sus citas bíblicas… -– pero luego sonrió con las 

comisuras –. La muerte, señor fiscal. Celebramos la muerte de Cristo y la 

representamos para morir con él. 

– Oh, comprendo eso, pero… quiero decir… ¿Por qué celebramos la muerte? 

¿no es un poco extraño? 

– La celebramos porque no creemos en ella en realidad, porque la 

consideramos la transición hacia la vida eterna, una vida más real. Si no 

morimos, señor fiscal, no podemos resucitar. (RONCAGLIOLO, 2006, p. 

197-198). 

 

É um sincretismo, como podemos ver, caraterizado pela morte e pela ressurreição das diversas 

formas de violência, que, como se pode observar na alegoria do corpo construído pelo crime que 

apresenta o romance, é cada vez mais monstruoso. As origens do Sendero Luminoso, assim como da 

maioria dos movimentos revolucionários e guerrilheiros na América Latina, surgem dessa ressurreição 

de violências, que na maioria dos casos não se dirigem contra os responsáveis pela morte e pelo 

horror, mas contra vítimas substitutas, como bem aponta René Girard (1990). Vítimas que são do 

próprio povo, da população civil.  

Abril rojo expressa, como numa guerra, a reprodução da violência é de parte a parte, pois, como 

diz Hernán Durango (militante preso do Sendero Luminoso e uma das peças do Frankenstein de 

Carrión), ao fiscal: “Aquí todos matamos bajo amenaza de muerte. De eso se trata la guerra popular” 

(RONCAGLIOLO, 2006, p. 149). Uma vez desatada a barbárie, esta se propaga e contamina tudo ao 
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seu redor. Como sucede no romance com os militares, com os senderistas, com o padre Quiroz, com 

Edith e, logicamente, com o fiscal Chacaltana. Ninguém escapa, ninguém é inocente, nem sequer os 

camponeses e indígenas, como ironicamente declara o próprio assassino ao fiscal, quando lembra o 

massacre de Uchuraccay
42

: 

 

– Yo le recordaré Uchuraccay –continuó el comandante –. Los campesinos 

no les preguntaron nada a esos periodistas. No podían, ni siquiera hablaban 

castellano. Ellos eran extraños, eran sospechosos. Directamente los 

lincharon, los arrastraron por todo el pueblo, los acuchillaron. Los dejaron 

tan maltrechos, que luego ya no podían permitirles volver. Los asesinaron 

uno por uno y ocultaron sus cuerpos como mejor pudieron. Creyeron que 

nadie se daría cuenta. ¿Usted qué opina de los campesinos? ¿Que son 

buenos? ¿Inocentes? ¿Que se limitan a correr por los campos con una pluma 

en la cabeza? No sea ingenuo pues, Chacaltana. No vea caballos donde sólo 

hay perros. (RONCAGLIOLO, 2006, p. 45). 

 

Abril rojo é um romance forte, violento, sangrento e desolador, mas que questiona e 

crítica o absurdo da guerra, a falta de sentido da reprodução das diversas formas de violência 

no Peru, por meio da exposição crua dos horrores que elas produzem. Barbárie gera mais 

barbárie, caos gera mais caos, estas são as ideias que ficam na cabeça depois de sua leitura. 

Como pudemos ver nas análises anteriores e nos universos narrativos que apresentam 

esses autores, embora não exista um engajamento político direto por parte deles, há uma 

consciência social, histórica e política muito forte sobre a realidade de seus respectivos países. 

A visão que apresentam esses autores (Bolaño, Brizuela, Castellanos Moya, Rosero, 

Roncagliolo) sobre o contexto social e o passado de violência que tem marcado o devir 

histórico das últimas décadas na América Latina parte da experiência pessoal, de se situarem 

como espetadores, vítimas, cúmplices, e, em geral, partícipes dessa história, como toda a 

população, que viveu e vive, atualmente, esses episódios de violência. Daí a recorrência, 

nessas obras, da autoficção e da metaficção, da reflexão sobre o processo criativo, estético, e 

da relação que este estabelece com as realidades particulares de cada autor. 

 Essa visão e postura política – não no sentido partidário, ideológico, mas na relação que 

estabelece o indivíduo com sua polis, com sua comunidade, e com os assuntos que a ela 

correspondem – que estes escritores exprimem em seus romances, com suas respectivas 

diferenças e característica, tem como elementos comuns o desencanto, a frustração, a raiva, a 
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 Em 26 de janeiro de 1983, no município de Uchuraccay, quarenta camponeses assassinaram a oito jornalistas 

por confundi-los con membros do movimento guerrilleiro Sendero Luminoso. Os jornalistas tinham ido 

pesquisar um massacre anterior, cometido pelo grupo revolucionário no município vizinho. Os camponeses 

temíam uma represália de Sendero Luminoso. Uma comissão liderada pelo escritor Mario Vargas Llosa para 

investigar circunstâncias do caso, determinou que o problema de comunicação (os camponeses não falavam 

espanhol), o medo e a confusão dos jornalistas com “terroristas”, seriam os elementos que explicariam os fatos 

acontecidos neste lugar.  
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ironia; quer dizer, o que aqui denominamos estética da violência. Isso porque a história da 

América Latina, com o passado colonial, com as lutas de independência, com os momentos de 

terror ditatorial, de luta revolucionária, de utopias, comprovou, como apontou Castellanos 

Moya (parafraseando Juan Carlos Onetti) na entrevista citada neste capítulo e que podemos 

observar nos romances analisados, que os “[...] filhos da puta estão nos dois lados, não há um 

lado bom nem um lado ruim, não há pureza”
43

.  

Nesse sentido, Nocturno de Chile e Una misma noche, através de personagens 

periféricos e não de figuras do poder hegemônico, da reconstrução da memória, das pequenas 

histórias, de reviver o passado e suas marcas, revelam o horror da violência oficial desses 

regimes de extrema direita, os quais foram agenciados, subsidiados e controlados por Estados 

aliados ao poder oficial, a políticas internacionais totalitárias, antidemocráticas e anti-

humanas. Nesse processo, o crime, com seus agentes especiais Odeim e Oido (personagens do 

romance de Bolaño que, simbolicamente, perpassam as obras apresentados neste capítulo), 

contaminou tudo e deixou traumas, cicatrizes e violências, que se reciclam constantemente.  

Rosero, Castellanos Moya e Roncagliolo, por sua vez, nos mostram a outra face da 

moeda. Através da action movie, do thriller, da mistura de gêneros narrativos, da estética da 

violência e do jogo com a maleabilidade que permite o gênero romanesco, transportam o 

leitor para os cenários de ultraviolência, absurdo e impunidade que os conflitos guerrilheiros 

desencadearam na Colômbia, na América Central e no Peru. Eles nos apresentam o fracasso 

do sonho revolucionário ou de como este se transformou em pesadelo nestes locais, já que 

como foi feito por seus opositores, eles também caíram na armadilha do poder, da cobiça, da 

corrupção e de responder à violência com mais violência. Pesadelo que, em alguns casos, 

como o da Colômbia, como bem se apresenta em Los ejércitos de Rosero, não termina, mas 

continua vigente, com novos atores e ingredientes que fazem deste um drama macabro que o 

país continua sofrendo. Violências recicladas, apocalíticas e pós-apocalíticas que, como estes 

romances revelam, constituem o estado de guerra, de desigualdade e de injustiça que 

caracteriza o rosto deformado e oculto (como o retrato de Dorian Gray), hiperreal e bárbaro, 

que as armas e a luta pelo poder têm deixado na América Latina. 
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 Tradução livre. 
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3 CHEGARAM OS NARCOS 

 

 

Contrariamente ao romance latino-americano, que traz como marco central os conflitos 

político-militares e tem uma longa história com os chamados “romances de ditador” ou com o 

romance sobre a Revolução Mexicana, por exemplo, o romance sobre o fenômeno do 

narcotráfico é bem recente. Esse tipo de narrativa surge em finais da década de oitenta, 

consolida-se ao longo dos anos noventa e se estende até nossos dias. Por essa razão, podemos 

afirmar que o romance do narcotráfico constitui uma linha temática fundamental dentro da 

literatura contemporânea, particularmente de toda a América.  

Prova dessa amplitude continental pode apreciar-se nos romances do norte-americano 

Don Winslow, como The Power of the Dog (2005), Savages (2010, foi adaptado ao cinema 

em 2012 por Oliver Stone), The Cartel (2015); na América Central, por exemplo, o 

nicaraguense Sergio Ramírez com El cielo llora por mí (2009); o guatemalteco Rodrigo Rey 

Rosa, com Piedras encantadas (2001), Los sordos (2012); ou na Argentina, Mauro Federico 

com País Narco (2012), Mi Sangre (2014), Cristian Alarcón com Si me querés, quereme 

transa (2010).   

O fato é que o narco está em destaque, não apenas na literatura, mas nas diferentes 

expressões da narcocultura: narcorromance, narco-corridos, narcosséries, narcocinema, 

narcomoda. Por exemplo, seriados como Breaking bad (2008 – 2013), La reina del sur (2011, 

baseado no romance homônimo de Arturo Pérez-Reverte, publicado em 2002), Escobar o 

patrão do mal (2012), e mais recentemente Narcos (2015), tem alcançado um enorme sucesso 

comercial. Por isso, pensamos que o mundo narco merece ser estudado, analisado, para ter 

uma visão mais crítica deste fenômeno social.  

Desde que, em 1971, o presidente dos Estados Unidos Richard Nixon lançou sua 

campanha de “guerra às drogas”, que dez anos depois foi intensificada por Ronald Reagan, o 

fenômeno do narcotráfico e, com ele, o crime organizado se converteram em algumas das 

problemáticas sociais mais graves da América Latina e que mais têm roubado a atenção dos 

governos e da mídia. Aliás, como afirmam Graciela Baca e Edith Cortés em Aproximación a 

la narcocultura como referente de la construcción de la juventud en México (2014, p.2), o 

narcotráfico constitui um dos negócios mundiais mais rentáveis: 

 

De acuerdo a información publicada en la Oficina contra la Droga y el Delito 

de las Naciones Unidas (2011) refiere que en 2009 el crimen organizado 

transnacional es un negocio que amenaza la paz, la seguridad y la 
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prosperidad, y cada año mueve 870,000 millones de dólares en todo el 

mundo. Esta cifra equivale a seis veces la cantidad de dinero que se destina 

al desarrollo y es el 1.5 del Producto Interno Bruto de las exportaciones 

mundiales. El negocio más lucrativo es el tráfico de drogas, pues tiene un 

valor aproximado de 320,000 millones de dólares anuales. Los costos 

humanos de estas actividades criminales también son altos, pues las víctimas 

anuales rondan los 2.4 millones de personas.   

 

Marcelo Bergman, por sua vez, em “Narco-politique et narco-économie em Amérique 

latine” (2010, p.26), diz que um estudo de “[...]l’Organisation Panaméricaine de la Santé 

(OPS) parle d’un marché de 600 milliards de dollars pour l’Amérique latine. Si ce chiffre 

s’avère exact, il dépasse alors les PIB de l’Argentine, du Pérou et du Chili réunis!”. Tais cifras 

e lucros exorbitantes, afirma Bergman, devem-se principalmente ao consumo e à condição de 

ilegalidade das drogas e não simplesmente à produção, aspecto este do narcotráfico no qual 

tem-se centrado a mencionada guerra contra as drogas, por parte dos Estados Unidos e dos 

governos locais: “Des sources de la Drug Enforcement Agency (DEA) et de l’United Nations 

Office of Drug and Crime (UNODC) estiment que, par rapport au coût de production de 

l’héroïne ou de la cocaïne dans les pays d’origine (Afghanistan et Colombie), le prix au détail 

en Europe ou aux États-Unis est au moins 100 fois supérieur” (BERGMAN, 2010, p. 30). 

Nesse processo lucrativo, diz Bergman, as maiores ganâncias se encontram nas etapas 

de transporte e passagem pela fronteira, as quais deixam um benefício bruto de 1.200 %. Já o 

lucro deixado entre o grossista e o intermediário fica ao redor dos 100 % e, entre este último e 

o varejista, 250 %. Assim: “La traversée de la frontière constitue l’étape où le risque de saisie 

est le plus grand, et par conséquent elle suppose une prime plus forte. Les bénéfices lors de 

cette phase sont très élevés et les organisations qui réussissent à faire entrer la drogue aux 

États-Unis ont une croissance très rapide” (BERGMAN, 2010,  p. 31).  

Dessa maneira, no longo caminho que há entre o cultivo e produção da droga nos países 

da América Latina e sua comercialização e consumo nos Estados Unidos e outros lugares do 

mundo, existe uma enorme rede de intermediários, de corrupção e de violência que envolve 

não apenas os narcos, mas os organismos de controle do Estado (polícia, militares, detetives), 

além de políticos e altos mandatários. Não obstante toda a complexidade do fenômeno, a 

guerra contra as drogas  têm-se reduzido, particularmente, à erradicação de cultivos e ao 

combate dos traficantes nos países produtores, descuidando os utros aspectos centrais do 

problema, como são a violência que desata e o sucesso econômico que gera, pois, como 

afirma Bergman (2010, p.34): “Les niveaux élevés de concentration et d’appropriation des 

gains par les cartels s’expliquent aussi par leur propension à user d’une violence extrême pour 
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éliminer les concurrents. Mais ils s’expliquent aussi par les coûts qu’entraîne le fort contrôle 

antidrogue exercé par les autorités frontalières des États-Unis”.  

Nesse sentido, a solução tampouco é culpar somente o “consumo”, como é a tendência 

recente, uma vez que a “guerra contra as drogas”, como mostrou o caso da Colômbia, não 

trouxe os resultados prometidos e o narcotráfico continua em ação, como afirma Álvaro 

Camacho Guizado em “Cinco tesis para una sociología política del narcotráfico y la violencia 

en Colombia” (2007, p. 363-364): 

 

Sin embargo, no parece tan claro que el problema consista solamente en el 

“consumo”, tal como lo han sostenido algunos gobiernos, conferencias 

internacionales y parte de la prensa internacional, entre otros. Aparte de 

minimizar el papel de la banca y los sectores financieros de los países 

avanzados en el lavado y apropiación de fondos provenientes del negocio, 

este planteamiento ha llevado a encontrar un “culpable” en la población 

consumidora: bien aquella que comparte uno o varios rasgos que la hacen 

aparecer como desviada de los cánones éticos dominantes y por lo mismo 

portadora de algún estigma social: racial, nacional, ocupacional u otros y que 

es consumidora de derivados baratos de la cocaína; bien aquella otra que por 

su posición social y económica no es estigmatizada pero sí se ampara, para 

consumir la cocaína más pura, en la ideología liberal que impide al Estado 

regular procesos de la vida privada de los ciudadanos. Esto oscurece y 

disimula tanto la dificultad de los poderes institucionales de realizar su tarea 

de integrar plenamente a su población y de garantizar una vida social en la 

que tal consumo deje de ser necesario como mecanismo de desarrollo de lo 

lúdico, evasivo, euforizante, estimulante laboral, etc., como los conflictos 

ideológicos, filosóficos y políticos a que se enfrentan las políticas 

prohibicionistas de consumos. Es decir, en esas sociedades esta dualidad se 

traduce en la simultaneidad de la represión, la tolerancia y el estímulo de 

tales consumos. 

 

Esses aspectos ilustram a complexidade do fenômeno do narcotráfico. Desse modo e 

como viemos procedendo ao longo do nosso estudo, consideramos necessário conhecer um 

pouco o contexto sociológico do narcotráfico para poder estabelecer melhor sua relação com a 

estética da violência do RLC e com as obras selecionadas para análise. Igualmente, embora o 

narcotráfico e o romance que se desenvolve a partir dele abranjam praticamente toda a 

América Latina, aqui nos centraremos na Colômbia e no México, países que têm sofrido de 

forma particular esse fenômeno (e, portanto, resultam arquétipos dessa problemática social) e 

cuja produção romanesca sobre o tema é bem mais ampla com relação a outros países da 

região.  
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3.1 OS NARCOS NA COLÔMBIA 

 

 

Nesse panorama conturbado dos anos oitenta na Colômbia que, como apresentamos no 

capítulo anterior, envolve o Estado com suas respectivas forças militares, os movimentos 

guerrilheiros e os grupos paramilitares, aparece um novo personagem: o narco. Num país 

dividido na luta pelo poder e com as respectivas repercussões de violência, injustiça, 

desigualdade e, por conseguinte, pobreza, que a guerra trouxe consigo, o narco surgiu 

justamente dessas camadas menos favorecidas. Dessa enorme população pobre que, 

independente de ideais políticos, revolucionários, apenas queria ter respeito, inclusão, 

admiração e dinheiro para poder comprar os objetos que a sociedade de consumo, o 

neoliberalismo e a globalização, já por esses anos, vinham impondo, de maneira contundente, 

no imaginário das sociedades ocidentais e aos quais os mais pobres dificilmente tinham 

possibilidade de acesso.  

Com uma presença débil do Estado, particularmente nas zonas rurais da Colômbia, 

concentrado principalmente na luta contra a guerrilha; com uma população acostumada a 

encontrar no contrabando e demais formas da economia informal o sustento e a possibilidade 

de ascensão social; e com uma geografia rica em florestas tropicais e em terras férteis, o 

narcotráfico prosperou rapidamente na Colômbia. A esses elementos, talvez se acrescente um 

dos fatores mais importantes para entender a profundidade e magnitude desse fenômeno: a 

crescente demanda de droga, particularmente cocaína, por parte dos Estados Unidos. 

Dessa maneira, o narcotráfico se instala na sociedade colombiana, inundando e 

contaminando todos os espaços: econômico, político, militar, religioso e cultural do país. As 

figuras do narco, mais conhecidas como “Capos”, a partir de personagens como Pablo 

Escobar, Gonzálo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, erigem-se como modelos a seguir dentro 

das camadas menos favorecidas e com menor nível de instrução da população: homens de 

procedência humilde, periféricos, marginais, que, através do negócio das drogas, conseguem 

dinheiro, poder, respeito. Assim, com este sonho como referência se constrói uma extensa 

pirâmide envolvida no negócio do tráfico, que vai desde os “iniciadores”, passando pelos 

“sicários”, jibaros (pequenos traficantes), até chegar aos “patrões” e aos “capos”. 

O dinheiro flui misturado com coca, whisky, mulheres belas, música popular 

(rancheras, corridos proibidos, salsa), carros de luxo e todo tipo de excessos, estabelecendo, 

desse modo, uma filosofia delirante e barroca do carpe diem porque amanhã pode-se estar 
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morto. Os narcos são, como diz o escritor colombiano Héctor Abad Faciolince em “Estética y 

narcotráfico” (2008), uma espécie de “novos ricos”, com uma estética kitsh, que mistura e 

exagera o forâneo, particularmente o gosto e a estética do norte-americano rico, e o local: o 

fazendeiro abastado, terra-tenente, criador de gado e cavalos: 

 

Dos gustos son los que han contribuido a crear la estética mafiosa: en lo 

internacional, el del nuevorrico gringo, en lo local, el del ganadero, que no es 

otra cosa que un montañero rico. De ahí la juntanza entre caballo de paso, 

mansión exótica, y convertible rojo. Querer tener aquí fragmentos de 

Estados Unidos, calcos parciales de Disney World, forma parte de esta 

tendencia a la exageración. Recibe del gringo nuevorrico el gusto por todo 

cuanto sea grande, ruidoso y estridente. Se exagera con lo foráneo y eso 

lleva a una estética de objetos, sobre todo arquitectónicos, puestos aquí solo 

para sorprender, y totalmente fuera de contexto; lo que no es genuino sino 

facsimilar: la pagoda china, el castillo medieval, la casa andaluza, el chalet 

suizo (con su techo ya listo a recibir la nieve de los trópicos). […] La gran 

riqueza repentina de la mafia permitió la explosión del exhibicionismo del 

dinero, la ostentación de los objetos, el gigantismo, la estridencia, el apogeo 

de la plata como valor supremo, que cuando es ganada por puñados y con 

facilidad, propicia más el derroche, lleva al éxtasis el consumismo más 

ramplón. 

   

Todo esse exibicionismo, consumismo, essa falta de sigilo e a ânsia desmedida de poder 

(até o ponto de incursionar na política e na vida pública, como foi o caso de Pablo Escobar), 

chamaram a atenção das autoridades do Estado, apesar do vínculo do narcotráfico com 

integrantes das forças militares e, inclusive, do governo. A isso, deve-se somar a pressão de 

Estados Unidos que, depois do final da Guerra Fria, da queda do muro de Berlin e da 

dissolução da União Soviética,  passou do combate aos comunistas à declaração de “guerra 

contra as drogas”, sendo eles os maiores consumidores. Esse paradoxo, como afirma, Álvaro 

Camacho Guizado (2007, p. 364), ilustra a tendência dos Estados Unidos de procurar um 

“inimigo externo” que catalise as culpas e as responsabilidades: 

 

Este doble juego de paradojas y tendencias opuestas ilustra la gran 

contradicción existente entre una lógica económica que exige el dominio 

sobre una mercancía de consumo y una legalidad y una ética que se erigen 

como sus obstáculos. En la historia de las prohibiciones (del café, el tabaco, 

la ginebra y otras variedades de alcohol) se encuentran algunas claves que 

permiten este tipo de interpretación. Esta historia de las prohibiciones ilustra 

igualmente la tendencia a buscar los enemigos en el exterior, a partir de la 

ideología del “enemigo externo”, del virus invasor que ataca a un cuerpo 

sano y que es preciso erradicar.     
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O governo norte-americano estabeleceu, então, programas como o “Plan Colombia”
44

, 

com “ajudas” milionárias para erradicar os cultivos ilícitos e combater os narcotraficantes. 

Assim, o “capo” se converteu no novo inimigo dos Estados Unidos, a encarnação do mal, do 

vicio e do crime. O Estado Colombiano, por sua vez, diante da pressão norte-americana e dos 

excessos de violência dos narcos, empreendeu a luta declarada contra eles. Estes, com toda a 

riqueza acumulada, a maquinaria do crime organizado e as redes de colaboradores e 

simpatizantes dentro da população e de outras esferas da sociedade, responderam o confronto 

bélico com terrorismo, magnicídios e demais tipos de violência. 

Com esse novo ingrediente acrescentado ao já complexo conflito político-militar que 

vivia a Colômbia, esta conheceu um dos piores momentos de sua história: assassinatos 

programados e executados por sicários, sequestros e torturas, bombas em edifícios públicos e 

até em carros e caminhões nas ruas mais concorridas das cidades. A vida se banalizou e a 

morte se converteu numa estatística que inundou os jornais e a imprensa sensacionalista. 

Além da guerra entre o Estado e os narcos, estes últimos deflagraram também uma 

guerra interna entre os próprios cartéis das drogas, particularmente entre o Cartel de Medellín 

e o Cartel de Cáli, liderado pelos irmãos Rodríguez Orejuela. Este, o Cartel de Cáli, em 

associação com paramilitares e membros das forças militares, criou os Pepes (Perseguidos por 

Pablo Escobar), os quais atacaram com força Escobar e seu cartel. Assim, numa operação em 

conjunto entre a polícia colombiana, os Estados Unidos e os Pepes, Pablo Escobar foi morto 

em 1993. Com a morte de Escobar, Rodríguez Gacha e a prisão de Carlos Lehder e os irmãos 

Ochoa, principais líderes do Cartel de Medellín, e posteriormente com a entrega ou captura de 

outros chefes menores, o cartel foi finalmente desmantelado.  

Com a saída de cena do Cartel de Medellín e o escândalo pelo suposto subsidio do 

Cartel de Cáli à campanha à presidência da República de Ernesto Samper em 1994 (mais 

conhecido como o Processo 8000), o seguinte alvo dos Estados Unidos e do governo 

colombiano na chamada “guerra às drogas”, foi o próprio Cartel de Cáli. Este, então, passou 

                                                           
44

 Sobre o “Plan Colombia” e suas implicações, Álvaro Camacho Guizado (2007, p. 365), diz: “¿qué refleja, si 

no, el esfuerzo estadounidense de armar todo un programa destinado a otorgar a Colombia casi un billón de 

dólares para que acabe con los cultivos ilícitos? Las más recientes informaciones indican que la importancia del 

tema de las drogas ilícitas ha descendido en la opinión pública de Estados Unidos, y hoy ya el asunto no es 

definido como de la mayor importancia para la seguridad nacional de ese país. De hecho, la demanda parece 

estabilizada. Aún así hay una cierta inercia cultural que lleva a los políticos, particularmente los más 

conservadores, a mantener una línea prohibicionista radical, y por esta razón la ‘guerra a las drogas’  mantiene su 

vigencia. De hecho, el tema central de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos está presidido por el 

tema, ahora incrementado por el desarrollo de la guerra colombiana, en la cual el narcotráfico desempeña un 

papel central, en la medida en que es una fuente fundamental de financiación tanto de las FARC como de las 

bandas paramilitares”.     
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de colaborador a perseguido por parte do governo colombiano, levando à captura e extradição 

aos Estados Unidos dos seus líderes entre 1995 e 1996. 

Concordamos, nesse sentido, com Álvaro Camacho Guizado (2007, p.374) quando 

afirma que o problema do fenômeno do narcotráfico não é o negócio ilícito, o tráfico de 

drogas como tal, mas o narco-terrorismo e toda a violência que este desata e a que se emprega 

também para erradicá-lo. Violências novas que se integram e misturam com as violências 

históricas já existentes no país e que, dessa maneira, continuam se perpetuando na Colômbia: 

“guerras recicladas”, como aponta María Teresa Ronderos (2014).   

Desse modo, a morte ou captura dos capos não significou o fim do narcotráfico na 

Colômbia, mas a desaparição das grandes organizações ou cartéis da droga e uma breve 

trégua na avalanche de violência que toda esta guerra desatou no país. Com o terreno livre 

pela desarticulação dos cartéis de Medellín e de Cáli, o negócio do narcotráfico passou a ser 

administrado pelos grupos guerrilheiros e paramilitares que controlavam as zonas de cultivo, 

assim como por pequenas organizações que aprenderam a manter o perfil baixo e o sigilo 

necessários para não cometer os mesmos erros de seus predecessores e, portanto, correr a 

mesma sorte deles.  Sobre esse ponto, Álvaro Camacho Guizado (2007, p. 371) comenta: 

 

Hoy día hay que destacar que las organizaciones narcotraficantes han 

experimentado grandes cambios. El más notable ha sido su fragmentación 

empresarial. En efecto, a raíz de los éxitos gubernamentales en los eventos 

señalados, han proliferado pequeñas o medianas organizaciones, compuestas 

por relativamente pocos miembros, más jóvenes, educados y alertas que los 

viejos capos. Estos nuevos empresarios se cuidan de retar abiertamente al 

Estado, o de intentar corromper abiertamente procesos políticos. En algunos 

casos podrán controlar procesos y personajes políticos locales, o inclusive 

algunos miembros del Congreso. En todo caso, prefieren conservar un “bajo 

perfil”, se cuidan de atraer la atención de las autoridades, y por lo mismo 

evitan los consumos y las actitudes conspicuas y desafiantes.     

 

Com a destruição dos cartéis de Medellín e Cáli, o governo colombiano e o dos Estados 

Unidos fizeram alarde do seu compromisso e dedicação na luta contra o narcotráfico, quando 

na verdade, como podemos observar, o que se produziu foi um deslocamento (o chamado 

“efeito balão”) da produção para zonas locais controladas pelos grupos insurgentes dentro da 

Colômbia e para outros países, como foi o caso do México. Nessa perspectiva, Gabriel 

Kressler, em Crimen organizado en América Latina y el Caribe: ejes de debate sobre 

narcotráfico, tráfico de armas y de personas (2010, p.8), afirma: 
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El efecto de las guerras contra las drogas ha sido devastador para muchos 

países de la región y una de sus consecuencias ha sido el ya nombrado efecto 

balón. Así, Peceny y Durnman demuestran en el caso colombiano, cómo la 

focalización contra determinados carteles produjo un desplazamiento de la 

producción hacia zonas ocupadas por las FARCs. Esto les proveyó de una 

inesperada fuente de recursos que explica su crecimiento en los 90 cuando se 

encontraba en un estado de virtual desaparición. Diversos trabajos 

académicos han precisado los “daños colaterales” de la guerra contra las 

drogas, tales como la inestabilidad política y económica, abusos de derechos 

humanos, restricción de las libertades civiles y el creciente papel de los 

militares en la región. El fracaso del Plan Colombia (o al menos, su no éxito) 

no ha impedido que se haya aprobado el Plan Mérida, que propone también 

una estrategia de guerra para el narcotráfico en México.  

 

Por outro lado, os narcos com suas histórias de vida, com seus códigos de conduta, de 

moral, de estética, com suas práticas criminosas e com o terror que suas guerras infundiram na 

população, como mencionamos antes, impregnaram todos os estamentos da sociedade 

colombiana, incluindo a religião, as artes e a cultura.  

Com relação ao plano religioso, Colômbia que tradicionalmente tem sido um país 

profundamente católico e, inclusive, consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, com o 

fenômeno do narcotráfico se originou uma espécie de sincretismo entre esta fé e a prática da 

violência, o culto à morte. A religião passou a ser um mecanismo mais em função da 

violência: o sicário ora e até faz penitência para não errar o disparo, e o capo para conseguir 

introduzir o carregamento de coca nos Estados Unidos
45

. As “armas do sermão” foram 

substituídas pelo “sermão das armas” e o Sagrado Coração por uma espécie de “Santo Fuzil”, 

como diz Álvaro Camacho Guizado (2007, p. 373).  

Sobre a influência dos narcos no campo da cultura, como mencionamos anteriormente, 

há toda uma estética ao redor desse mundo. Fala-se, inclusive, de “narco-cultura” para se 

referir às produções e às diferentes manifestações estéticas surgidas com esse fenômeno 

social. Inumeráveis telenovelas, seriados, livros, filmes, canções, documentários, pinturas, 

fotografias, inundaram o mercado com o tema do narcotráfico, a partir da década de noventa. 

Manifestações estas que se localizam numa zona ambivalente entre a apologia e a crítica, 

tornando-se difusos os limites da interpretação por parte do público. 

No caso da literatura, alguns críticos como Lemus (2005) ou Kraffczyk e Oliver (2013), 

utilizam termos como “narco-literatura”, “sicaresca” (variação a partir do romance picaresco), 

para nominar esta narrativa que traz como temática e marco social centrais o narcotráfico e 

seus respectivos personagens: capos, sicários, policiais e políticos corruptos, belas mulheres. 

                                                           
45

  A expressão popular utilizada pelos narcos era “coronar”. 
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Sobre o fenômeno da “sicaresca”, e de outro tipo de livros, escritos inclusive por alguns 

narcos em prisão, e seu sucesso comercial, Abad Faciolince (2008, p.1) comenta: 

 

Hay una nueva escuela literaria surgida en Medellín: yo la he denominado la 

Sicaresca antioqueña. Hemos pasado del sicariato a la sicaresca. Al sicario 

mismo, inventado por ellos, después lo emplearon, lo siguen empleando 

otros grupos. Para cobrar, para ajustar cuentas, para secuestrar y también 

para liberar secuestrados, para asuntos políticos. Y lo ha empleado la 

literatura como nuevo tipo en relatos a veces buenos, a veces horribles, casi 

siempre truculentos. […] ¿En qué se han convertido los semáforos de 

Colombia? En un basurero editorial. A veces en ediciones piratas, a veces 

respaldadas con el pie de imprenta de editoriales supuestamente serias, 

firmadas por periodistas de pacotilla o por tinterillos a sueldo, los hampones 

están dedicados a contar sus fechorías disfrazándolas de hazañas. Y lo más 

grave es que el público devora esas patrañas con avidez, por esa vieja 

confianza ingenua en que aquello que se publica bajo forma de libro tiene 

que ser verdad, o que el que ya no tiene nada que perder lo dirá todo sin 

ambages, cuando lo cierto es que todas las personas buscan maquillar de 

moralidad incluso sus fechorías más abominables. 

 

Nesse cenário truculento, comercial e sensacionalista em que a literatura sobre o tema 

do narcotráfico se encontra imersa na Colômbia (e outros países) e que, de uma ou de outra 

maneira, explora e espetaculariza a violência por este deflagrada, o RLC é quem melhor 

recolhe e aproveita todo esse horror, terror e excesso (em todos os sentidos) do narcotráfico 

através da estética da violência, para configurar obras que revelam uma visão profunda e 

crítica sobre essas realidades. Assim, vale a pena destacar, entre outros, os romances de 

Evelio Rosero: Las muertes de fiesta (1995), Plutón (2000), En el lejero (2003); de Laura 

Restrepo: Leopardo al sol (1993), El ángel descuidado (1997), Delirio (2004); de  Jorge 

Franco Ramos: Mala noche (1997), Rosario Tijeras (1999), Paraíso Travel (2001), Santa 

suerte (2010), El mundo de afuera (2014); de Darío Jaramillo Agudelo: Cartas cruzadas 

(1995); de Héctor Abad Faciolince: Fragmentos de amor futuro (1998), El olvido que 

seremos (2005); de Óscar Collazos: Morir con papá (1997); de Juan Gabriel Vasquez: Los 

informantes (2004), Historia secreta de Costaguana (2007), El ruido de las cosas al caer 

(2011), Las reputaciones (2013).   

La Virgen de los sicarios (1994),  de Fernando Vallejo, contudo, tornou-se já um 

verdadeiro clássico do romance da violência do narcotráfico na Colômbia, não apenas pelo 

fato de ser pioneira no tratamento do tema, mas principalmente por sua qualidade literária, seu 

poder de enunciação, sua profundidade crítica, entre outros aspectos. 
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3.2 OS SICÁRIOS DE VALLEJO 

 

 

Fernando Vallejo nasceu em Medellín (Antioquia) em 1942. Filho do político 

conservador Aníbal Vallejo Álvarez, cresceu no meio de uma grande e tradicional família da 

região. Teve sua primeira inclinação artística pela música. Assim, ao longo da sua infância, 

ele se dedica ao estudo do piano e da música clássica. Mas, como afirma o escritor no 

documentário de Luis Ospina, La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo 

(2003), apesar de possuir ouvido absoluto, descobriu que a música não estava na sua alma. 

Portanto, depois de terminar o ensino médio, ingressou na Universidade Nacional da 

Colômbia para estudar Letras e Filosofia. Porém, depois de um ano, abandona o curso e 

estuda Biologia na Universidade Javeriana de Bogotá.  

Posteriormente, viaja à Itália para estudar cinema na Escola Experimental de Cinecittá. 

Ao regressar da Europa, como ele afirma no documentário antes citado, Colômbia lhe fecha 

as portas para sua carreira como diretor e, por isso, traslada-se ao México, em 1971, país onde 

produz a totalidade de sua obra e onde mora atualmente
46

. Como cineasta, dirige os filmes: 

Crónica roja (1977), En la tormenta (1980), Barrio de campeones (1981). Neles, Vallejo já 

explora o tema da violência colombiana, que será eixo central de sua produção romanesca. 

Esta, segundo Manuel Alberca (2007, p.270), possui um caráter “excepcional” e 

“discordante” dentro da atual literatura latino-americana e constitui um claro exemplo da 

narrativa autoficcional contemporânea. Para o crítico literário, embora a obra de Vallejo tenha 

uma clara unidade e esteja “organizada en un continuum de una gran coherencia argumental”,  

esta pode ser dividida em dois tipos de relatos: os que constituem o ciclo de romances 

autobiográficos que narram desde seu nascimento e infância numa idílica Medellín, no Bairro 

Boston, e em Santa Anita, a fazenda de seus avôs, passando pela sua adolescência e juventude 

na qual descobre sua homossexualidade, as drogas, as festas, os amigos, o cinema, sua viagem 

e experiências na Europa e nos Estados Unidos e, finalmente, seu regresso à América Latina, 

ao México especificamente, onde instala sua residência definitiva. Esse ciclo está composto 

pelos romances: Los días azules (1985), El fuego secreto (1987), Los caminos a Roma (1988), 

Años de indulgencia (1989) e Entre fantasmas (1993). Em 1999, o autor reúne os cinco 

romances numa obra só, intitulada: El río del tiempo.  

                                                           
46

 Em 2007, Fernando Vallejo obteve a nacionalidade mexicana e alguns meses depois fez declarações públicas 

onde afirmou que renunciava à colombiana, já que não queria pertencer a um país que sempre frustrou seus 

sonhos. Suas declarações causaram escândalo nacional. Porém, cinco meses mais tarde, iniciou os trâmites para 

recuperar sua nacionalidade colombiana.  
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Sobre esse ciclo de romances, Manuel Alberca (2007, p. 271) afirma: 

 

Para no dejar al lector de estas páginas en total desamparo, además de 

invitarle a que se acerque a estos textos si todavía no lo hizo, este ciclo 

autobiográfico compone una de las grandes autobiografías en español de los 

últimos años, aunque el autor introduce elementos narrativos propios de la 

ficción, que rompen a veces las estrechas hechuras del traje de los géneros, y 

utiliza una lengua apasionada e hiperbólica, castiza y americana al mismo 

tiempo, summa de todos los registros orales y escritos de las diferentes 

formas del español, de una manera que ya no suele escribirse. Una lengua, 

que por sí sola ya vale el viaje, pero no se satisface en el menor preciosismo 

o filigrana formal, sino que toda ella es arquitectura y nunca mero adorno, 

pues el estilo de Fernando Vallejo es inseparable de su cosmovisión y de su 

postura ideológica.   

 

O segundo ciclo está conformado pelos romances posteriores: La Virgen de los Sicarios 

(1994), El desbarrancadero (2002), La rambla paralela (2003), Mi hermano el alcalde 

(2004), El don de la vida (2010), Casablanca la bella (2013)
47

 e ¡Llegaron! (2015). As 

diferenças fundamentais entre esses romances e os anteriores são: a ruptura da ordem 

cronológica que tinha El río del tiempo, pois os romances do segundo ciclo narram diferentes 

episódios do personagem Fernando Vallejo, mas sem vínculos aparentes; igualmente, a partir 

de La Virgen de los sicarios é mais recorrente a introdução de elementos ficcionais, o que dá 

maior liberdade ao escritor sobre o material narrativo; finalmente, nesses romances, 

sobressaem ainda mais a violência da linguagem, a ironia, a paródia e a crítica contundente 

contra tudo o que o escritor ataca: a religião, a sexualidade, a política colombiana, a 

banalização da violência, a reprodução humana, a falta de sensibilidade para com os animais, 

em definitivo, todos os cânones realistas, morais e éticos de uma sociedade decadente, 

violenta e hipócrita.  

Como diz Alberca (2007, p. 276): “Por vía del asombro y la provocación, la obra de 

Vallejo constituye un alegato contra la tartufez y la hipocresía actuales. Y esto es siempre de 

agradecer”. Nesse sentido, sua proposta estética é situada por alguns críticos literários dentro 

da linha do discurso da diatribe, reacionário, como mencionamos neste trabalho, por seu 

caráter provocador, o que o coloca ao lado de figuras como Rimbaud, Lautréamont, Jean 

Genet, Boris Vian, Céline, Cioran, Bukowski, Thomas Bernhard, com quem Vallejo tem sido 

várias vezes comparado.  

                                                           
47

 Os três últimos romances não foram incluídos no estudo de Manuel Alberca, o qual foi publicado em 2007, 

mas consideramos que correspondem também às características descritas pelo crítico literário sobre o segundo 

ciclo romanesco de Vallejo.  
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Esses traços provocadores, irreverentes, essa linguagem violenta, crua e dura, mas, ao 

mesmo tempo poética, sensível e profunda, aparece não apenas nos seus romances, mas 

também nas outras aventuras literárias que Vallejo tem empreendido. Por exemplo, La puta de 

babilônia (2007), um ensaio que, como ele diz, é um compêndio dos crimes do Vaticano; La 

tautología darwinista (1998) e Manualito de imposturología física (2005), ensaios nos quais, 

fazendo uso de seus conhecimentos de biologia e física, pretende “desmascarar” a Darwin e 

outros cientistas consagrados pela história.  

Com a mesma paixão que caracteriza sua prosa, escreve as biografias de três dos seus 

homens de letras mais amados: os poetas colombianos Porfirio Barba Jacob, com El 

mensajero (1991), José Asunción Silva, com Chapolas negras (1995), e do gramático Rufino 

José Cuervo, com El cuervo blanco (2012). Também escreveu um manual da linguagem 

literária para jovens escritores, intitulado: Logoi: una gramática del lenguaje literario (1983). 

Concordamos, assim, com as palavras de Manuel Alberca (2007, p.277) para 

caracterizar as autoficções de Vallejo, mas que, pensamos, valem para toda sua obra literária: 

 

Si tuviera que definir la idiosincrasia de estas autoficciones, tendría que 

recurrir a los adjetivos que mejor las califican: divertidas, insolentes e 

iconoclastas. Su prosa, “dura y cortante como bisturí”, como le gusta 

definirla a Miguel Sánchez-Ortiz, uno de los mayores valedores de la obra 

del colombiano en España, dispara contra los pilares de la hipocresía política 

y social. En otras palabras, la suya es “literatura escrita para molestar”, que 

no oculta sus creencias ni disimula las verdades por duras que éstas sean: “El 

hombre en lo más hondo de lo más hondo de su alma oscura es un ser malo, 

y mientras uno más vive y más lo conoce más malo es”. Vallejo no busca ni 

concede escapatorias, no le da cuartelillo al lector. Por eso, enfrentarse a los 

relatos de Vallejo supone poner en cuestión las opiniones y prejuicios de una 

sociedad narcotizada en un presente realmente infernal, pues ninguna idea 

balsámica ni esperanza engañosa nos aguarda. Vallejo practica la pedagogía 

de la iluminación por el horror. De ningún modo el lector podrá esperar 

alivio alguno de estos relatos, al contrario, tendrá que enfrentarse a 

situaciones y juicios que transgreden lo éticamente admisible. 

 

Como exemplo do apontado por Alberca, podemos citar alguns fragmentos do Discurso 

para receber o Prêmio Rómulo Gallegos (2003, p.1), onde Vallejo declara: 

 

Mahoma es un infame. Un sanguinario, un lujurioso. Tuvo quince mujeres: 

catorce concubinas y una viuda rica con que se casó para explotarla. Y este 

mantenido lúbrico que ni siquiera hacía milagros, que despreciaba a los 

animales pero que se reproducía como ellos, propagó su religión con la 

sangre y con la espada. Hoy esa espada pesa sobre medio mundo. Los 

ayatolas y los imanes y demás clérigos rabiosos del Islam ladran desde sus 

mezquitas. Ladran, pero dizque no son perros. […] Dios no existe. Dios es 

un pretexto, una abstracción brumosa que cada quien utiliza para sus fines 
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propios y acomoda a la medida de su conveniencia y de su infamia. 

Caprichosa, contradictoria, arbitraria, inmoral, la religión cristiana no tiene 

perdón del cielo, si es que el cielo es algo más que el atmosférico. Una 

religión que no considera a los animales entre nuestro prójimo es inmoral. 

Por inmoral hay que dejarla.  

 

Com disse William Ospina, no documentário La desazón suprema: faz muito tempo não 

escutávamos um escritor rugir assim, e La Virgen de los sicarios é a melhor prova disso.   

O romance arranca, ao melhor estilo dos contos de fadas, com a tradicional frase: 

“Havia (era) uma vez”, evocando o narrador-personagem Fernando Vallejo, sua inocente 

infância e a paisagem idílica de seu lugar de origem, Sabaneta:  

 

Había en las afueras de Medellín un Pueblo silencioso y apacible que se 

llamaba Sabeneta. Bien que lo conocí porque allí cerca, a un lado de la 

carretera que venía de Envigado, otro pueblo, a mitad de camino entre los 

dos pueblos, en la finca Santa Anita de mis abuelos, a mano izquierda 

viniendo, transcurrió mi infância. (VALLEJO, 1998, p.7).  

 

Nessa primeira página, igualmente, o narrador estabelece o pacto narrativo, 

autoficcional, com os leitores através de um diálogo direto com eles (nós), marcado pelo uso 

da terceira pessoa e de uma série de alocuções e perguntas retóricas, como: “El tamaño no me 

lo van a crer, ¡pero qué saben ustedes de globos! ¿Saben qué son? Son rombos o cruces o 

esferas hechos de papel de china deleznable, y por dentro llevan una candileja encendida que 

los llena de humo para que suban” (VALLEJO, 1998, p.7). Sobre esse pacto narrativo, a 

construção do leitor modelo de que fala a semiologia (ECO, 1981, 1992) e seu vínculo com o 

conceito de narrador benjaminiano, que propõe o romance de Vallejo, Lidia Santos em “Entre 

dios y los sicarios: las ‘nuevas guerras’ en la narrativa contemporánea de Colombia y Brasil” 

(2008, p. 572), comenta: 

 

Al centrarla en la narrativa de su experiencia con los sicarios, prometida ya 

en el título, Fernando pretende ingresar en la clase de narradores que 

Benjamin afirmara en extinción, los que traen de tierras distantes 

experiencias que merecen ser compartidas con sus oyentes. Ya se analizó esa 

relación narrador-lector como un “pacto de oralidad” (Manzoni). También 

ya se ha dicho, bajo la perspectiva semiológica, que tal pacto se garantiza 

con el uso de la función fática del lenguaje (Taborda Sánchez), manifestada 

en la constante conexión del narrador con sus lectores a través de preguntas. 

Sin embargo, no se ha resaltado el tipo de lector a quien el narrador dirige 

sus inventivas. Aunque aparezca también el lector “paisano” (46), 

predominan las llamadas, por ejemplo, al lector “turista extranjero”, o a los 

lectores “japoneses y serbio-croatas” (126). Lo que demuestra la conciencia 

por parte del narrador de que la experiencia que va a relatar interesa a un 
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público global, situado hasta en las afueras de la cultura occidental, aunque 

estén en esa cultura los fundamentos de la alegoría que constituye la novela.  

 

 Essas experiências e aventuras em terras longínquas e de um passado edênico perdido, 

que os leitores de El río del tiempo saberão identificar, en La Virgen de los Sicarios são 

substituídas abruptamente pela realidade imediata de Fernando: seu regresso, como um 

Ulisses contemporâneo, já velho e decepcionado do mundo e da vida, para morrer onde 

nasceu: “[...] yo aquí no estaba, yo volví después, años y años, décadas, vuelvo un viejo, a 

morir” (VALLEJO, 1998,  p.8).  

Porém, contrário a suas expectativas, o narrador descobre que, para fazer o descenso ao 

Hades, ao mundo dos mortos, não precisa morrer, pois esse inferno é seu próprio país que, 

como o personagem de Homero, encontra-se dominado pelos aproveitadores: os governantes, 

políticos, a guerrilha, os paramilitares e uns novos e sinistros personagens – os narcos. Todos 

eles se enfrentam numa guerra de caráter apocalítico no país e na cidade catalogados, nos 

anos noventa como os mais perigosos do mundo – Medellín: “Eramos, y de lejos, el país más 

criminal de la tierra, y Medellín la capital de odio. Pero estas cosas no se dicen, se saben. Con 

perdón” (VALLEJO, 1998, p. 10). 

Além de Ulisses, o personagem Fernando estabelece também relações intertextuais com 

outros personagens clássicos da literatura, particularmente no tópico do descenso do herói ao 

inframundo, como Dante, Maldoror, Rimbaud, e inclusive do RLC, por exemplo: Adán 

Buenosayres
48

, Juan Preciado (Pedro Páramo, 1955), Riobaldo (Grande sertão: veredas, 

1956). Sobre esse jogo intertextual com diversas mitologias em La Virgen de los sicarios, 

Lidia Santos (2008, p. 562), afirma:  

 

La forma narrativa mezcla la tradición cristiana – es una parábola – con la 

mitología clásica occidental. Volver al Medellín del presente es bajar al 

infierno griego. Fernando, el narrador, camina por el Hades sin mirar atrás, 

como aconsejan las divinidades infernales a los que quieren hacer volver a la 

luz sus seres queridos. Esa simbología está por detrás de la permanente 

carrera hacia adelante que mueve al personaje.  

 

 Igualmente, identifica-se a influência do Quixote na configuração do personagem 

Fernando, já que este se apresenta como um velho com uns valores, uma ética e até uma 

linguagem que não se adequam mais com o mundo apocalíptico que tem na sua frente. Seu 

companheiro ou guia por esse cenário de horrores, entretanto, diferente do sábio Virgílio ou 

do pícaro e bonachão Sancho, é uma nova figura, produto da narcoviolência e da convulsão 
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 Personagem do romance homônimo do escritor argentino Leopodo Marechal, publicado em 1948.  
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social desse momento na Colômbia: o sicário. A definição de sicário é o próprio narrador que 

a apresenta, com sua ironia e acidez particulares:  

 

Abuelo, por si acaso me puedes oír del otro lado de la eternidad, te voy a 

decir qué es un sicario: un muchachito, a veces un niño, que mata por 

encargo. ¿Y los hombres? Los hombres por lo general no, aquí los sicarios 

son niños o muchachitos, de doce, quince, diecisiete años, como Alexis, mi 

amor: tenía los ojos verdes, hondos, puros, de un verde que valía por todos 

los de la sabana. (VALLEJO, 1998,  p. 9). 

 

 Vargas Llosa, com relação ao mundo do “sicariato”, realiza em 1999 uma viagem a 

Medellín e arredores para conhecer um pouco esse fenômeno e, em geral, a narcoviolência 

que se vivia ali nesses momentos. Como produto dessa experiência, escreveu a crônica “Los 

Sicarios”, na qual diz o seguinte sobre essa “instituição”: 

 

La institución proporciona dinero fácil, aventura, riesgo y diploma de 

virilidad, de modo que no es extraño que niños y jóvenes de vidas 

embotelladas y sin esperanza, vean en ella una tabla de salvación. El sicario 

se alquilaba al principio casi exclusivamente a los narcos, pero luego el 

espectro de los empleadores se amplió, y abarca ahora paramilitares, grupos 

políticos, pandillas y particulares ansiosos de liquidar a un enemigo, 

deshacerse de un socio incómodo o enviudar de prisa. El precio de un crimen 

varía con las fluctuaciones de la oferta y la demanda; en septiembre de este 

año, una vida humana en Medellín valía dos mil cuatrocientos dólares. 

(VARGAS LLOSA, 1999, p.2).   

 

Alexis, o sicário, é, assim, o primeiro companheiro que, como uma espécie de escudeiro 

pós-moderno, acompanhará Fernando pelos diferentes círculos desse inferno que virou sua 

amada cidade. Sobre essa relação entre os códigos morais, éticos, religiosos e iniciáticos da 

cavalaria e os que impõe o mundo do sicariato em Medellín, Vargas Llosa (1999, p.2), na 

crônica referida, afirma: 

 

Para graduarse de sicario hay que pasar ciertas pruebas, como para ser 

caballero en la Edad Media. La más severa, termómetro de la sangre fría del 

aspirante, consiste en matar a un pariente cercano; pero, más común, es la de 

apostarse ante un semáforo y descerrajarle un tiro al primer – o segundo o 

tercer – automovilista detenido por la luz roja. Quien aprueba tiene derecho a 

su caballo, es decir a su moto y su arma de fuego. Es entonces cuando el 

joven va a postrarse a los pies de la Virgen de Sabaneta y hacer bendecir los 

tres escapularios que llevará siempre encima: uno en la muñeca, para el 

pulso; otro en el corazón, para proteger su vida, y el último en el tobillo, por 

dos razones: para escapar a tiempo y para que la cadena de la moto no se lo 

dañe demasiado. Al disparar, desde la moto en marcha, el sicario mantiene el 

equilibrio apretando los talones contra su máquina, como el jinete los ijares 

de su montura, y con frecuencia la cadena de la moto lo hiere. 



 217 

 

E sobre La Virgem de los sicarios e a literatura colombiana produto desse fenômeno 

social, o escritor peruano ainda comenta: 

 

Por eso, no es de extrañar que la literatura colombiana viva una 

efervescencia creativa. Poetas, narradores, críticos, crecidos o noveles, 

publican sin cesar y sería difícil seguirles los pasos a todos, aun leyéndolos 

de sol a sol. A quien este artículo le haya abierto el apetito sobre el tema de 

los sicarios, recomiendo dos novelas que leí de un tirón durante mi viaje, las 

dos muy divertidas sin dejar de ser terribles: La Virgen de los Sicarios, de 

Fernando Vallejo, y Rosario Tijeras, de Jorge Franco Ramos. La primera es 

mucho más literaria e intelectual y la segunda más ligera y sentimental, pero 

ambas aprovechan con enorme ingenio y vivacidad de lenguaje esa materia 

prima atroz que es la condición de los adolescentes asesinos a sueldo de la 

violencia colombiana, para edificar unas ficciones llenas de garra, color y 

desenfado, que, al mismo tiempo que hunden sus raíces en experiencias 

desgarradoras, chisporrotean de libertad, humor, insolencia y diatribas (sobre 

todo la de Fernando Vallejo, cuyas anárquicas imprecaciones tienen a veces 

un vigor celinesco). Qué bueno que los escritores colombianos, azuzados por 

los estragos que los rodean, vengan a salvarnos de las frivolidades de la 

literatura light. (VARGAS LLOSA, 1999, p.2). 

 

Dessa maneira, Abad Faciolince (2008) e alguns críticos denominam “Sicaresca” a esta 

literatura que integra a figura do jovem sicário pelas semelhanças que existem com a 

picaresca espanhola que surge com o relato anônimo, escrito em primeira pessoa, El Lazarillo 

de Tormes (1554), o qual narra as malandragens ou picardias que faz o jovem protagonista 

para sobreviver no meio da pobreza e da exclusão social na Espanha do século XVI.  

Sobre este novo subgênero romanesco, Antonio Torres em “Lenguaje y violencia en La 

Virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo” (2010, p. 332), diz:     

 

En este contexto, al que cabe añadir la novela colombiana El sicario (1990), 

de Mario Bacón Dussán, y Sicario (1991), del escritor español Alberto 

Vázquez-Figueroa, tiene lugar, casi a mediados de los años noventa, la 

aparición de las novelas propiamente sicarescas en Colombia, “cuando el 

joven asesino entra como protagonista en la literatura y de manera 

contundente en la novela colombiana, conformando un género 

tangencialmente tributario de la narco-novela, pero singular no sólo en los 

temas sino en sus técnicas de representación que tienen que ver más con las 

del género testimonial” (Jácome 2006: 41). El escritor Héctor Abad 

Faciolince (1999), nacido en Medellín en 1958, ha denominado sicaresca 

antioqueña a la generación de literatura colombiana que se fija en la figura 

del sicario, asimilándola a la picaresca española, con un relato en primera 

persona de un joven marginal que es visto con benevolencia, comprensión o 

simpatía por el lector.  

 

O gramático e o sicário conformam, então, a dupla que, como uma versão homoerótica 

de Bonnie and Clyde ou de Mickey e Mallory de Natural born killers de Oliver Stone (1994), 
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saem pelas ruas de Medellín a desafiar e destruir o establishment da caótica, apocalítica e 

hipócrita sociedade colombiana. O primeiro vai armado com a linguagem, a raiva e a 

indignação, o segundo com seu “fierro” (revólver) e seus respectivos escapulários:  

 

Le quité la camisa, se quitó los zapatos, le quité los pantalones, se 

quitó las medias y la trusa y quedó desnudo con tres escapularios, que 

son los que llevan los sicarios: uno en el cuello, otro en el antebrazo, 

otro en el tobillo y son: para que les den el negocio, para que no les 

falle la puntería y para que les paguen. Eso según los sociólogos, que 

andan averiguando. Yo no pregunto. Sé lo que veo y olvido. 

(VALLEJO, 1998, p. 16). 

 

O narrador pode estar fazendo referência, entre outros, ao livro de Alonso Salazar J., No 

nacimos pa´semilla (1990), um dos primeiros estudos profundos sobre o fenômeno do 

sicariato em Medellín, com reportagens, entrevistas e depoimentos diretos por parte de alguns 

jovens envolvidos neste mundo, realizados em 1989, assim como análises dos seus códigos de 

conduta, práticas, rituais e linguagem, o chamado parlache, que são as gírias e socioleto 

próprios dos sicários, como veremos mais adiante. 

Uma das primeiras constatações catastróficas que realiza Fernando na companhia de 

Alexis é o poder da mídia, especialmente da televisão, para manipular e idiotizar as pessoas, 

com o bombardeio de informação, modelos e produtos de consumo do mundo globalizado: 

 

Mira Alexis, tú tienes una ventaja sobre mí y es que eres joven y yo ya me 

voy a morir, pero desgraciadamente para tí nunca vivirás la felicidad que yo 

he vivido. La felicidad no puede existir en este mundo tuyo de televisores y 

casetes y punkeros y rockeros y partidos de fútbol. Cuando la humanidad se 

sienta en sus culos ante un televisor a ver veintidós adultos infantiles 

dándole patadas a un balón no hay esperanzas. Dan grima, dan lástima, dan 

ganas de darle a la humanidad una patada en el culo y despeñarla por el 

rodadero de la eternidad, y que desocupen la tierra y no vuelvan más. 

(VALLEJO, 1998, p. 14). 

 

Posteriormente, o casal se dirige à igreja de Sabaneta para visitar a Virgem: Maria 

Auxiliadora. É terça-feira e o narrador descobre com assombro que esse dia tem peregrinação 

e que os jovens sicários são os mais devotos: “Esta devoción repentina de la juventud me 

causaba asombro. Y yo pensando que la Iglesia andaba en más bancarrota que el 

comunismo… Qué va, está viva, respira. La humanidad necesita para vivir mitos y mentiras. 

Si uno ve la verdad escueta se pega un tiro” (VALLEJO, 1998, p.15). Apesar do seu insistente 

ateísmo e da crítica que faz Fernando às pessoas que vão à igreja só para pedir favores, 



 219 

 

aproveita a ocasião e seu júbilo pelo novo amor, para, com seu humor negro, orar a Maria 

Auxiliadora:  

 

Virgencita niña, María Auxiliadora que te conozco desde mi infancia, desde 

el colegio de los salesianos donde estudié; que eres más mía que de esta 

multitud novelera, hazme un favor: Que este niño que ves rezándote, ante ti, 

a mi lado, que sea mi último y definitivo amor; que no lo traicione, que no 

me traicione, amén. (VALLEJO, 1998,  p.15). 

 

Depois se pergunta o que pediria seu amado escudeiro ou, como o denomina Fernando, 

seu “Anjo Exterminador”: “Dicen los sociólogos que los sicarios le piden a María Auxiliadora 

que no les vaya a fallar, que les afine la puntería cuando disparen y que les salga bien el 

negocio” (VALLEJO, 1998, p.16). Nesse sentido, Alonso Salazar (1990, p197-198), sobre 

este aspecto da religiosidade do sicário, aponta: 

 

Lo religioso permanece con una fuerza extraordinaria. Sólo que en esta 

religión Dios ha sido destronado. La Virgen le ha dado golpe de Estado. 

“Nosotros le rezamos a Chuchito y a la Virgen, pero sobre todo a la Virgen 

porque ella es la Madre de Dios, y la madre es la madre, aquí y en cualquier 

parte”. 

El conjunto Madre-Virgen, que es el binomio de oro del sicario, es sinónimo 

de fidelidad, de incondicionalidad, que no exige retribución. […] Si la 

Virgen es el ídolo del cielo, la Madre es el ídolo de la tierra. Ella es el 

argumento, simbólico o real, con el que justifican su acción. 

 

Salazar ressalta a importância da figura da mãe na sociedade “paisa”
49

, somado ao 

fervor religioso e à ausência paterna, como fatores que poderiam explicar o caráter suicida de 

muitos sicários: 

  

Es diciente la expresión de un sardino principiente de banda: “La madre es lo 

más sagrado que hay, madre no hay sino una, papá pude ser cualquier 

hijueputa”. Ese apego existencial a la madre puede explicar en parte el riesgo 

que los sicarios asumen cuando realizan un trabajo, su actitud suicida: “Si mi 

cucha
50

 queda bien, yo muero tranquilo”. (SALAZAR, 1990, p. 199).  

 

O narrador em seguida descreve o processo de convivência com Alexis e o choque 

natural que se produz entre o mundo do gramático (calmo, moderado e simples) com o do 

sicário (estrondoso, acelerado e excessivo). O jovem Alexis, por exemplo, não suporta o 

silêncio e o minimalismo do apartamento de Fernando, e este tem de lhe comprar um aparelho 

                                                           
49

 “Paisa” é o adjetivo para identificar as pessoas nascidas na região de Antioquia na Colômbia.  
50

 Gíria que significa mãe. 
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de som, mas depois é Fernando que não aguenta o barulho da música que escuta seu 

companheiro e inesperadamente joga o aparelho pela janela (VALLEJO, 1998, p. 17-18).   

Outro dia, cansado da música de Alexis, Fernando sai a passear e, num semáforo, 

presencia a morte de um motorista por tentar resistir ao assalto do seu carro. O narrador 

aproveita este fato para introduzir, com sarcasmo, ironia e raiva, algumas de suas imprecações 

contra a impunidade e a corrupção do Estado colombiano: 

 

Por entre el carrerío detenido y el caos de bocinas y de gritos que siguió se 

perdió el asesino. El “presunto” asesino, como diría la prensa hablada y 

escrita, muy respetuosa ella de los derechos humanos. Con eso de que aquí, 

en este país de leyes y constituciones, democrático, no es culpable nadie 

hasta que no lo condenen, y no lo condenan si no lo juzgan, y no lo juzgan si 

no lo agarran, y si lo agarran lo sueltan… La ley de Colombia es la 

impunidad y nuestro primer delincuente impune es el presidente, que a estas 

horas debe de andar parrandiándose el país y el puesto. […] De los ladrones, 

amigo, es el reino de este mundo y más allá no hay otro. Siguen polvo y 

gusanos. Así que a robar, y mejor en el gobierno que es más seguro y el cielo 

es para lo pendejos. Y mire, oiga, si lo está jodiendo mucho un vecino, 

sicarios aquí es lo que sobra. Y desempleo. Y acuérdese de que todo pasa, 

prescribe. Somos efímeros. Usted y yo, mi mamá, la suya. Todos 

prescribimos. (VALLEJO, 1998,  p.19-20). 

 

A convivência com Alexis, igualmente, ocasiona um choque linguístico, já que os 

sicários desenvolveram um argot próprio e bastante rico, denominado pelos linguistas 

colombianos parlache
51

, como o apresenta Alonso Salazar no referido livro (inclusive oferece 

um glossário com muitos dos termos empregados por estes jovens), que, com o tempo, foi se 

infiltrando não apenas nos setores socioeconômicos menos favorecidos, como inicialmente 

aconteceu, mas em toda a sociedade “paisa” e, depois, em todo o país. Fernando, que é 

gramático, está o tempo todo fazendo alusão a esse aspecto linguístico de seu “Anjo 

Exterminador”: 

 

No habla español, habla en argot o jerga. En la jerga de las comunas o argot 

comunero que está formado en esencia de un viejo fondo de idioma local de 

Antioquia, que fue el que hablé yo cuando vivo (Cristo el arameo), más una 

que otra superviviencia del malevo antiguo del barrio de Guayaquil, ya 

demolido, que hablaron sus cuchilleros, ya muertos; y en fin, de una serie de 

vocablos y giros nuevos, feos, para designar ciertos conceptos viejos: matar, 

morir, el muerto, el revólver, la policía… Un ejemplo: “¿Entonces qué, 

parce, vientos o maletas?” ¿Qué dijo? Dijo: “Hola hijo de puta”. Es un 

saludo de rufianes. (VALLEJO, 1998,  p. 23). 

 

                                                           
51

 Sobre este fenômeno linguístico, veja-se: CASTAÑEDA NARANJO, Luz Stella. Caracterización lexicológica 

y lexicográfica del parlache para la elaboración de un diccionario (2005).  
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Porém, ao invés do Quixote, onde Sancho ao longo da convivência com seu senhor vai 

entrando aos poucos na sua linguagem e na sua cosmovisão, o cavaleiro Fernando termina se 

contaminando pelo argot (parlache) do seu escudeiro e, apesar das agudas críticas a este 

fenômeno que ele vê como deterioração da língua, começa a incorporá-lo a sua fala. Por 

exemplo, numa ocasião, o narrador passa por um tiroteio entre gangues de sicários e depois 

conta a história para Alexis: ‘“Hoy en el centro – le conté a Alexis luego hablando en jerga 

con mi manía poliglota – dos bandas se estaban dando chumbimba. De lo que te perdiste por 

andar viendo televisión’. [...] ‘¿Tú qué habrías hecho?’ le pregunté. ‘Tocaba abrirse’. ¿Huir 

yo? ¿Abrirme? Jamás de los jamases. Jamás. A mí la muerte me hace los mandados, niño”
52

 

(VALLEJO, 1998, p.24). Em outra ocasião Fernando confessa a Alexis que gostaria de matar 

o vizinho punk pelo barulho que este faz tocando a bateria e, ao longo do diálogo, o narrador 

introduz uma série de reflexões e esclarecimentos lexicais: 

 

“Yo te lo mato – me dijo Alexis con esa complacencia suya atenta siempre a 

mis más mínimos caprichos – Déjame que la próxima vez saco el fierro”. El 

fierro es el revólver. Yo al principio pensaba que era un cuchillo pero no, es 

un revólver. Ah, y transcribí mal las amadas palabras de mi niño. No dijo 

“yo te lo mato”, dijo “Yo te lo quiebro”. Ellos no conjugan el verbo matar: 

practican sus sinónimos. La infinidad de sinónimos que tiene para decirlo: 

más que los árabes para el camello. Pero antes de seguir con lo anunciado y 

de que mi niño saque el fierro, oigan lo que él me contó y que les quiero 

contar: que le habían dado un día “una mano de changón” en su barrio. Qué 

es un changón preguntaran los que no saben como pregunté yo que no sabía. 

Era una escopeta a la que le recortaban el tubo, me explicó el niño. “¿Y para 

qué se lo cortan?” Que para que la lluvia de balines saliera más abierta y le 

diera al que estuviera cerca. ¿Y los balines qué? ¿Eran como municiones? Sí, 

sí eran. (VALLEJO, 1998, p. 25). 

 

Assim, como diz Antonio Torres (2010, p.334), observa-se um processo de 

“sicarização” linguística através do qual uma forma não convencional da língua, o parlache, 

entra em contato com outros registros da narração, como é a língua culta do narrador-

protagonista, que é um gramático:  

 

De esta forma, por un lado, se subvierte la contraposición del discurso 

propio del estudioso letrado y del contradiscurso del joven de las comunas 

que aparecía en el género testimonial, dado que, “gracias a la contaminación 

de la figura del narrador-escritor por la intromisión del parlache, el discurso 

que atraviesa La Virgen de los sicarios desarticula intencionalmente la 

expresión de la voz letrada que actúa como mero amanuense o transcriptor / 

traductor de una voz marginal” (Jácome 2006: 64); por otro lado, y en un 

alcance mucho más amplio, este tejido de registros heterogéneos supone una 
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dislocación de la escritura, una desestabilización de la lengua escrita: la 

desvertebración del lenguaje del narrador – que es gramático, recordemos –, 

contagiado por el parlache, se puede interpretar como representación de la 

entrada de la violencia en todas las esferas de la sociedad colombiana, con lo 

que se subvierten las relaciones entre poder y marginalidad.  

 

O narrador, então, através da linguagem e do espaço literário, poético, submerge no 

mundo da marginalidade, do crime e da banalização da vida que marca a realidade 

colombiana, o fenômeno do narcotráfico, do sicariato, aos quais tem acesso graças a seu 

companheiro. Desse modo, depois desses primeiros contatos, de calibrar os códigos 

semânticos e de carregar suas respectivas armas, o gramático e o sicário, Fernando e seu 

“Anjo Exterminador” continuam seu passeio pelo inferno, atirando e matando, um com 

palavras e o outro com balas, quem atravesse seu caminho.  

O primeiro morto ou “boneco” (“El ‘muñeco’ por si usted no lo sabe, por si no los 

conoce, es el muerto. El vivo de hace un instante pero que ya no” (VALLEJO, 1998, p. 27) de 

Alexis é o vizinho punk que incomodava o narrador com sua música: “¡Tas! Un solo tiro, 

seco, ineluctable, rotundo, que mandó a la gonorrea esa con su ruído a la profundidad de los 

infiernos” (VALLEJO, 1998, p. 26). Fernando, por sua vez, como se tivesse um “changón” 

verbal, carregado com as novas munições linguísticas do parlache, atira também contra o 

vizinho punk, a juventude, as crianças, a “raça colombiana”: 

 

Mis conciudadanos padecen de una vileza congénita, crónica. Ésta es una 

raza ventajosa, envidiosa, rencorosa, traicionera, ladrona: la peste humana en 

su más extrema ruindad. ¿La solución para acabar con la juventud 

delincuente? Exterminen la niñez.  

Y que no me vengan las alcahuetas que nunca faltan con que mataron al 

inocente por poner música fuerte. Aquí nadie es inocente, cerdos. Lo 

matamos por chichipato, por bazofia, por basura, por existir. Porque 

contaminaba el aire y el agua del río. Ah, “chichipato” quiere decir en las 

comunas delincuente de poca monta, raticas, eso. (VALLEJO, 1998, p. 28). 

 

Depois, didático, como bom gramático que é, o narrador descreve o que são as 

“comunas” em Medellín: 

 

Las comunas cuando yo nací ni existían. Ni siquiera en mi juventud, cuando 

me fui. Las encontré a mi regreso en plena matazón, florecidas, pesando 

sobre la ciudad como su desgracia. Barrios y barrios de casuchas 

amontonadas unas sobre otras en las laderas de las montañas, atronándose 

con su música, envenenándose de amor al prójimo, compitiendo las ansias de 

matar con la furia reproductora. Ganas con ganas a ver cuál puede más. En el 

momento en que escribo el conflicto aún no se resuelve: siguen matando y 

naciendo. A los doce años un niño de las comunas es como quien dice un 
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viejo: le queda tan poquito de vida… Ya habrá matado a alguno y lo van a 

matar. Dentro de un tiempito, al paso al que van las cosas, el niño de doce 

que digo reemplácenlo por uno de diez. Ésa en la gran esperanza de 

Colombia. (VALLEJO, 1998, p.28-29). 

 

E sobre os fundadores acrescenta: 

 

Los fundadores, ya se sabe, eran campesinos: gentecita humilde que traía del 

campo sus costumbres, como rezar el rosario, beber aguardiente, robarle al 

vecino y matarse por chichiguas con el prójimo en peleas a machete. ¿Qué 

podía nacer de semejante esplendor humano? Más. Y más y más y más. Y 

matándose por chichiguas siguieron: después del machete a cuchillo y 

después del cuchillo a bala, y en bala están hoy cuando escribo. Las armas 

de fuego han proliferado y yo digo que eso es progreso, porque es mejor 

morir de un tiro en el corazón que de un machetazo en la cabeza. ¿Tiene este 

problemita solución? Mi respuesta es un sí rotundo como una bala: el 

paredón. (VALLEJO, 1998, p.29). 

 

O casal exterminador continua deambulando por Medellín, contemplando a catástrofe 

que provocou a narcoviolência, a guerra, e atirando com suas respectivas armas. O gramático 

arremete contra o presidente da República, um de seus alvos preferidos: “!Apaga a ese bobo 

marica – le dije a Alexis –, que pa maricas los de aquí adentro!” Se rió de verme tan 

desquiciado, tan enojado, y oh milagro, lo apagó. Y añadió: ‘Si querés te quiebro a esa 

gonorrea’, con esos calificativos suyos que adoro” (VALLEJO, 1998, p. 34); contra Pablo 

Escobar que tinha sido abatido na época em que foi escrito o romance e, como disse o 

narrador sarcasticamente, deixou sem trabalho muitos sicários:  

 

Con la muerte del presunto narcotraficante que dijo arriba nuestro primer 

mandatário, aquí prácticamente la profesión de sicario se acabó. Muerto el 

santo se acabó el milagro. Sin trabajo fijo, se dispersaron por la ciudad y se 

pusieron a secuestrar, a atracar, a robar. Y sicario que trabaja solo por su 

cuenta y riesgo ya no es sicario: es libre empresa. (VALLEJO, 1998, p.34). 

 

Alexis também continua atirando com sua arma e com as balas que o narrador afirma ter 

comprado diretamente a polícia: “Las balas para recargar el revólver se las compró este su 

servidor, que por él vive. Fui diretamente a la policía y les dije: ‘Véndamelas a mí, que soy 

decente. Aparte de unos cuantos libros que he escrito no tengo prontuario’. ‘¿Libros de qué?’ 

‘De gramática mi cabo’” (VALLEJO, 1998, p. 37). Depois do vizinho punk, suas seguintes 

vítimas foram três soldados que detiveram o casal porque os queriam revisar: “¡Tas! ¡Tas! 

¡Tas! Tres tiros en las puras frentes y tres soldados caídos, tiesos” (VELLEJO, 1998, p.37). 
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Em seguida, o casal continua andando “como si nada” e vão almoçar, mostrando a trivialidade 

e fugacidade da vida na Colômbia, ou da morte, como reflete o narrador: 

 

La fugacidad de la vida a mí no me inquieta; me inquieta la fugacidad de la 

muerte: esta prisa que tienen aquí para olvidar. El muerto más importante lo 

borra el siguiente partido de fútbol; así, de partido en partido se está 

liquidando la memoria de cierto candidato a la presidencia, liberal, muy 

importante, que hubo aquí y que tumbaron a bala de una tarima unos 

sicarios, al anochecer, bajo unas luces dramáticas y ante veinte mil 

copartidarios suyos en manifestaciones con banderas rojas. Ese día puso el 

país el grito en el cielo y se rasgaba las vestiduras. Y al día siguiente ¡goool! 

(VALLEJO, 1998, p. 39-40). 

 

O narrador faz referência ao magnicídio de Luís Carlos Galán, candidato à presidência 

da Colômbia, assassinado por sicários em 1989, acontecimento que comoveu o país. O morto 

seguinte do “Anjo Exterminador” foi um rapaz que tropeçou com eles: “Aprendan a caminar 

maricas – nos dijo –. ¿O es que no ven? Yo, la verdad, veo poco, pero Alexis mucho, ¿o si no 

cómo esa puntería? Pero esta vez, para variar, bordando sobre el mismo tema su consabida 

sonata no le chantó el pepazo en la frente, no: en la boca, en la sucia boca por donde maldijo” 

(VALLEJO, 1998, p.41). A esse morto, seguem dois sicários que queriam matar o casal na 

igreja de Aranjuez e graças à advertência de El Difunto, um amigo deles, Alexis conseguiu 

estar prevenido e atirar primeiro. 

A lista não termina aqui, Alexis mata um taxista “altaneiro” que escuta “vallenatos”
53

 a 

todo volume e xinga o casal exterminador quando Fernando solicita que abaixe um pouco o 

som (1998, p.47-48); mata uma empregada que joga o café neles por estes pedirem 

guardanapos maiores (p. 49); mata um menino de rua que insulta um jovem policial e três 

homens que defendem o infrator: “Alexis era el Ángel Exterminador que había descendido 

sobre Medellín a acabar con su raza perversa” (VALLEJO, 1998, p.55); mata outros sicários 

numa moto que de novo queriam assassinar o casal, desta vez com “balas rezadas”, as quais 

preparavam os sicários para missões especiais. O narrador apresenta a receita: 

 

Las balas rezadas se preparan así: Pónganse seis balas en una cacerola 

previamente calentada hasta el rojo vivo en parrilla eléctrica. Espolvoréense 

luego en agua bendita obtenida de la pila de una iglesia, o suministrada, 

garantizada, por la parroquia de San Judas Tadeo, barrio de Castilla, comuna 

noroccidental. El agua, bendita o no, se vaporiza por el calor violento, y 

mientras tanto va rezando el que las reza con la fe del carbonero: “Por la 

gracia de San Judas Tadeo (o el Señor Caído de Girardota o el padre Arcila o 
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el santo de tu devoción) que estas balas de esta suerte consagradas den en el 

blanco sin fallar, y que no sufra el difunto. Amén”. (VALLEJO, 1998, p. 

63). 

 

E o Anjo Exterminador continua matando. Mata um mímico que está numa praça 

imitando aos desprevenidos transeuntes: “Entonces el ángel disparó. El mimo se tambaleó un 

instante antes de caer, de desplomarse con su máscara inexpressiva pintarrajeada de blanco: 

chorreando desde su puta frente la bala le tiñó de rojo el blanco de su puta cara” (VALLEJO, 

1998, p. 65-66). Depois, mata um espectador que critica o acontecido; e segue matando até 

que é morto pela mesma lei que aplica, como a maioria dos sicários. 

O gramático, enquanto isso, também continua aniquilando com sua linguagem, com sua 

ironia, com seu humor negro, com sua indignação, as instituições e os representantes do status 

quo da sociedade colombiana:  

 

El primer atracador de Colombia es el Estado. ¿Y una industrica? La 

industria aquí está definitivamente quebrada: para todo el próximo milenio. 

¿Y el comercio? Los asaltan. ¿Y servicios? ¡Qué servicios! ¿Poner una casa 

de muchachos? No los pagan. El campo también es otro desastre. Como está 

tan ocupado en la procreación, el campesino no trabaja. (VALLEJO, 1998, 

p. 45).  

 

Como seu amado escudeiro, o gramático cavaleiro não conhece limite e não para de 

lançar suas arengas. Contra o mídia e a história colombiana: 

 

Y hé aquí otro ejemplo de lo hiperbólico que se nos ha vuelto el idioma en 

manos de los “comunicadores sociales”. ¿Una masacre de cuatro? Eso es 

puro desinflamiento semántico. ¡Masacres las de ahora tiempos! Cuando los 

conservadores decapitaban de una a cien liberales y viceversa. Cien 

cadáveres sin cabeza y descalzos porque el campesino de entonces no usaba 

zapatos. ¡Esas sí son masacres! Ustedes muchachitos de hoy en día no han 

visto nada, les está tocando muy bueno. ¡Masacres! (VALLEJO, 1998, p. 

51). 

 

Contra a violência e o ódio:  

 

Una muerte trae otra muerte y el odio más odio. Esto es así, la ley del gato 

que gira y gira queriendo agarrarse la cola. Y las rachas de violencia que no 

apagan los entierros… Por el contrario, las encienden. Se diría que en las 

comunas los destinos de los vivos están en manos de los muertos. El odio es 

como la pobreza: son arenas movedizas de las que no sale nadie: mientras 

más chapalea uno más se hunde. (VALLEJO, 1998,  p.58). 

 

Contra a desigualdade:  
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¿Cómo puede matar uno o hacerse matar por unos tenis? Mon cher ami, no 

es por los tenis: es por un principio de justicia en el que todos creemos. 

Aquel a quien se los van a robar cree que es injusto que se los quiten puesto 

que él los pagó; y aquel que se los va a robar cree que es más injusto no 

tenerlos. (VALLEJO, 1998, p. 58-59).  

 

Contra a velhice: “Todo en la vejez es impropio: matar, reírse, el sexo, y sobre todo 

seguir vivendo. Salvo morirse, todo en la vejez es impropio. La vejez es indigna, indecente, 

repulsiva, infame, asquerosa, y los viejos no tienen más derecho que el de la muerte” 

(VALLEJO, 1998, p. 88). 

Contra a impunidade e a infâmia:  

 

 Al Sumo Pontífice o capo de los capos o gran capo, para protegerlo de sus 

enemigos, los otros capos, esta ocurrencia que tenemos de presidente le 

construyó una fortaleza con almenas llamada La Catedral, y pagó para que lo 

cuidaran, con dinero público (o sea tuyo y mío, que lo sudamos), un batallón 

de guardias del pueblo de Envigado que el gran capo escogió: “Quiero a 

éste, a aquel otro. A ese de más allá no lo quiero porque no le tengo 

confianza”. Así fue escogiendo a sus guardianes o guardaespaldas. Un día, 

harto de la catedral y de jugar fútbol con tres compinches en el patio, con sus 

propias paticas el gran capo fue saliendo, dejando a su batallón comiendo 

pollo. (VALLEJO, 1998, p. 60-61).    

 

Contra o povo colombiano: 

 

“¡A un lado chusma puerca!” Íbamos mi niño y yo abriéndonos paso a 

empellones por entre esa gentuza agresiva, fea, abyecta, esa raza depravada e 

subhumana, la monstruoteca. Esto que véis aquí marcianos es el presente de 

Colombia y lo que les espera a todos si no paran la avalancha. Jirones de 

frases hablando de robos, de atracos, de muertos, de asaltos (aquí a todo el 

mundo lo han atracado o matado una vez por lo menos) me llegaban a los 

oídos pautadas por las infaltables delicadezas de “malparido” e “hijueputa” 

sin las cuales esta raza fina y sutil no puede abrir la boca. Y ese olor a 

manteca rancia y a fritangas y a gases de cloaca… ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué 

es! Se ve. Se siente. El pueblo está presente. (VALLEJO, 1998, p. 65). 

 

Contra a pobreza e a reprodução: 

 

Dios no existe y el que no existe no tiene bienes. Además el que ayuda a la 

pobreza la perpetúa. Porque ¿cuál es la ley de este mundo sino que de una 

pareja de pobres nazcan cinco o diez? La pobreza se autogenera multiplicada 

por dichas cifras y después, cuando agarra fuerza, se propaga como un 

incendio en progresión geométrica. Mi fórmula para acabar con ella no es 

hacerles casa a los que la padecen y se empeñan en no ser ricos: es 

cianurarles de una vez por todas el agua y listo; sufren un ratico pero dejan 
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de sufrir años. Lo demás es alcahuetería de la paridera. El pobre es el culo de 

nunca parar y la vagina insaciable. (VALLEJO, 1998, p. 68). 

 

Contra Cristo e contra Deus: 

 

Cristo es el gran introductor de la impunidad y el desorden de este mundo. 

Cuando tú vuelves en Colombia la otra mejilla, de un segundo trancazo te 

acaban de desprender la retina. Y una vez que no ves, te cascan de una 

puñalada en el corazón (p. 73). […] Me gustaría ver a ése funcionando en 

Medellín, tratando de sacar a fuete a los mercaderes del centro; no alcanza a 

llegar vivo a la cruz: se lo despachan antes de una puñalada con todo y fuete. 

¿Rabieticas aquí? 

Hace dos mil años que pasó por esta tierra el Anticristo y era él mismo. Dios 

es el Diablo. Los dos son uno, la propuesta y su antítesis. Claro que Dios 

existe, por todas partes encuentro signos de su maldad (p. 74) […] Dios no 

existe y si existe es la gran gonorrea (p. 78). 

   

Como disse Antonio Torres (2010, p. 235-236) com relação ao narrador de La Virgen 

de los sicarios: “Es un nuevo Quijote con afán justiciero, pero que hurga en heridas que 

duelen mucho más y que representan una hiperbolización de lo que nos rodea, un entorno en 

el que no hay protección. Ahora, los sicarios son ángeles”. O escritor mexicano Juan Villoro 

(2002), por sua vez, numa entrevista realizada a Fernando Vallejo, afirma: “Desde La isla del 

tesoro nadie mataba a tantos personajes de forma tan necesaria”. Depois pergunta: “Su ironía 

parece fundarse en este principio tragicómico: las bromas del que ya está en el más allá. ¿Me 

comenta algo o estoy loco?”. E Vallejo responde: “Me encanta eso que dice 'de forma tan 

necesaria'. Es que si no abrimos campo ya no caben más. Hay que ir sacando por un lado para 

meter por el otro”.    

Pensamos, como Villoro identifica certeiramente, que Vallejo cria um narrador que se 

situa além do bem e do mal, uma espécie de Nietzsche pós-moderno que traz um contra-

evangelho provocador, exagerado e hiperreal, mas de uma “sinceridade absoluta”, ainda mais 

patente pelo uso da primeira pessoa, como afirma Gastón Alzate em “El extremismo de la 

lucidez: San Fernando Vallejo” (2008, p. 5): 

  

En su obra literaria Vallejo escribe en la primera persona del singular como 

una manera desesperada de alcanzar una sinceridad absoluta del lenguaje. 

Hay en Vallejo un hastío de la literatura en tercera persona pero también de 

la existencia en tercera persona. La primera persona del singular para él es 

un principio básico de desenmascaramiento. El cinismo del lenguaje 

cotidiano no le da al escritor otra alternativa que la construcción de un 

personaje tan desvergonzado y cínico como la realidad misma.  
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Um narrador desvergonhado, cínico, ultraviolento (como a realidade colombiana), mas, 

insistimos, sincero e com uma profundidade e intensidade poéticas que revelam as influências 

da literatura clássica e moderna, mas também da filosofia (existencialista particularmente), da 

teologia, do surrealismo, da música, do cinema. O anterior, podemos observá-lo na passagem 

em que o casal exterminador entra num cemitério e observa um rapaz custodiando uma 

espécie de “mausoléu-discoteca” de uma família de sicários (como é do gosto narco), o qual 

os insulta por estar olhando:  

   

¡Jua! La muerte es mía, pendejos, es mi amor que me acompaña a todas 

partes. El ángel levantó el revólver a la altura de la frente del otro y disparó. 

El trueno del disparo se fue culebriando por entre ecos recovecos y 

socavones llenos de tumbas llenas de eternidad y de gusanos, y se quedó 

resonando por un rato con una voracidad de infinito. El eco del eco del 

eco… Muchísimo antes de que el eco se extinguiera el guardián de la tumba 

se desplomó. Luego el eco murió en sus armónicos. El Ángel Exterminador 

se había convertido en el Ángel del Silencio. (VALLEJO, 1998, p. 71). 

 

Nesse contraevangelho autoficcional e poético que constrói Vallejo, contrário ao do 

Cristo que tanto critica ou ao de Maomé, o luxurioso, como ele o chama, onde não há uma 

palavra só de amor aos animais, o narrador de La Virgen de los sicarios insistentemente está 

chamando a atenção sobre esse tema. O casal exterminador, inclusive, mata um homem por 

estar batendo num cavalo, o que lembra o conhecido episodio biográfico de Nietzsche, mas na 

versão pulp fiction ou, melhor, sicaresca:   

    

“¡Los caballos no tienen por qué trabajar, el trabajo lo hizo Dios para el 

hombre, hijueputa!” Le grité al carretillero sacando la cabeza por la 

ventanilla del taxi. Al oírse llamar como dije el carretillero miró, y así, al 

volver la cabeza, le quedó en posición perfecta para Alexis, quien con un tiro 

en la frente me le marcó lo dicho y como quien dice le tomó la foto. El 

carretillero cayó al pavimento y al soltar las riendas el caballo paró. Un carro 

que venía a toda verraca, se detuvo en seco contra el carretillero estripándolo 

pero no lo mató: no lo mató porque ya estaba muerto. Y perdón por la 

palabrita que grité arriba pero es castiza: son los mismos “hideputas” que 

dijo Don Quijote aunque elevados a la enésima potencia. De todos modos, 

con perdón. Es que los animales son el amor de mi vida, son mi prójimo, no 

tengo otro, y su sufrimiento es mi sufrimiento y no lo puedo resistir. 

(VALLEJO, 1998,  p.75). 

 

Outra passagem significativa do livro, no sentido de sensibilidade pela dor e pelo 

maltrato dos animais, é quando Fernando e Alexis estão, como de costume, passeando pelo 

inferno da Medellín literária de Vallejo e avistam um cachorro moribundo num riachinho 
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podre. Um carro tinha atropelado o cachorro e ficou com as pernas quebradas, sem 

possibilidade de salvação: 

 

¿Cuánto llevaba allí? Sólo Dios sabrá, él que es culpable de estas infamias: 

Él, con mayúscula, con la mayúscula que se suele usar para el Ser más 

monstruoso y cobarde, que mata y atropella por mano ajena, por la mano del 

hombre, su juguete, su sicario. “No va a poder volver a caminar – le dije a 

Alexis –. Si lo sacamos es para que sufra más. Hay que matarlo”. “¿Cómo?” 

“Disparándole”. El perro me miraba. La mirada implorante de esos ojos 

dulces, inocentes, me acompañará mientras viva, hasta el supremo instante 

en que la Muerte, compasiva, decida borrármela. “Yo no soy capaz de 

matarlo”, me dijo Alexis. “Tienes que ser”, le dije. “No soy”, repitió. 

Entonces le saqué el revólver del cinto, puse el cañón contra el pecho del 

perro y jalé el gatillo. La detonación sonó sorda, amortiguada por el cuerpo 

del animal, cuya almita limpia y pura se fue elevando rumbo al cielo de los 

perros que es al que no entraré yo porque soy parte de la porquería humana. 

(VALLEJO,1998,  p. 77-78). 

 

Continua matando você sozinho, diz Fernando a Alexis, pois ele não quer viver mais e 

leva o revólver ao coração e atira, mas seu “Anjo” empurra a mão e faz desviar a bala. Depois 

os dois choram em cima do cadáver do cachorro. Com esse episodio de amor e compaixão, 

terminam as aventuras do gramático Fernando com seu escudeiro Alexis, pois, no dia 

seguinte, este último é assassinado, depois de várias tentativas, por outros sicários numa moto 

enquanto seu companheiro assistiu imóvel à cena e apenas conseguiu ver os olhos 

“fulgurantes” do assassino: “Fue un solo tiro certero, en el corazón. Creemos que existimos 

pero no, somos un espejismo de la nada, un sueño de basuco
54

” (VALLEJO, 1998,  p. 79). 

Nos dias seguintes, o narrador entra em profunda depressão e decide visitar a mãe de 

Alexis que, claro está, mora nas “comunas” de Medellín. Fernando sobe e, estando ali, 

compreende que Medellín não é uma só, mas duas cidades: a de baixo, no vale, “intemporal” 

e mais acomodada, que o narrador chama de Medellín, e a de cima, nas montanhas, que 

denomina Medallo, como os sicários a chamam, de onde emanam a pobreza e a violência. 

Medellín não faz nada por Medallo e os da primeira nunca visitam a segunda, mas estes 

últimos sim descem: para roubar, sequestrar, matar (VALLEJO, 1998, p. 82-84).  

Estando nas “comunas” o narrador ainda diz: “Vi las canchas de fútbol voladas sobre 

los rodaderos. Vi el labirinto de las calles y las empinadas escaleras. Y abajo la otra ciudad, 

en el valle, rumorosa...” (p. 86). Fernando encontra finalmente a casa da mãe de Alexis e vê 

sua precária condição: uma pobre mulher cheia de filhos, mas ninguém com o “esplendor” de 
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 O “basuco”, é um derivado mais barato e impuro da cocaína (o equivalente ao crack no Brasil) ou, como diz o 

próprio narrador de La Virgen de los sicarios: “[...] el basuco es cocaína impura fumada, que hoy fuman los 

jóvenes para ver más torcida la torcida realidade” (VALLEJO, 1998, p. 9). 
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seu Anjo: “Los milagros son así, burleteros” (p. 87). Conversando com ela, descobre que o 

pai de Alexis também tinha sido assassinado, e que o sicário que matou seu amado escudeiro 

era conhecido como “La Laguna Azul”. A visita, além do mais, produz um forte impacto em 

Fernando: “Sentí una inmensa compasión por ella, por sus niños, por los perros abandonados, 

por mí, por cuantos seguimos capotiando los atropellos de esta vida” (VALLEJO, 1998, p. 

87). 

O narrador desce no meio de um aguaceiro e, quando chega a sua casa, submerge no 

delírio, no qual se entrelaçam as lembranças, a dor pela perda de Alexis, a dor pela Colômbia, 

a morte, a violência, com tintas surrealistas e religiosas, ao melhor estilo de Buñuel ou Dalí: 

 

Mientras en las comunas seguía lloviendo y sus calles, ríos de sangre, 

seguían bajando con sus aguas de diluvio a teñir de rojo el resumidero de 

todos nuestros males, la laguna azul, en mi desierto apartamento sin muebles 

y sin alma, solo, me estaba muriendo, rogándoles a los de la policlínica que 

le cosiera, como pudieran, aunque fuera con hilo corriente, a mi pobre 

Colombia el corazón. Luego entraba adonde el director a pedirle que 

mandara cerrar las puertas del hospital porque por todas partes venían a 

rematarla asesinos contratados, sicarios. Después me iba con Alexis rumbo 

al centro. A lo lejos, sobre el mar de bruma alucinada que cubría el centro, 

flotaba la alta cúpula de la iglesia de San Antonio. Hacia allá nos dirigíamos 

pero rasgando para poder seguir, para poder pasar, las densas capas de 

bruma. Entrábamos a la iglesia y resulta que era un cementerio. Tumbas y 

tumbas y tumbas mohosas. Y yo solo, muriéndome, sin un alma buena que 

me trajera un café ni un novelista de tercera persona que atestiguara, que 

anotara, con papel y pluma de tinta indeleble para la posteridad lo que dije o 

no dije. (VALLEJO, 1999, p. 88-89). 

 

O narrador consegue sair desse estado e continuar seu percurso pelo Hades em que se 

converteram suas queridas Medellín e Colômbia, lançando suas arengas por escandalosas, 

violentas ou absurdas que possam ser ou parecer, mas que, acima de tudo, são sua forma de 

catarse. Um dia, enquanto ia caminhando pela rua e elucubrando sobre a mestiçagem e a 

herança “clerical y tinterilla, oficinesca, fanática del incienso y el papel sellado” que deixou 

“España a promiscua”, conhece um rapaz: “Yendo por la carrera Palacé entre los 

saltapatrases, los símios bípedos, pensando en Alexis, llorando por él, me tropecé con un 

muchacho. Nos saludamos creyendo que nos conocíamos. ¿Pero de dónde?” (VALLEJO, 

1998, p. 90-91). 

O narrador convida o rapaz a almoçar e, entre paquera e paquera, descobre que seu 

nome é Wílmar e que o que ele espera da vida são uns tênis Reebock, uns jeans Paco 

Rabanne, camisas Ocean Pacific, roupa interior Kalvin Klein, uma moto Honda, um jeep, um 
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aparelho de som laser e uma geladeira Whirpool para sua mãe. Fernando, com seu humor 

ácido e sua crítica mordaz a esse consumo e excesso do mundo narco, diz:  

 

Caritativamente le expliqué que la ropa más le quitaba que le ponía a su 

belleza. Que la moto le daba status de sicario y el jeep de narcotraficante o 

mafioso, gentuza inmunda. Y el equipo de sonido ¿para qué? ¡Para qué más 

ruido afuera con el que llevábamos adentro! ¿Y para qué una nevera si no 

iban a tener qué meter en ella? ¿Aire? ¿Un cadáver? Que se tomara su sopita 

y se olvidara de ilusos sueños… (VALLEJO, 1998, p. 93). 

 

Dessa forma, o Dante Antioqueño, o cavaleiro Fernando, consegue um novo 

companheiro, amante e fiel escudeiro, como Alexis, armado com seu respectivo “fierro”: 

“Vuelvo y repito: no hay que contar plata delante del pobre. Por eso no les pienso contar lo 

que esa noche antes de dormirnos pasó. Básteles saber dos cosas: Que su desnuda belleza se 

realzaba por el escapulario de la Virgen que le colgaba del pecho. Y que al desvertirse se le 

cayó el revolver” (VALLEJO, 1998, p.94).  

Começa, assim um novo ciclo, uma segunda saída do gramático com seu novo sicário, 

nos quais, como no mito do eterno retorno, repetem-se os elementos essenciais: o narrador 

com suas lembranças, a nostalgia, a raiva e indignação por um passado perdido e por um 

presente apocalíptico, catastrófico, disparando sua fúria verbal contra a moral burguesa, e o 

sicário materializando e selando com balas essa violência verbal e essa sede de justiça.  

Como uma alma penada, como o morto vivo que diz ser, Fernando repassa os mesmos 

lugares, anda em círculos. Assim, vai, como quando conheceu Alexis, com seu novo 

companheiro à igreja de Sabaneta a orar e consagrar seu amor à Virgem; depois lhe mostra 

seu bairro de infância e, quando passa pelo posto de gasolina e bar, chamado Bombay, lhe 

assaltam de novo as lembranças das coisas boas do passado, mas também das ruins, como a 

violência bipartidária, por exemplo:  

 

Era un simple surtidor de gasolina afuera y adentro una cantina, ¡pero qué 

cantina! Allí en las noches alborotadas de cocuyos y chapolas, a la luz de 

una Cóleman, encendidos por el aguardiente y la pasión política se mataban 

los conservadores con los liberales a machete por las ideas. Cuáles ideas 

nunca supe, ¡pero qué maravilla! Y la nostalgia de lo pasado, de lo vivido, de 

lo soñado me iba suavizando el ceño. (VALLEJO, 1998, p. 96-97). 

 

Com lágrimas nos olhos e ao som do bolero “Senderito de amor”, que marcou a 

juventude do narrador, que, em companhia de Wílmar, continua seu caminho. Passam por 

onde antigamente fora Santa Anita, a fazenda de seus avôs e de seus adorados anos de 
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infância, agora convertida em projetos de vivendas: “casitas y casitas y casitas para los 

hijueputas pobres, para que parieran más” (1998, p. 97).  

De regresso a Medellín, Fernando compra as roupas ou, como ele diz, os “símbolos 

sexuais” que tanto desejava Wílmar, e vão à rua para este poder exibi-los. A partir daí, 

começa a aventura exterminadora do novo casal. A primeira vítima é um homem que passa 

assobiando pela rua, e o narrador não tolera esse ato, que considera uma ofensa pessoal: 

“¿Que el hombre inmundo silbe usurpando el sagrado lenguaje de los pájaros? ¡Jamás! Yo 

soy un protector de los derechos de los animales” (1998, p. 99). Diferentemente de Alexis, 

que propinava um tiro na testa, Wilmar envia para o outro mundo suas vítimas com um tiro no 

coração, como faz com esse assobiador. A alegria do narrador é maior quando se aproxima do 

cadáver e descobre que este era quem, no início do livro, tinha assassinado o motorista de um 

carro quando colocou resistência ao assalto.  

Depois se encontra com seu novo justiceiro e comemoram juntos: “Cuadras adelante me 

encontré con Wilmar y estaba radiante, jubiloso, riéndose de felicidad, de dicha. Con una 

dicha que le chispeaba en sus ojos verdes. Mi niño era el enviado de Satanás que había venido 

a poner orden en este mundo con el que Dios no puede. A Dios, como al doctor Frankenstein 

su monstruo, el hombre se le fue de las manos” (VALLEJO, 1998, p. 99).  

Se Alexis era chamado, pelo narrador, de o “Anjo Exterminador”, Wílmar é o “enviado 

de Satanás” para colocar ordem, o “Rey Herodes”, porque, após matar o assobiador, suas 

seguintes vítimas são uma mulher e seus dois filhos que não param de chorar no ônibus em 

que viajam: “Y con la taza llena hasta el tope, rebosada hasta el rebose, he aquí que en 

Wílmar encarna el Rey Herodes. Y que saca el santo Rey el tote y truena tres veces. ¡Tas! 

¡Tas! ¡Tas! Una para la mamá, y dos para sus dos redrojos. Una pepita para la mamá en su 

corazón de madre, y dos para sus angelitos en sus corazoncitos tiernos” (VALLEJO, 1998, p. 

101).  

Em seguida, é a vez de Fernando atirar:  

 

Esta sociedade permissiva y alcahueta les ha hecho creer a los niños que son 

los reyes de este mundo y que nacieron con todos los derechos. Inmenso 

error. No hay más rey que el rey ya dicho y nadie nace con derechos. El 

pleno derecho a existir sólo lo pueden tener los viejos. Los niños tienen que 

probar primero que lo merecen: sobreviviendo. (VALLEJO, 1998, p. 101).  

 

O morto seguinte também é num ônibus, mas, desta vez, se trata de um mendigo que 

pede esmola com um garrote na mão, afirmando que prefere pedir a roubar ou matar: “Para 

que acabara como dijo, como buen Cristiano, cuando llegó a nosotros Wilmar desenfundó su 
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rayo de las tinieblas y le aplicó de limosna su pepita de eternidad en el corazón, no se le fuera 

éste a dañar el día menos pensado y le diera por robarnos y matarnos [...]” (VALLEJO, p. 

103).  

E, como no anterior caso, este também vem seguido de um sermão contraevangélico,  

agora sobre a pobreza e a reprodução:  

 

Pues una cosa sí os digo, desventurados: que el gen de la pobreza es peor, 

más penetrante: nueve mil novecientos noventa y nueve de diez mil se lo 

transmiten, indefectiblemente, a su prole. ¿Estáis de acuerdo en heredarles 

semejante mal a vuestros propios hijos? Por razones genéticas el pobre no 

tiene derecho a reproducirse. ¡Ricos del mundo, uníos! Más. O la avalancha 

de la pobrería os va a tapar. (VALLEJO, 1998, p. 103-104). 

 

Toda esta embriaguez de amor e extermínio, não obstante, vê-se opacificada pela 

revelação que faz La Plaga, um menino amigo de Alexis e Fernando: que Wílmar era Lagoa 

Azul, o assassino de Alexis: “Por unos segundos se me detuvo el corazón. Cuando volvió a 

andar ya sabía que tenía que matarlo. Claro que era, claro que sí, claro que lo conocía, eso lo 

sentí desde el primer momento en que nos tropezamos por Palacé, allí abajo, cerquita de 

Maracaibo” (VALLEJO, 1998, p, 112). Fernando leva Wílmar a um motel fora da cidade para 

realizar sua vingança. Este dorme, como de costume, com o revólver em cima da roupa, mas 

Fernando passa a noite toda sem conseguir pegar na arma e atirar no seu sicário: “Entonces 

descubrí lo que no sabía, que estaba infinitamente cansado, que me importaba un carajo el 

honor, que me daba lo mismo la impunidad que el castigo, y que la venganza era demasiada 

carga para mis años” (VALLEJO, 1998,  p. 115). 

Quando o rapaz acorda o narrador lhe pergunta por que matou Alexis, e ele responde 

que foi porque este matou seu irmão. Depois, Fernando pergunta por que não o matou 

também, e seu Rey Herodes diz que se havia alguém nesse mundo que ele não podia matar era 

Fernando: “Entonces pensé que él era como yo, de los que dejábamos pasar, que éramos 

iguales, perdonavidas” (VALLEJO, 1998, p.115). O narrador, então, propõe a Wílmar sair de 

Medellín: “¿Qué para dónde? Para donde fuera. El mundo no se acababa aquí, era bien 

grande. En cuanto a la humanidad, en todas partes sería la misma, la misma mierda pero 

distinta” (VALLEJO, 1998, p. 116). 

Wílmar aceita, mas diz que antes tem de se despedir de sua mãe e comprovar que 

recebeu a geladeira que lhe comprou Fernando e pegar suas roupas: “La despedida fue para 

siempre, vivos no nos volvimos a ver. Al amanecer sonó el teléfono: del anfiteatro, que fuera 

a identificar a alguien que llevaba consigo mi número” (VALLEJO, 1998, p. 116). O “homem 
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invisível”, como o narrador se denomina a si mesmo nesta última parte do relato, vai ao 

necrotério para identificar o cadáver e, quando chega lá, encontra salas cheias de corpos, 

principalmente de jovens: “Desnudos, rajados en canal como reses, les habían extraído las 

vísceras para analizarlas y no les habían dejado nada de sustancia qué comer a los gusanos” 

(VALLEJO, 1998, p. 117). 

O “homem invisível” chega, então, ao final do seu percurso pelo Hades, pelo reino dos 

mortos, pelo inferno que é essa Colômbia do narcotráfico, dos sicários, da impunidade, do 

grotesco e do absurdo, inimaginável até para os surrealistas: 

 

¡Surrealistas estúpidos! Pasaron por este mundo castos y puros sin entender 

nada de nada, ni de la vida ni del surrealismo. El pobre surrealismo se 

estrella en añicos contra la realidad de Colombia. 

Entonces lo vi, sobre una de esas mesas, uno más entre esos cuerpos inertes, 

fracasos irremediables. Ahí estaba él, Wílmar, mi niño, el único. Me acerqué 

y tenía los ojos abiertos. No se los pude cerrar por más que quise: volvían a 

abrírsele como mirando sin mirar, en la eternidad. Me asomé un instante a 

esos ojos verdes y vi reflejada en ellos, allá en su fondo vacío, la inmensa, la 

inconmensurable, la sobrecogedora maldad de Dios. (VALLEJO, 1998, p. 

118-119). 

 

Finalmente, desde as profundezas do desastre, da violência colombiana que apresenta 

La Virgem de los sicarios, o narrador se despede do leitor fazendo uso do parlache e da 

música popular, aprendidos com seus guias sicarescos: “Bueno parcero, aquí nos separamos, 

hasta aquí me acompanha usted. Muchas gracias por su compañía y tome usted, por su lado, 

su camino que yo me sigo en cualquiera de estos buses para donde vaya, para donde sea. Y 

que te vaya bien, ⁄ que te pise un carro ⁄ o que te estripe un tren” (VALLEJO, 1998,  p. 121). 

O relato de La Virgen de los sicarios, como diz Gastón Alzate (2008), é profundamente 

provocador, como pudemos observar, não apenas pela forma como Vallejo trabalha o humor 

negro sobre o qual vai-nos revelando detalhes muito significativos da cultura narco-

homosexual adolescente em Medellín, mas pelos estados de ternura e lirismo que os 

personagens alcançam no meio da violência mais atroz. É esse caráter provocador, 

ultraviolento e extremista o que mais tem chamado a atenção da crítica, particularmente na 

Colômbia quando o romance foi publicado, chegando a causar sérias controvérsias e a dividir 

a recepção da obra entre acérrimos apologistas e detratores.  

Gastón Alzate (2008, p. 7) cita, por exemplo, o comentário de Germán Santamaría, um 

importante jornalista e crítico literário colombiano, o qual afirma, no artigo “Prohibir al 

sicario” (título já bastante significativo), sobre Vallejo e seu romance: 
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Un delirante que le quiere cobrar a toda una nación el no haber podido ser 

felizmente homosexual en Medellín, como lo proclama en todas sus 

entrevistas. Es asunto suyo que esa sea su opción física, e incluso es 

respetable, porque no se trata de discriminar a nadie por su sexualidad. Pero 

que no sea, por favor, un maricón tan escandaloso. ¡Cálmese!  

 

Como bem aponta Alzate (2008, p. 7): “El crimen, al parecer no era ser homosexual, 

sino ser escandaloso, es decir, la homosexualidad está bien siempre y cuando nadie se dé 

cuenta de ella”. Esse tipo de críticas, além do evidente preconceito sexual, revela, como 

Fernando Vallejo critica abertamente, em La Virgem de los sicarios, a herança espanhola, 

cristã e contrarreformista da dupla moral, de um tipo de ética na qual mais importante do que 

ser é aparentar. Nesse sentido, o que incomoda a críticos como Santamaría não é que Vallejo 

seja homossexual, que a Colômbia seja um país em guerra, onde os direitos humanos são 

violados constantemente, e a corrupção e a impunidade invadiram todos os campos da 

sociedade, mas que se fale direta, aberta e valentemente sobre dita realidade. Ainda mais na 

Colômbia que tem uma sociedade na qual é importante “ficar bem” diante dos outros, 

principalmente dos estrangeiros; que segue o ditado popular que diz que “as roupas sujas se 

lavam em casa”, e demais resquícios colonialistas que preservam a imagem do bom selvagem.   

Nesse sentido, consideramos que La Virgen de los sicarios tem sido lida de uma 

maneira mais literal do que literária. A ênfase tem sido posta nas arengas de Vallejo, no tom 

violento, agressivo e sarcástico que ele utiliza, nas afirmações hiperbólicas, 

contraevangélicas, carregadas de raiva e sempre polêmicas que realiza. Porém, esses 

elementos, justamente, colocam Vallejo na linha de escritores reacionários (como Voltaire, 

Celine, Cioran, Genet, Thomas Bernhard), no sentido profundo do termo, como argumenta 

Gastón Alzate (2008, p. 8): 

 

En este sentido, además de afirmar la inutilidad de las ideologías o de 

cualquier posibilidad de acierto de los sistemas filosóficos, el escritor 

reaccionario es anacrónico, esto es, es un convencido de que la humanidad 

se dirige inequívocamente hacia atrás, de que la evolución cultural se detuvo 

en algún punto y lo que vivimos hoy día es una forma de prehistoria.  

A las categorías de “inutilidad de las ideologías” y “antimodernidad y 

anacronismo” se debe añadir una más, proporcionada por el escritor rumano 

Emil Michel Cioran (1911), para quien lo reaccionario es fundamentalmente 

lo contestatario, aquello que desconstruye lo tradicional y dominante (ver 

Creencias y esperanzas de un escéptico). Hago entonces una primera 

precisión: un reaccionario, de la manera en la cual quiero definirlo en esta 

investigación, no es necesariamente un antirrevolucionario o una persona 

religiosa o conservadora que apoya el statu quo. De hecho, el reaccionarismo 
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literario de Vallejo también tiene una dosis anticlerical, pues de alguna 

manera usa una retórica moral invertida, una suerte de contra-evangelio.  

    

Alzate, assim, denomina “extremismo da lucidez” esse caráter reacionário de Vallejo 

que, como podemos apreciar em La Virgem de los sicarios, coloca não apenas o dedo na 

ferida, mas o braço completo, para lembrar a história de violência, corrupção, impunidade que 

tem caracterizado a Colômbia e na qual o Estado tem sido o maior “criminoso”, como 

insistentemente afirma o autor. O seguinte fragmento do romance, além de ilustrar as nossas 

afirmações e ser um resumo da violência colombiana, constitui um magnífico exemplo da 

ironia, o humor negro e a temeridade que atravessa esta obra de Vallejo: 

 

En mi Colombia querida la muerte se nos volvió una enfermedad contagiosa. 

Y tanto, que en las comunas sólo quedan niños, huérfanos. Incluyendo a sus 

papás, todos los jóvenes ya se mataron. ¿Y los viejos? Viejos los cerros y 

Dios. Cuánto hace que se murieron los viejos, que se mataron de jóvenes, 

unos con otros a machete, sin alcanzarle a ver tampoco la cara cuartiada a la 

vejez.  A machete, con los que trajeron del campo cuando llegaron huyendo 

dizque de “la violencia” y fundaron estas comunas sobre terrenos ajenos, 

robándoselos, como barrios piratas o de invasión. De “la violencia”… 

¡Mentira! La violencia eran ellos. Ellos la trajeron, con los machetes. De lo 

que venían huyendo era de si mismos. Porque a ver, dígame usted que es 

sabio, ¿para qué quiere uno un machete en la ciudad si no es para cortar 

cabezas? No hay plaga mayor sobre el planeta que el campesino colombiano, 

no hay alimaña más dañina, más mala. Parir y pedir, matar y morir, tal su 

miserable sino. 

Los hijos de estos hijos de mala madre cambiaron los machetes por trabucos 

y changones, armas de fuego hechizas, caseras, que los nietos a su vez 

modernizándose, cambiaron por revólveres que el Ejército y la Policía les 

venden para que con el aguardiente que fabrican las Rentas Departamentales 

se emborrachen y se les salgan todos los demonios y con esos mismos 

revólveres se maten. Con el dinero que le producen las dichas rentas, el 

aguardiente, el Estado paga los maestros para que les enseñen a los niños 

que no hay que tomar ni matar. Y no me pregunten por qué este 

contrasentido. Yo no sé, yo no hice este mundo, cuando aterricé ya estaba 

hecho. Es que la vida es así, cosa grave, parcero. Por eso vuelvo y repito: no 

hay que andar imponiéndola. Que el que nazca nazca solo, por su propia 

cuenta y riesgo y generación espontánea. Apuntalado en una precaria 

legitimidad electorera, presidido por un bobo marica, fabricador de armas y 

destilador de aguardiente, forjador de constituciones impunes, lavador de 

dólares, aprovechador de la coca, atracador de impuestos, el Estado en 

Colombia es el primer delincuente. Y no hay forma de acabarlo. Es un 

cáncer que nos va royendo, matando de a poquito. (VALLEJO, 1998, p. 83-

84). 

 

Seguindo Sartre, Gastón Alzate (2008, p. 11) vê nesse “extremismo da lucidez” de 

Vallejo, o que o filosofo francês define como “a perda da inocência”: “[...] ya no hay misterio, 

no puedo refugiarme en la ignorancia porque lo nombrado salió a la luz y no puedo, por tanto, 
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dejar de verlo, ‘a menos que quiera, adoptando una conducta de mala fe, eludir mis 

responsabilidades’”. Vallejo faz um desvelamento da verdade: nua, crua, grotesca e, por isso 

mesmo, insuportável para os defensores da pátria, da moral patriarcal, das tradições e do 

poder hegemônico na Colômbia, pois, depois do desvelamento, não ha desculpas para a 

ignorância. 

 Todos os colombianos são, portanto, culpáveis, cúmplices da impunidade, diz Vallejo 

(1998, p.100): “Aquí no hay inocentes, todos son culpables. Que la ignorancia, que la miseria, 

que hay que tratar de entender... Nada hay que entender. Si todo tiene explicación, todo tiene 

justificación y así acabamos alcahuetienado el delito”.  Esse “desvelamento” se produz em La 

Virgem de los sicarios devido à carga poética que há no discurso de Vallejo. Poética no 

sentido grego de poiesis: “criação” através da palavra: 

 

Todo el peso político y ético que soporta el lenguaje literario de Vallejo 

reside en su capacidad de develamiento, en lo que podría denominarse su 

carga poética, según la definición que del poeta dio María Zambrano durante 

su exilio mexicano en Realidad y poesía: “el poeta saca de la humillación del 

no ser a lo que en él gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y 

rostro. El poeta no se afana para que de las cosas que hay, unas sean y otras 

no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y lo 

que no hay, llegue a ser. El poeta no le teme a la nada” (23). Esa nada en 

Vallejo es la realidad de un país que vive la ausencia de futuro, la ausencia 

de Dios, la ausencia de Estado, y sobre todo, la ausencia de esperanza. 

(ÁLZATE, 2008, p.11).  

 

Assim, La Virgem de los sicarios no sentido literário, poético, é uma obra que, através 

da violência, da raiva, do escândalo, do hiperbolismo e do hiperrealismo, enfim, da estética da 

violência, realiza um canto de amor à Colômbia: ao amor livre, à livre expressão, a fazer a 

catarse com palavras, com poesia e não com balas. É, portanto, no sentido do amor e não do 

ódio que, pensamos, encontra-se a chave para compreender a massagem que traz este 

romance.  

Vallejo utiliza a linguagem como uma arma, para explodir sua raiva, sua indignação, 

como um Lutero, um Voltaire, pela catástrofe à qual foi conduzida sua amada pátria. 

Primeiro, pelas guerras bipartidárias, depois pela guerrilha, os paramilitares, os 

narcotraficantes, os sicários, e, em definitivo, por todos os colombianos que, de uma ou outra 

maneira, permitiram e continuam permitindo esse estado de coisas, essa guerra perpétua.    

Os sicários de Vallejo, nesse sentido, são meninos produto dessa sociedade, pequenos 

instrumentos da grande maquinaria do crime. Meninos que matam e morrem para alcançar, 

por breves instantes, o sonho de consumo e ostentação que os narcos e demais senhores da 
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guerra, com ajuda da mídia e da globalização, impõem: dinheiro, armas, carros, motos, roupas 

de grife, aparelhos eletrônicos. São escudeiros motorizados e armados que livram uma guerra 

na qual a vida, própria e alheia, como diz Vallejo, “é apenas um sonho de basuco”. Fernando 

Vallejo, como narrador-protagonista, rompe o tabu, os preconceitos sexuais, morais, éticos, e 

se aproxima desse mundo para desvelar, sem apologias e nada desse tipo, o mundo desses 

jovens matadores que, como Aquiles da guerra dos narcos, trocam uma vida longa e plácida, 

pela fama e pelo êxtase, exibicionistas e efêmeros, da narcoviolência. 

Essa lucidez e essa crítica profunda à política, à historia, à realidade colombiana, aliás, 

extrapolam a obra, o discurso narrativo, o plano romanesco. O narrador Fernando Vallejo sai 

do livro e continua provocando e atirando suas imprecações reacionárias, no sentido acima 

apontado, em qualquer evento público para o qual é convidado, violentando sempre a 

linguagem, incomodando com a mesma ironia e sinceridade, como faz nos seus romances. Por 

exemplo, em Bogotá, na “Cumbre Mundial del Arte y Cultura por la Paz de Colombia” à qual 

foi convidado em 2015, afirma: 

 

La ruina de Colombia es inconmensurable: económica, social, cultural, 

moral, total. Millones de exiliados, millones de desplazados, millones de 

desocupados, una deuda externa de 100.000 millones de dólares, un sistema 

financiero de estafadores, un Congreso de corruptos, un poder judicial 

corrupto, el campo en ruinas, el peso en picada, la prensa arrodillada, las 

ciudades en manos del hampa, la inseguridad en todas partes, y como última 

razón y causa de todos nuestros males, la desaparición del Estado, el cual 

incumpliendo su función esencial de garantizar la vida y los bienes de todos 

no se los garantiza a nadie y solo existe aquí para atropellar y atracar: para 

atropellar con sus trabas y atracar con sus impuestos. 

 

E com relação ao conflito armado, à política, ao presidente Santos e aos atuais diálogos 

de paz, ainda comenta: 

  

Andrés Pastrana, para hacerse elegir, fue a los Llanos a abrazar a Tirofijo y 

ya electo le entregó el Caguán para lo convirtiera en su bastión desde donde 

nos atacara. Álvaro Uribe instauró para sí mismo la reelección inmediata; 

extraditó a los Estados Unidos a espaldas del país, de la noche a la mañana 

para que no hablaran, a los grandes capos paramilitares, que allá tenían 

cuentas pendientes por narcotráfico pero que aquí las tenían por los más 

monstruosos crímenes de sangre; hoy muchos de sus funcionarios más 

cercanos andan fugitivos acusados de montones de delitos de los que él se 

lava las manos; y aunque sus hijos se han hecho ricos echando azadón y 

pala, él como papá está pobre. Pues Juan Manuel Santos fue ministro de los 

tres y por lo tanto su cómplice. Juan Manuel Santos es el más grande bellaco 

de la Historia de Colombia, y estas jornadas por la paz una farsa. 

(VALLEJO, 2015). 
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Finalmente, queremos apontar que, embora exista uma ampla bibliografia sobre La 

Virgen de los sicarios e sua recepção internacional, em termos gerais, tenha sido muito boa, 

ainda falta explorar mais este e outros romances do autor para, assim, reconhecer sua 

importância e magnitude, não apenas no âmbito do RLC, mas da literatura universal, pois 

nunca um narrador em língua espanhola tinha assumido de uma maneira tão temerária, 

explosiva e lúcida o “eu” narrativo e a realidade diacrônica e sincrônica do seu contexto social 

e histórico. 

 

         

3.3 OS NARCOS NO MÉXICO 

 

 

O México, devido a sua proximidade com os Estados Unidos, sempre foi um país 

importante no tráfico de drogas, principalmente de maconha e heroína, não obstante a 

desarticulação dos cartéis colombianos (de Medellín e de Cáli) e o “efeito balão” que esse fato 

gerou, a partir da década de noventa, o tráfico de cocaína e outras drogas químicas aumentou 

de maneira exponencial. Outro fator determinante, segundo Marcelo Bergman (2010), para 

este auge do narcotráfico no México foi o triunfo do controle das fronteiras marítima e aérea 

por parte dos Estados Unidos, bloqueando a rota de tráfico do Caribe e fortalecendo a rota 

terrestre através da fronteira. Dessa maneira, surgem vários cartéis no norte do país (Cartel del 

Golfo, de Juarez, de Sinaloa, de Tijuana, Los Zetas, La Familia Michoacana), que disputam o 

controle do negócio na fronteira com os Estados Unidos.  

Com esses fenômenos, o aumento da violência e do crime organizado, com participação 

particularmente de jovens e adolescentes, tem sido altíssimo, como mostram Graciela Baca e 

Edith Cortés em Aproximación a la narcocultura como referente de la construcción de la 

juventud en México (2014, p.2): 

 

Con referencia en Granda (2011), durante un encuentro sobre los derechos 

humanos de la juventud mexicana, Organizaciones No gubernamentales 

dijeron que unos 75 mil jóvenes integran el brazo armado de las bandas de 

narcotraficantes. De ese total, 24 mil corresponden al cártel de Sinaloa, 17 

mil a Los Zetas y siete mil 500 a La Familia Michoacana, agrupaciones que 

se caracterizan por su agresividad y poder por la lucha para controlar las 

principales plazas de venta y distribución de droga, pero en los 

enfrentamientos hay una cantidad significativa de jóvenes que pierden la 

vida o son detenidos por los vínculos con el crimen organizado.  
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Igualmente, a violência desatada pelo narcotráfico no México, como no caso da 

Colômbia, explica-se, em parte, pelo paradoxo de dupla moral entre proibição e perseguição 

por parte do Estado, com forte pressão dos Estados Unidos e estreitos nexos de corrupção 

entre este (o Estado mexicano) e o mundo narco que combate. Isso é o que o sociólogo 

francês Gilles Bataillon em “Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México 

en el siglo XXI” (2015) denomina a “porosidade das fronteiras entre os mundos legais e 

ilegais”, que envolve desde a polícia até governadores e presidentes: 

 

El de la corrupción del mundo de la policía dista de ser un ejemplo 

circunscrito e inusual en la práctica vigente en México. Tengamos en cuenta 

un fenómeno que las ciencias sociales y la prensa también evitan abordar: las 

fortunas de los políticos y sus familiares, y más aún las de los presidentes de 

la República. Hasta hace poco, estos no tenían obligación alguna de hacer 

una declaración sobre el monto de su patrimonio ni al comienzo ni al final de 

su mandato. Por el contrario, según un dicho popular, durante el primer año 

de gobierno el presidente se dedica a instalar a sus hombres en puestos clave 

y a establecer su poder, en los cuatro años siguientes gobierna y, finalmente, 

durante el último, roba. La cosa parecía deplorable... pero al final era 

admitida no solo respecto del presidente, sino también de los gobernadores 

de los estados de la Federación, así como de los ediles municipales. 

(BATAILLON, 2015, p. 59).  

 

A corrupção e o enriquecimento ilícito por parte dos aparatos públicos do Estado dão 

uma ideia de como o narcotráfico, como aconteceu também na Colômbia, contaminou a 

sociedade mexicana e de como esta porosidade entre o mundo ilícito e o mundo lícito torna o 

problema do narcotráfico mais complexo, mais violento e mais difícil de entender e resolver. 

Toda essa corrupção permite entender o que o escritor mexicano Juan Villoro em La alfombra 

roja del terror narco (2008, p.1) chama ironicamente os “15 minutos de impunidade”:  

 

De acuerdo con el axioma de Andy Warhol, en el futuro todo mundo será 

célebre durante 15 minutos. Esta utopía de la dicha tiene sentido en una 

sociedad del espectáculo. La cultura política mexicana prestigia la felicidad 

del modo opuesto: lo importante no es lo que se ve, sino lo que se oculta. Un 

destino logrado no desemboca en la celebridad; se cumple en secreto. La 

utopía mexicana ha consistido en disponer de 15 minutos de impunidad. 

Durante 71 años (1929-2000), el PRI gobernó sin perder ni ganar elecciones 

democráticas. Se perpetuó a través de una rotación de camarillas que 

confundían lo público y lo privado, y renovaban esperanzas similares a las 

de los concursos de feria: "Si ahora no te fue bien, el próximo gobierno de la 

Revolución te hará justicia".  

 

Com os governos seguintes não foi diferente; por exemplo, com a política de 

confrontação do governo Calderón (2006-2012), a guerra e a violência se acentuaram 
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notavelmente no México, e o narcotráfico continua vivo, como aconteceu na Colômbia com o 

governo Uribe e a guerra declarada contra a guerrilha. O ex-presidente Calderón, para “[...] 

realzar su fuerza, ordenó que el ejército patrullara el país. Este anuncio de que la 

confrontación era posible, provocó que los cárteles combatieran entre sí y ejecutaran policías. 

Mientras los cadáveres aparecían en carreteras y cañadas, no se investigaron redes de 

financiamiento ni se detuvo a cómplices del crimen en el gobierno” (VILLORO, 2008, p.6).  

Assim, com a saída do PRI e alternância de poder, a violência, a corrupção e a impunidade 

continuaram, sumindo o país em uma situação de caos, como diz Villoro (2008, p.1): 

 

Terminado el monopolio del PRI, los códigos de la impunidad se disolvieron 

sin ser sustituídos por otros. ¡Bienvenidos a la década del caos! A ocho años 

de la alternancia democrática, México es un país de sangre y plomo. El 

predominio de la violencia ha disuelto formas de relación y protocolos 

asentados desde hacia mucho tiempo. Los medios de comunicación 

ampliaron su margen de libertad, pero trabajan en un entorno donde decir la 

verdad es progresivamente peligroso. De acuerdo con Reporteros sin 

Fronteras, México ha superado a Irak en número de secuestros y asesinatos 

de periodistas. En este nuevo escenario, los sucesos se confunden con 

simulacros. Un ambiente de naufragio donde la ausencia de principios se 

disfraza de pragmatismo o medida de emergencia. Los trueques son los de 

una mascarada: el clero apoya al PAN en Jalisco y recibe a cambio una 

limosna inmoderada; el sindicato de trabajadores de la educación (el más 

grande de América Latina) ofrece más de un millón de votos a Felipe 

Calderón y obtiene puestos en áreas de gobierno tan decisivas como la 

seguridad nacional; los monopolios hacen una guerra sucia en los medios 

durante la campaña presidencial de 2006, presentando al candidato de la 

izquierda como “un peligro para México”, y reciben un trato que elimina la 

competencia. Al modo de los Cuatro Fantásticos, los Poderes Fácticos 

gobiernan en la sombra. La impunidad no desapareció cuando el PRI perdió 

la presidencia; se dispersó en medio del desconcierto. Esto ha traído una 

extraña nostalgia del autoritarismo del Partido Oficial, que “al menos sabía 

robar”.  

 

Essa “porosidade” ou conivência entre o narcotráfico e o Estado, segundo Bataillon 

(2015, p. 66-67), fica mais evidente e lamentável com o regresso ao poder do PRI com 

Enrique Peña Nieto
55

 e os fatos acontecidos em Iguala em setembro de 2014: a tortura e morte 

de 6 estudantes de Ayotzinapa, 20 mais feridos e 43 desaparecidos, por parte da polícia. A 

divulgação do acontecido por parte dos sobreviventes gerou todo tipo de reações, inclusive 

violentas por parte de diferentes setores da população, e por parte do governo revelou a crise 

política que está vivendo o México atualmente: 

 

                                                           
55

 Enrique Peña Nieto é presidente do México desde dezembro de 2012. 
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El acontecimiento hizo nacer una desconfianza sin precedente respecto de la 

clase política mexicana, cuyas reacciones fueron particularmente 

lamentables, apelando unos y otros solo a discursos en los que acusan a sus 

competidores de corrupción y de connivencia con los narcos y se declaran 

inocentes de todo vínculo con tales prácticas, cuando resulta evidente que las 

responsabilidades son colectivas, porque todos, más allá de sus desparpajos, 

cubrieron los lazos entre sus funcionarios y el crimen organizado, o peor 

aún, como en el caso del PRD de Iguala, aceptaron en sus filas no a políticos 

corruptos sino a criminales que buscaban convertirse en hombres políticos 

(el episodio provocó la renuncia al PRD del histórico Cuauhtémoc 

Cárdenas). (BATAILLON, 2015, p. 67). 

 

Por outra parte, a escalada de violência (mais explícita e que rouba a atenção da mídia) 

que vem sofrendo o México nas últimas décadas obedece principalmente às guerras 

sangrentas entre os diferentes cartéis e⁄ou gangues pelo controle das fronteiras e das rotas 

terrestres do tráfico. Quanto maior e mais próspero for o cartel, diz Bergman (2007, p.36), 

maior a vontade dos outros cartéis de se apropriar dos seus territórios e dos seus ganhos: 

 

Par exemple, l’affaiblissement du célèbre cartel de Tijuana (de la famille 

Arellano Felix) et du cartel de Juarez a engendré une bataille entre les cartels 

de Sinaloa, du Golfe des Zetas (un sous-groupe de celui du Golfe) et la 

famille Michoacana (un groupe qui était lié au cartel du Golfe et qui opère 

maintenant de façon indépendante), qui se disputent une partie des revenus. 

De même, quand des grandes organisations entrent en déclin, les petites 

entreprises qui auparavant apportaient leur appui à ces cartels commencent à 

lutter entre elles pour s’approprier les routes et la distribution. Ainsi, il y a 

non seulement des guerres entre les grands cartels, mais aussi des guerres 

entre des groupes qui se détachent de ces derniers ou qui voient à un 

momento donné la possibilité de prendre leur indépendance et de s’emparer 

de leurs actifs. 

 

Ganhos que são imensos e, por isso mesmo, originam o ódio e a crueldade extremos 

exercidos em crimes que ultrapassam qualquer filme de ficção ou de terror, com cenas que 

incluem: decapitações, desmembramentos com serra elétrica, mutilações de língua, dedos, 

orelhas, genitais, estupros com objetos, e demais atrocidades imagináveis e inimagináveis. 

Além do mais, os cadáveres em muitos dos casos são expostos publicamente (embaixo de 

viadutos, na entrada de municípios, nas estradas), com cartazes que incluem mensagens ou 

advertências para os outros cartéis ou para a polícia
56

.  

Desse modo, os cartéis da droga no México aplicam a “legislação do sangue” e da 

crueldade, como diz Villoro (2008, p.2): 

 

                                                           
56

 Estes mortos são chamados popularmente “encobijados” porque aparecem embalados em cobijas (cobertores). 
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Los carteles aplican la legislación de la sangre descrita por Kafka en “La 

colonia penitenciaria”. La víctima ignora su sentencia: “Sería absurdo 

hacérsela saber puesto que va a aprenderla sobre su cuerpo”. El narco se 

apoya en el discurso de la crueldad (cruor: “sangre que corre”) donde las 

heridas trazan una condena para la víctima y una amenaza para los testigos. 

El jus sangui del narco depende de una inversión kafkiana de los episodios 

legales; la sentencia no es el fin sino el comienzo de un proceso; el anuncio 

de que otros podrán ser llamados a “juicio”. “Si no haces correr la sangre, la 

ley no es descifrable”, escribe Lyotard a propósito de “La colonia 

penitenciaria”. Tal es el lema implícito del crimen organizado. Su discurso 

es perfectamente descifrable. En cambio, la otra ley, la “nuestra”, se ha 

difuminado. 

   

  Essa legislação dos narcos e as penas que aplicam a suas vítimas são reproduzidos pela 

mídia, expostos no YouTube, inclusive pelos próprios narcos, e espalhados, explorados e 

espetacularizados por toda a indústria de consumo. Esses aspectos da narcoviolência no 

México, como também aconteceu no caso colombiano
57

, trazem pelo menos três 

consequências: a veiculação da sensação de medo na sociedade, que é principalmente 

absorvida e incorporada pelas camadas socioeconômicas média e alta; a construção da 

imagem do narco num tipo de (anti)herói, a ser seguido e emulado, principalmente pelos 

jovens das camadas mais pobres; e, como produto das anteriores, a comercialização maciça da 

estética da cultura narco. 

Sobre a sensação de medo que produz a narcoviolência na sociedade, podemos 

acrescentar que é natural que, diante de tanta crueldade e sadismo apresentados pela guerra 

dos narcos, a população se aterrorize, que o medo se espalhe por todos os espaços da vida 

social e gere a necessidade psicológica e física de segurança, de se sentir protegido, com o 

qual lucram algumas empresas do sistema e criam, em alguns setores da população, o apelo à 

(contra)violência oficial do Estado.  

Sobre a construção do narco como modelo a ser imitado, Baca e Cortés (2014, p.4), 

afirmam: 

 

La expansión de las organizaciones criminales en México no se limita a la 

disputa por el control del territorio, las ejecuciones y los delitos, sino al 

impacto que generan en la percepción ciudadana, en particular por la 

difusión de las manifestaciones sociales que exaltan la vida de corrupción, 

masacre y violencia de los narcotraficantes convirtiéndose en estilos de vida 

que se difunden en medios de comunicación como modelos de vida que 

                                                           
57

 Apesar das evidentes semelhanças entre o caso de narcoviolência na Colômbia e no México, que tem levado a 

falar de uma colombianização do México, existem profundas diferenças, pois, como apresenta Fernando 

Escalante Gonzalbo em “Puede México ser Colombia” (2009), o conflito armado na Colômbia se desenvolve 

particularmente nas zonas rurais e não nas urbanas como no México e envolve outras lutas armadas com a 

Guerrilha e os grupos paramilitares. 
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logran tener impacto en la población, pero no para generar rechazo, sino para 

aspirar a reproducir la forma de vida de los líderes caracterizada por la 

posesión de dinero, bienes materiales y poder.  

 

Essa vida de luxo, excesso, poder e impunidade é a que motiva muitos dos jovens que 

entram no mundo do narco e, quando o conseguem, como tem acontecido no México, 

ocasiona o terceiro aspecto da narcoviolência que mencionamos anteriormente: a narcocultura 

como fenômeno de reprodução e exploração comercial, que oferece aos envolvidos no mundo 

do narcotráfico a fantasia de satisfazer os desejos e caprichos extravagantes e macabros num 

presente imediato, devido ao risco da vida que levam: 

 

El pasado y el futuro, los valores de la tradición y las esperanzas planeadas, 

carecen de sentido en ese territorio. Sólo existe el aquí y el ahora: la ocasión 

propicia, el emporio del capricho donde puedes tener cinco esposas, comprar 

a un sicario por mil dólares y a un juez por el doble, vivir al margen del 

gusto y de la norma, entre el colorido horror de las camisas de Versace, 

jirafas de oro macizo, un reloj que da la hora por 300 mil dólares, botas de 

avestruz azul turquesa. La gratificación de lo ilimitado a la que aspiran los 

nuevos modos de comportamiento adquiere en el relato del crimen el amparo 

de lo oscuro: 15 minutos de impunidad para cualquiera. (VILLORO, 2008, 

p.3).    

 

Tais ética e estética invadem todos os campos da cultura mexicana, incluindo, claro, as 

artes. Um bom exemplo do tratamento da temática narco é o cinema, o qual tem produzido 

filmes nas últimas décadas que participaram (e alguns foram premiados) de vários festivais 

internacionais, como: Amores perros (Alejandro González Iñárritu, 2000); La zona (Rodrigo 

Plá, 2007); a trilogía de Luis Estrada sobre a corrupção, o mundo do narco e do crime 

organizado: La ley de Herodes (1999), Un mundo maravilloso (2006), El Infierno (2010); 

Miss Bala (Gerardo Naranjo, 2011); Colosio: el asesinato (Carlos Bolado, 2012), entre 

outros.  

No campo religioso, o culto a “Jesús Malverde” e à “Santa Muerte” está cada vez mais 

estendido no México, principalmente entre os narcos do norte do país. Com relação a 

“Malverde”, seu culto é de caráter sincrético (elementos do catolicismo tradicional e da 

cultura popular mexicana) e parte da lenda de Jesús Juárez Mazo, mais conhecido como Jesús 

Malverde, um bandido do Estado de Sinaloa que viveu em finais do século XIX e início do 

XX. Segundo a crença popular, Malverde roubava os ricos e repartia a recompensa entre os 

pobres, por isso passou a ser conhecido como o “Bandido Generoso”, o “Santo dos Pobres” e, 

posteriormente como o “Santo dos Narcos”, atribuindo-se-lhe milagres e poder de proteção. A 
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“Santa Morte” também é uma entidade sincrética que hibrida a crença ancestral dos 

mexicanos no mundo dos mortos e sua relação com o mundo dos vivos. A “Santa Muerte” 

personifica a morte, seu poder sobre o mundo e sobre as pessoas; por isso, os crentes 

(particularmente narcos, bandidos, prostitutas) fazem-lhe pedidos e oferendas que incluem 

comida, tequila e até maconha
58

.   

Não obstante, uma das melhores expressões da narcocultura no México, de sua estética 

kitsh e da exaltação do capo e do mundo do crime, encontra-se nos chamados narco-

corridos
59

. Esse tipo de música, com um ritmo festivo e alegre, surgiu junto com a Ranchera, 

do folclore popular mexicano, contando histórias de homens valentes durante a Revolução 

Mexicana, assim como as condições de pobreza e desigualdade social no campo ou também 

situações e anedotas divertidas. Porém, com o auge do narcotráfico e o enriquecimento 

absurdo dos capos, grupos como Los tigres del Norte (um dos mais famosos) passaram a 

cantar e exaltar o mundo do crime e seus representantes, inclusive descrevendo os atos de 

tráfico, tortura, ajustamentos de contas, extorsão de autoridades, etc.  

Desse modo, os narco-corridos, como afirmam Baca e Cortés (2014, p.4), são mais que 

música, ritmo e letras, conformam um movimento musical que envolve uma ampla e 

milionária indústria: “[...] productores, intérpretes, usuarios, conciertos, fiestas, discos 

compactos, vestimenta, industria cultural y de motivación al consumo”. Essas pesquisadoras, 

inclusive, descrevem um museu ou, melhor, um “narcomuseu”, que existe desde 1985 na  

Secretaria da Defesa Nacional, na Capital mexicana, que conta com uma sala denominada 

narco-cultura, na qual exibem objetos que têm sido confiscados aos narcos pela polícia. Esta 

sala com esses objetos fornece uma ideia da estética desse mundo, de seu exibicionismo e 

esbanjamento, que são cantados e louvados nos narco-corridos:  

 

Teléfono celular cubierto de oro con incrustaciones de diamante decomisado 

a Daniel Pérez Rojas, alias “el Cachetes”, detenido en 2008 en Tamaulipas y 

cuyo valor asciende a 10,000 dólares.                

Lentes Cristiane Dior edición especial exclusiva para Benjamín Arellano 

Félix, decomisados en Puebla en 2002.  
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 Para conhecer melhor o culto a essas entidades no México, veja-se: RODRÍGUEZ, Ida.  l  ulto a  es s 

Malverde. Disponível em:< http://www.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Bahia/complets/RodriguezMalverde. 

pdf  >; e PEÑA ARAUJO, Sandra Alejandra; BARBOSA RAMÍREZ, Marisela; GALVÁN FALCÓN, Susana; 

GARCÍA ORTIZ, Aurea; URIBE ORDAZ, Carlos. El culto a la Santa Muerte: un estudio descriptivo. 

Disponível em: < http://www.udlondres.com/revista_psicologia/articulos/stamuerte.htm  >.  
59

 Também se conhece como música Norteña ou Corridos prohibidos e tem alcançado sucesso não só no 

México, mas também na Colômbia, Estados Unidos e, em geral, entre o público latino. 

http://www.esteticas.unam.mx/
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La pistola calibre 38 super con cacha de oro con 359 zirconios y 22 

esmeraldas con las iniciales de Amado Carrillo Fuentes, asegurada en 1993 a 

Joaquín Guzmán Loera “el Chapo” en Guatemala. 

La metralleta R15 con una palmera de oro perteneciente a Héctor “El Güero” 

Palma que le fue decomisada en Zapopan, Jalisco, en 1995.  

Dos armas cortas 38 super bañadas en oro aseguradas a los sicarios “El 

Matador” y “El Embajador” de la organización del narcotraficante Osiel 

Cárdenas Guillén. 

Una 38 super con cacha de oro conmemorativa al día de la independencia de 

Osiel Cárdenas Guillen.  

Una 38 super con cacha de oro de Alfredo Beltrán Leyva. 

Una gabardina blindada, una pijama blindada confeccionada en Colombia y 

una chamarra del ejército estadounidense perteneciente a Osiel Cárdenas 

Guillén. (BACA; CORTÉS, 2014, p.3-4).  

 

 

Alguns capos chegam até a contratar cantores ou grupos particulares de narco-corridos 

para cantar suas façanhas e, assim, conseguir maior respeito, admiração e medo, como é 

narrado pelo escritor Yuri Herrera em seu romance Trabajos del reino (2004).  

Outros autores e obras do RLC da estética violência que abordam a narcocultura e 

outros aspectos do mundo da violência do tráfico no México, são: Elmer Mendoza: Un 

asesino solitario (1999), El amante de Janis Joplin (2002), Balas de plata (2008), La prueba 

del ácido (2010); Orfa Alarcón: Perra brava (2010), Bitch Doll (2013); Luís Humberto 

Crosthwaite: Estrella de la calle sexta (2000), Idos de la mente (2001), Instrucciones para 

cruzar la frontera (2003); Jesús Alvarado: Bajo el disfraz (2003); Juan Pablo Villalobos: 

Fiesta en la madriguera (2010); Eduardo Antonio Parra: Tierra de nadie (1999), Nadie los 

vio salir (2001), Nostalgia de la sombra (2002), Parábolas del silencio (2006); Heriberto 

Yépez: A.B.U.R.T.O. (2005), Made in Tijuana (2006), Al otro lado (2008), Sergio González 

Rodríguez: Huesos en el desierto (2006), El hombre sin cabeza (2009), Campo de Guerra 

(2014); Bernardo Fernández: Tiempo de alacranes (2005), Narcocuentos (2014); Homero 

Aridjis: La zona del silencio (2002), La santa muerte (2003), Sicarios (2007); Roberto 

Bolaño
60

: 2666 (2004). 

Dessa ampla produção romanesca sobre a violência do narcotráfico no México, 

selecionamos, para uma análise mais profunda, o romance Balas de plata de Elmer Mendoza. 

 

 

 

                                                           
60

 Sem ser mexicano, incluímos Bolaño nesta lista com seu romance 2666 por este abordar a temática da 

narcoviolência no México.  
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3.4 AS BALAS DE MENDOZA 

 

 

Élmer Mendoza nasceu em Culiacán (Sinaloa), epicentro de boa parte de seus romances, 

em 6 de setembro de 1949. Estudou Engenharia, mas, aos 28 anos de idade, descobriu sua 

vocação literária e decidiu se trasladar ao D.F. para estudar Literatura e tornar-se escritor. Sua 

carreira inicia com a publicação de alguns livros de contos em finais dos anos setenta e ao 

longo dos oitenta: Mucho que reconocer (1978), Quiero contar las huellas de una tarde en la 

arena (1984), Cuentos para militantes conversos (1987), Trancapalanca (1989). 

 Porém, seu reconhecimento nacional e internacional aconteceu em finais dos anos 

noventa e na década seguinte com a incursão no romance e na temática da violência do 

narcotráfico no norte do México. Assim, em 1999, com 50 anos de idade, publicou seu 

primeiro romance, Un asesino solitario, seguido de: El amante de Janis Joplin (2001), o qual 

obteve o Prêmio Nacional de Literatura José Fuentes Mares em 2002; Efecto tequila (2004); 

Cóbraselo caro (2005); Balas de plata (2007), que recebeu esse ano o Prêmio Tusquets de 

romance; La prueba del ácido (2010); Nombre de perro (2012); e El misterio de la orquídea 

Calavera, (2014).  Também é autor de peças de teatro e dos livros de ensaios e crônicas sobre 

a narcoviolência: Cada respiro que tomas (1992); Buenos muchachos (1995). Desde 2013, 

Élmer Mendoza é, aliás, membro da Academia Mexicana da Língua.  

Em sua proposta narrativa, sobressai a influência do roman noir, do thriller policial e de 

escritores como Ruben Fonseca, para narrar a violência urbana, a decomposição social e 

política do México com a irrupção do narcotráfico e seus códigos de conduta. Na entrevista 

realizada por Francisco Marín na Revista Guaraguao com Mendoza e o escritor Horacio 

Castellanos Moya, intitulada “Un diálogo sobre la violencia en América Latina” (2003), o 

autor mexicano afirma: 

 

Tengo la impresión de que la violencia política no ha desaparecido. Ha 

tomado otros causes. El caso argentino puede servir de ejemplo; o el caso 

mexicano, donde el reporte de asesinatos de militantes de oposición supera 

los 500. Coincido con Horacio: el proceso de descomposición es demasiado 

agudo y ha prohijado formas de violencia urbana y rural despiadadas. 

Digamos que estamos atestiguando un cambio cuyo final ni siquiera 

vislumbramos. Desde la literatura emergente de Rubem Fonseca en Brasil 

hasta la descripción de los talleristas sobre la realidad mexicana, el asunto no 

pinta nada halagüeño. […] El neoliberalismo es la utopía de nuestro tiempo. 

Sus formas de funcionamiento son inadecuadas para América Latina. Sólo 

han generado miseria y abandono. La violencia se ha convertido en la forma 
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más asequible para sobrevivir. Además, ha desarrollado una temeridad 

donde la vida no vale nada. (MENDOZA apud MARÍN, 2003, p.65-66). 

 

Mendoza (como Castellanos Moya e a maioria dos escritores da estética da violência do 

RLC) declara, em entrevista ao Jornal El País (2012), ter incursionado na temática da 

violência não por oportunismo, mas porque é a realidade que o rodeia, da cidade e do país em 

que nasceu, com a qual cresceu e fez parte da sua história de vida. A literatura, como outras 

artes, diz, tenta indagar e aprofundar a complexidade social dessa problemática e, dentro da 

extensa produção artística sobre o assunto, existem alguns que estão verdadeiramente 

comprometidos e têm a coragem de falar do que está acontecendo: 

 

Es una estética de la violencia que se está dando en el cine y la música pero 

también en la ópera, la danza, las artes plásticas y el teatro. Es todo un 

movimiento, no es oportunismo. Es como descubrir una veta de metales: 

habrá quien saque las mejores pepitas y quienes solo rasquen. Me gusta la 

palabra narcoliteratura porque los que estamos comprometidos con este 

registro estético de novela social tenemos las pelotas para escribir sobre ello 

porque crecimos allí y sabemos de qué hablamos. (MENDOZA, 2012, p.1).            

 

 Dessa maneira, em suas obras, Elmer Mendoza indaga sobre a violência, a corrupção, o 

excesso de crueldade e banalização da vida por parte dos atores envolvidos na narcoviolência 

no México. Para ele, em consonância com o que pensam os sociólogos e analistas do conflito 

mexicano, a contaminação do Estado pelos negócios da droga, a pressão e o jogo perverso dos 

Estados Unidos de proibição e, ao mesmo tempo, estimulação do consumo, complicam o 

fenômeno e o tornam um problema mais difícil de resolver:  

 

Los narcos han debilitado al Estado, lo han corrompido y no es confiable, 

sobre todo en lo relacionado con la justicia. Es uno de los juegos más 

perversos de Norteamérica. Por una parte induce al consuo, y por otra 

salvaguarda un control sangriento para manetener el precio y de paso 

manipula a los países produtores y de tránsito. (MENDOZA apud MARÍN, 

2003, p. 68).   

 

Para Mendoza, portanto, não existe uma solução visível e fácil para o problema da 

narcoviolência no México; muito menos pensar em frear a violência com mais violência 

(como tem acontecido com os últimos governos), através de uma postura militarista, como 

alguns sugerem, o que agravaria ainda mais o panorama:  

 

No veo una solución a corto plazo para un fenómeno tan complejo. Algunos 

consideran que el retorno a férreas dictaduras podría cortar de tajo la 

violencia delincuencial: la solución del terror. Me parece que el problema se 
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ha complicado tanto que este tipo de propuesta sólo haría estallar un 

polvorín. (MENDOZA apud MARÍN, 2003, p. 68).  

 

Segundo Mendoza, o caminho possível para mudar o estado atual das coisas, pode 

encontra-se na arte, na literatura, confrontando através destas vias a violência e as realidades 

caóticas do México e dos outros países da América Latina,  

Nesse sentido, quando Marín da Revista Guaraguao (2003, p. 67) pergunta a Mendoza 

e Castellanos Moya –  

 

Además de vosotros mismos, autores como Fernando Vallejo y Laura 

Restrepo en Colombia, Rubem Fonseca en Brasil y tantos otros, tratan esa 

violencia en la columna misma de sus relatos. ¿Está naciendo lo que 

podríamos denominar una literatura de la violencia? ¿Qué objetivos puede 

fijarse una literatura que acoja la violencia como elemento central de sus 

preocupaciones?  

 

– o autor mexicano responde: “Bueno sí, participamos de eso. Del paisaje corrupto y 

desangelado. En lo particular me interesa tocar la violencia. Pienso que así como Germinal 

logró que no trabajaran los niños en las minas, alguien lo verá y hará algo”. 

Balas de plata, o romance de Mendoza escolhido para análise, inicia com duas epígrafes 

ou paratextos, bastante significativos. A primeira é de Albert Einstein: “La vida es peligrosa, 

no por los hombres que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver qué pasa” (apud 

MENDOZA, 2008, p. 8); e a segunda, de Joaquín López-Dóriga: “El México Real a muchos 

les horroriza, no que exista, que se hable de él” (apud MENDOZA, 2008, p. 8). Com eles, 

pensamos, o autor marca o tom e a intenção do romance que, por um lado, pretende desvelar a 

conivência do Estado e da própria população mexicana no grave problema de violência, 

corrupção e impunidade que caracteriza a atual realidade do país, e, por outro, como no caso 

da Colômbia, mostrar a resistência e o escândalo que produz numa sociedade como a 

mexicana, com fortes vestígios colonialistas e nacionalistas, não ser politicamente correto e 

falar abertamente dos problemas e da realidade do país. Mas vamos desenvolver melhor essas 

ideias ao longo desta análise. 

Com o romance de Mendoza, voltamos ao narrador em terceira pessoa e ao thriller 

policial, ambientado em Culiacán (Sinaloa) e no mundo da narcoviolência que ali impera. 

Nesse sentido, a frase inicial do romance, pronunciada pelo protagonista, o detetive Edgar 

Mendieta, é muito ilustrativa: “La modernidade de una ciudad se mide por las armas que 

truenan en sus calles” (MENDOZA, 2008, p. 11). O detetive, nessa primeira cena, encontra-se 

no psiquiatra, confrontando lembranças de infância e problemas pessoais: decepção amorosa 
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e, por conseguinte, falta de interesse pela vida, consumo de bebida. Nessa consulta, 

igualmente, sabemos (como leitores) que Mendieta brigou com os narcos e que não está 

passando pelo melhor momento de sua vida e de sua carreira.  

Quando sai do consultório do doutor Parra, Mendieta (e também os leitores) vê um 

quadro característico da realidade social da cidade, da narcocultura que impera nas ruas: 

“Salió. Distraídamente miró al cielo nublado. Una camioneta Lobo y dos Hummers negras se 

abrían paso sin respeto al resto de los conductores. Tocaban corridos a todo volumen y de una 

de ellas lanzaron una botella de cerveza que se hizo añicos a los pies de detective. El gran 

logro del poder es el orden, resumió. Aquí estamos valiendo madre” (MENDOZA, 2008, p. 

13-14). Nesse sentido, vale a pena citar o que disse El Club del Libro en Español de las 

Naciones Unidas (2015) sobre Balas de plata: 

 

En esta novela Mendoza nos sumerge en un México áspero y rudo donde no 

es bueno ni vivir ni morir, un México alejado de las postales y de las playas. 

El autor nos introduce en una ciudad de la frontera americana a la vez limpia 

y corrompida, una ciudad sin fe, ni ley, pervertida por el dinero sucio de las 

drogas, donde la violencia aparece en cualquier esquina. El libro es un 

testimonio de la transformación radical que ha sufrido el país en una docena 

de años y de un México convertido en una pieza importante del tráfico de 

cocaína entre Colombia y los Estados Unidos. “Balas de Plata” está escrito 

con un estilo nervioso e incisivo, un lenguaje moderno que logra un 

magnífico equilibrio entre una elegancia natural, un humor corrosivo, y un 

ritmo endiablado que suscita y retiene el interés del lector que se ve envuelto 

por una corrupción endémica que gangrena todo a su paso y por la muerte. 

El autor nos ofrece con esta obra una mirada tierna sobre ese país que es el 

suyo y que ama tanto. 

 

 Dessa maneira, o romance está organizado em breves e dinâmicos capítulos, cada um 

intitulado com um número ordinal (um, dois, três, quatro...), sem marcação de diálogos ou 

das distintas vozes que intervêm. Assim, no capitulo “dois”, o narrador descreve como uma 

jovem e bela mulher, chamada Paola Rodríguez, chega armada ao apartamento do seu ex-

namorado, o advogado Bruno Canizales, disposta a matá-lo porque este a abandonou por um 

dançarino amigo dela. Mas, quando entra no quarto, se depara com uma surpresa: “Abrió con 

cuidado. Es tu hora, desgraciado. Penumbras. Agressiva fragancia. Se inquietó, no le gustó la 

postura del cuerpo sobre la cama desordenada, encima de las sábanas, atravesado. ¿Duermes 

maldito perjuro, después de una noche de sexo desbocado? Apuntándole se acercó a la 

lámpara pero no la encendió. No lo necesitaba para advertir que Bruno estaba muerto” 

(MENDOZA, 2008, p. 16-17). 
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Mendieta ou o Zurdo, como é mais conhecido, por sua vez, na companhia da agente 

Gris Toledo, sua atraente e fiel ajudante, realiza o levantamento de um “encobijado” que foi 

torturado, assassinado e abandonado num estacionamento de caminhões: 

 

La cobija era café y se hallaba empapada, con un alce entre riscos estampado 

en el centro, sobre el que yacía el cuerpo del hombre, cuarenta y cinco a 

cincuenta años, calculó el detective, uno ochenta de estatura, camisa 

Versace, descalzo, castrado y con un balazo en el corazón. Uno de los polis 

que inspeccionaba el lugar regresó con una bota vaquera de piel de avestruz. 

Mendieta hizo una mueca. Pasemos el caso a Narcóticos, mandó a su pareja, 

varios celulares sonaban. No necesitamos su nombre para saber a qué se 

dedicaba. No sólo lo han castrado, también le cortaron la lengua, aclaró Gris, 

no hemos localizado casquillos. Lo que hace pensar que lo mataron en otro 

lugar y lo trajeron aquí. (MENDOZA, 2008, p. 20). 

 

O trabalho rotineiro do detetive é interrompido pela ligação do seu chefe, Briseño, para 

lhe informar do assassinato de Bruno Canizales e lhe ordenar que se encarregue do caso. O 

Zurdo Mendieta se dirige com sua parceira ao apartamento do morto e, no local, encontra 

Figueroa, colega do morto na Pequena Fraternidade Universal (PFU), que foi quem encontrou 

o corpo e ligou para a polícia, e a duas amigas de Bruno: Laura Frías e Dania Estrada. O 

detetive faz algumas perguntas a eles três, pega seus dados e passa a analisar mais 

cuidadosamente a cena do crime.  

Observa que o quarto está bem arrumado, escrupulosamente organizado, há bastantes 

livros, literatura contemporânea, encontra um exemplar do romance Noticias del Imperio, do 

escritor mexicano Fernando del Paso, sobre o criado mudo, mas chama sua atenção encontrar 

embaixo da cama outro exemplar do livro. Depois, com Gris, observam o corpo tentando 

descobrir detalhes que ajudem na investigação: 

 

Entró Gris, que se quedó mirando el cadáver: En un momento llegan los 

peritos y un agente del Ministerio Público, Mendieta olía las sábanas, tenía 

treinta y siete años, soltero, hijo de Hildegardo Canizales, ex ministro de 

Agricultura, añadió, el detective de nuevo miró su reloj de pulsera, ella se 

aproximó a la herida: Y era guapo, merodeó el agujero en la cabeza y 

después la alfombra. ¿Viste esto, jefe? Señaló los zapatos. Qué, se parecen 

mucho pero son diferentes, un par de mocasines negros. Mendieta se puso de 

cuclillas y los constató: Eres una genio, Gris, y debemos cuidar que no te 

lleven los rusos, incluso uno está más limpio que el otro. (MENDOZA, 

2008, p. 24). 

 

   Dois exemplares do mesmo livro, dois sapatos de dois pares distintos, um homem de 

família nobre, jovem, bonito, com sucesso e morto com um tiro na cabeça. Todos esses 
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detalhes despertam a curiosidade do Zurdo e revelam o leitmotiv do romance: encontrar o 

assassino de Bruno Canizales.  

Em seguida, chega o pessoal especializado, e Mendieta dá as respectivas instruções para 

o levantamento do corpo, mas nesse momento recebe a ligação do chefe: “Acelera, no le 

hagan necropsia, que Balística y el forense trabajen rápido. ¿Qué sucede? Así lo quiere su 

padre, el ingeniero Canizales, ex de la Secretaría de Agricultura, me acaba de llamar el 

procurador Bracamontes para pedirme que seamos expeditos y entreguemos el cuerpo en 

cuanto aparezca la familia. ¿Aunque tenga toda la facha de ser un asesinato? No importa, 

tómalo como si fuera muerte natural” (MENDOZA, 2008, p. 25).  

Nesse sentido, como analisa Kenia Gabriela Aubry Ortegón, na sua tese de doutorado 

La novela suprarreal: Fernando Vallejo, Rafael Ramírez Heredia, Daniel Sada, Roberto 

Bolaño y Jorge Franco (2013), Balas de prata parte de uma estrutura clásica, do roman noir 

específicamente, mas, ao longo do relato, seguindo o conceito de María Pizarro Prada (2012), 

vai-se configurando como um romance “neopolicial”: 

 

En el ensayo “Un lugar de encuentro: la lectura trasatlántica de la novela 

policial en español”, María Pizarro Prada amplía este nuevo concepto de la 

novela neopolicial para los discursos novelados trasatlánticos. El ensayista 

llega a la conclusión de que la novela neopolicial ya no persigue el 

esclarecimiento de la verdad, sino el cuestionamiento de la misma, supera en 

ese sentido los localismos y se encuentra con otros textos en su propuesta, la 

búsqueda. La verdad que al final se esclarece es solo una parte del caso, que 

siempre está ligado a una verdad relacionada con la corrupción del poder y 

de la sociedad; y que adivinan lector y detective. Ambos negocian una 

verdad parcial al final del libro, ambos siguen buscando, creando una 

comunidad de lectores-investigadores transnacional. Esto trae consigo la 

conclusión de que se definen por el diálogo que plantean no sobre la 

resolución del caso, sino sobre el cuestionamiento de la verdad como 

‘decible’ o, incluso, como comunicable. (AUBRY, 2013, p. 426-427).  

  

 Balas de plata, assim, responde a este modelo do romance: “La verdad cuestionada y 

puesta en duda en la nueva novela negra, no hace otra cosa sino reflejar lo que los gobiernos 

han creado: la corrupción de las transiciones democráticas o traumas políticos que dan como 

resultado sociedades alienadas” (AUBRY, 2013, p. 427).  

Mendieta, desse modo, ainda sem concordar, comunica as ordens de Briseño à equipe e 

sai com Laura Frías, amiga do morto, a conversar num café, pois chama a atenção do detetive 

a especial tristeza da jovem. Depois, com uma técnica evidentemente cinematográfica, o 

narrador apresenta outra cena, outro quadro: Paola Rodríguez, a ex-namorada de Bruno que 

encontrou o corpo e fugiu da cena do crime, agora está na sua casa, bebendo no seu quarto e 
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pensando na morte dele e na sua própria vida: “Pensaba que para morir qualquier día era 

igual, ¿quién quería vivir para siempre?” (MENDOZA, 2008, p. 27). A joven lembra o dia em 

que conheceu Bruno, na Universidade Autónoma de Sinaloa, quando esta outorgou o 

doutorado honoris causa a Carlos Fuentes, e os dois levaram seus livros para autografar. Na 

solidão do seu quarto, Paola compara Bruno com seu “vizinho da bicicleta”, com quem 

também teve um caso: o rapaz nem se aproximava do seu ex-namorado assassinado. Logo 

toma a decisão:  

 

Abrió el bolso y alcanzó la pistola. ¿Mensaje final? Tuvo un mínimo 

impulso al ver la pintura de labios pero se controló. ¿Para qué? Colocó la 

foto de sus padres bocabajo. Prendió la tele sintonizada en el Canal 22 que 

transmitía una mesa redonda sobre arte contemporáneo, se acostó en su cama 

y se dio un tiro en la sien derecha. (MENDOZA, 2008, p. 28). 

 

Com esse procedimento técnico, de intercalar cenas e o foco narrativo, vai-se 

desenvolvendo a intriga policial. Mendieta fala com Laura, e esta lhe disse que era a melhor 

amiga de Bruno, sua confidente, e revela informações importantes para o detetive: que Paola 

Rodríguez era sua ex-namorada, uma mulher obsessiva e problemática, a qual falou que se 

mataria se ele a abandonasse; que também teve um caso com a narcojunior Samantha Valdés, 

filha do capo Marcelo Valdés, viúva de um importante narco e mãe de um menino de sete 

anos, e que Bruno estava bastante entusiasmado com Samantha até que recebeu ameaças do 

pai e da amante dela: 

  

[...] Samantha es bisexual, tiempo después llegó una mujer a su casa 

igualmente lo amenazó, que si se enteraba que molestaba a su chica iba a 

saber quién era ella, se llamaba Mariana Kelly; se hallaba asustado, creo que 

le enseñó una pistola; también él era bisexual, por temporadas se sentía muy 

enamorado de Frank Aldana, un bailarín estupendo con el que mantenía 

relaciones, sin embargo, siempre volvía con mujeres y Frank se trastornaba, 

lloraba, amenazaba, pobre, le reclamaba su indefinición y lo que lo hacía 

sufrir. Como ve, llevaba una vida muy dinámica. (MENDOZA, 2008, p. 31). 

 

Mendieta pergunta a Laura se tem algum suspeito, mas ela responde que não. Antes de 

se despedir, recebe uma ligação da irmã de Paola Rodríguez informando que esta se havia 

suicidado.  

O foco narrativo é trasladado à mansão de Marcelo Valdés, o qual está protegido por um 

bom número de sicários, os quais embora o chefe estivesse velho e um pouco fraco, “[...] 

sabían que con poco hacía temblar medio país y que hasta el estado del tiempo le 

consultaban” (MENDOZA, 2008, p. 36). Samantha fala com seu pai sobre a morte de Bruno 
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Canizales, e este pergunta se foram eles: “El Tany Contreras hizo el viaje desde Nogales y, 

como tú bien dices, no sabe fallar, el viejo movió la cabeza desaprovando”. ‘Era necesario, 

papá, me tenía hasta la madre, además tú lo intinidaste varias veces, ¿ya no te acuerdas?’  

(MENDOZA, 2008, p. 35). Samantha recebe a reprimenda do pai, que, por seu peso, idade e 

caráter, se altera e passa mal.  

Enquanto isso, Mendieta visita a casa de Paola Rodríguez. Conversa com a irmã, 

Beatriz, sobre Bruno e Paola: “[...] mi hermana estaba loca por él, si me preguntaran por qué 

hizo lo que hizo diría que por él; fueron novios un tiempo, pero él era un poco extraño, 

algunos días no podías creer su buena vibra, conversaba, se interesaba por tus asuntos, te 

orientaba, y otros, todo lo contrario: un tipo hermético e introvertido; mi papá siempre le tuvo 

desconfianza” (MENDOZA, 2008, p. 38-39). Sobre Paola, diz que era bastante apaixonada e 

obsessiva e que era a menina mimada do pai. Mendieta lhe diz que Bruno foi assassinado, e 

ela responde que sabia que sua irmã o ameaçou um dia, mas que não tinha certeza se ela seria 

capaz de matá-lo.  

Zurdo Mendieta recebe a ligação de um amigo de criminalística com um informe de 

balística. No diálogo, podemos observar a linguagem popular, com algumas gírias 

sinaloenses:  

Qué rollo, qué encontraste. Como que qué encontré, pues al culpable, yo 

siempre encuentro al culpable, no se te olvide; oye, mi gente localizó el 

casquillo y el proyectil y no me lo vas a creer, Canizales fue asesinado con 

una 9 milímetros, Smith & Wesson y la bala es de plata. ¿Cómo la ves? A lo 

mejor era vampiro el güey. ¿Dónde hallaron la bala? Entre las sábanas, está 

ligeramente achatada, hay una leve marca en la pared donde rebotó antes de 

caer en la cama. Lo mataron de pie. Es lo más seguro, después lo 

acomodaron para que le tomaras la foto. (MENDOZA, 2008, p. 40-41). 

 

Sobre esse aspecto linguístico e idiomático, Geney Beltrán Félix (2008), afirma: 

 

El estilo sugiere una reflexión. Élmer Mendoza demuestra un oído excelente 

para recrear el lenguaje de Sinaloa en diálogos vivaces. Dignifica – al 

incorporarlas – numerosas frases y palabras de difícil comprensión para el 

lector no mexicano. Pero su narrador es una voz neutra y casi invisible al 

servicio del avance veloz de la trama. Quiero decir: como novelista, 

Mendoza ha preferido deslindarse de una fusión estilística entre lo 

panhispánico y lo vernáculo (sí intentada en su ficción breve) y ha 

distinguido el habla de sus personajes, enfáticamente sinaloense, de la 

dicción estándar de su narrador de tercera persona. 
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A narração está permeada, assim, pela riqueza oral, pelo humor, pelo duplo sentido e 

pela vivacidade da fala popular mexicana, de Sinaloa particularmente, como podemos 

observar no seguinte diálogo entre Mendieta e Ezequiel (o “rapaz da bicicleta”): 

 

Cuando abordaba el Jetta se le acercó el chico de la bici: Llévame preso, 

poli, porque voy a matar al culpable. Fue suicidio. Pero fue por un tarado 

que la embaucó, ese güey no amanecé, ya dije. ¿Quién es? El abogado del 

diablo. Ah, ya se te adelantaron, amaneció con un agujero en la frente. No 

me diga. No preguntes, ¿y tú qué pitos tocas? Nomás, soy el chaca del club 

de enamorados de la reina y el hijo de mi madre. Pues caminaron, morros, 

los dejaron abanicando la brisa. (MENDOZA, 2008,  p. 42). 

 

Este tipo de argot é denominado pelo próprio autor como culichi, o qual ele considera 

ser um dos aspectos essenciais do sucesso de seus livros:  

 

Creo que en gran parte el éxito de mis libros, de su amplia aceptación, es 

que el lenguaje que utilizo en mis novelas es una mezcla de lenguaje culto y 

lenguaje popular, de argot. Parto del lenguaje callejero, del lenguaje que no 

tiene a veces mayor explicación que la arbitrariedad. Los de Culiacán 

somos culiacanenses pero la acepción indígena es culichi. El habla culichi 

se forma de indigenismos, anglicismos, y algunas expresiones que se 

transforman por el uso cotidiano, que son mezclas y cuya fuerza también 

radica en los matices de sus tonalidades. Es un lenguaje que sale 

básicamente de la calle. (MENDOZA, apud EL CLUB DEL LIBRO EN 

ESPAÑOL DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA, 2015, p. 3-4)
61

. 

 

 

Sem dúvida este, o “culichi”, é um dos elementos que mais chamam a atenção do 

romance e com os quais mais se diverte o leitor, como podemos observar nas diferentes 

citações ao longo desta análise.  

Mendieta, por sua vez, continua com a investigação. Interroga o pai de Paola, Abelardo 

Rodríguez, o qual se mostra bastante abatido pela morte de sua filha e fica surpreso pela 

notícia do assassinato de Bruno. O senhor Rodríguez não para de beber, e Mendieta lhe 

solicita que leve a seu escritório, junto com a licença de porte, a arma com a qual Paola se 

suicidou, uma Pietro Beretta, para análise de balística. 

Depois aparece a voz do capo Marcelo Valdés repreendendo um dos seus homens, o 

“Gringo”, por ter trazido Tany Rodríguez para assassinar Bruno, seguindo as ordens e 

caprichos de sua filha Samantha, sem sua autorização. A raiva de Valdés se deve, aliás, a que 

Bruno era filho do ex-ministro Hildegardo Canizales, com quem mantinha negócios. Os 

vínculos entre a política, o narcotráfico e o poder que este último exerce nas questões do 
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Estado, pode-se observar, por exemplo, no seguinte diálogo do Capo com funcionários do 

governo, depois de discutir com o “Gringo”: 

 

Mijo, te llaman de México, hace señas al Gringo de que abra la puerta y se 

esfume, la señora le pasa un inalámbrico. ¿Bueno? Escucha por unos 

instantes. Dígale al señor secretario que no invertiré en eso, no me interesa la 

industria refresquera, y que si sigue acosándome sacaré mi dinero del país, 

me lo llevará a Costa Rica o a donde sea, a ver quién pierde más, buenas 

noches, cortó; ese idiota, ¿qué le pasa?, le dan un puesto y se cree el que la 

Virgen le habla, tengo unos untándole la mano y se me quiere imponer; lo 

que es me lo debe y no tiene la menor idea de cómo se gana el dinero. 

(MENDOZA, 2008, p. 48). 

 

 Através do desenvolvimento da intriga do romance – a investigação do crime de Bruno 

Canizales –, o narrador e as diferentes vozes que conformam o relato, vão apresentando a 

corrupção que inunda o Estado e suas instituições, assim como o poder do narcotráfico nas 

questões políticas, econômicas e culturais da atual sociedade mexicana. Desta maneira, o 

detetive Mendieta e sua parceira Gris Toledo começam a encontrar obstáculos no curso da 

investigação, inclusive por parte do próprio pai da vítima, o engenheiro Canizales que, como 

vimos anteriormente, não autorizou a necropsia do corpo do filho e não mostrou nenhum 

interesse em achar o culpável do crime.  

O Zurdo, porém, continua com o caso, o qual cada vez vai ficando mais estranho e 

complexo e, portanto, mais interessante para ele. Uma das linhas de investigação que começa 

a seguir é a das balas de prata com as quais foi assassinado Bruno, assim como a relação deste 

com Samantha e as ameaças que recebeu por parte dela, de sua amante Mariana Kelly e dos 

homens de Marcelo Valdés. Por essas razões, o detetive e sua parceira vão à mansão da 

família Valdés para tentar falar com o Capo, mas são recebidos pelos capangas e sicários que 

custodiam o lugar. Estes saem fortemente armados e impedem a entrada dos detetives. O 

Gringo aparece e pergunta a Mendieta o que é que buscam: 

 

Poca cosa, Gringo, quería que me recomendara a su proveedor de balas de 

plata. Se miraron con hervor, el Gringo sonrió con acidez: ¿Vas a embotellar 

hombres lobo o qué? No, mejoraron el presupuesto de la Jefatura y queremos 

usarlo con glamur. Se lo preguntaré cuando llegue y te llamaré, ¿tienen el 

mismo teléfono? Espero que no lo hayas olvidado. Lo que bien se aprende 

no se olvida. Sé que amenazaron a Bruno Canizales por su relación con 

Samantha, ¿a qué hora lo mataron? ¿Ya no trabaja Ortega con ustedes? 

Volvió a sonreír: Él sabría la hora exacta. Estás meando fuera del hoyo, 

Zurdo, me enteré de que murió en su cama, de un tiro en la cabeza, bien 

sabes que no es nuestro estilo. Dile a tu jefe que volveremos, (MENDOZA, 

2008, p. 60). 
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O “Gringo”, chamado Ernesto Poce, é ex-policial, daí o tratamento familiar e irônico 

com Mendieta. Por outro lado, os outros suspeitos que o detetive deve interrogar são Mariana 

Kelly e Frank Aldana, o dançarino amante de Bruno. Vão à casa de Mariana, mas não há 

ninguém. Enquanto isso, Paola Rodríguez é sepultada, e sua irmã Beatriz discute com 

Ezequiel, pelo qual está apaixonada:     

 

El chico de la bici pestañeó: Quiero que me hagas tuya, Eze, eres el más 

felón del barrio y con el que quiero, se encontraban en la sala de su casa. 

Beatriz se despojó de la blusa y se desabrochó el pantalón. Olvídalo, morra, 

ponte esa madre, le aventó la prenda. Pensé en todo menos en tu rechazo. No 

me importa lo que hayas pensado, estoy enamorado de tu hermana y ando 

hasta las manitas, o sea, que no puedo clavarme en otra ni satisfacer tu 

deseo. Tampoco se me ocurrió que fueras marica. Pues sí, lo soy, pésele a 

quien le pese. (MENDOZA, 2008, p. 66). 

 

Mendieta decide ir à casa do engenheiro Canizales. Quando chega, é recebido pelo seu 

advogado que afirma ter dado instruções ao superior do detetive para não incomodar ao 

engenheiro, mas o detetive consegue se impor e entrar à força. Canizales bebe e dialoga com 

políticos e empresários e, quando vê a Mendieta, dissimuladamente o conduz a seu escritório: 

 

Dígame a qué debo su ansiedad. Su hijo fue asesinado con una bala de plata 

por una persona que él conocía; usted es un hombre muy importante 

ingeniero Canizales, con numerosos amigos y enemigos, ¿había recibido 

amenazas? Ninguna, y existía demasiada distancia entre mi hijo y yo para 

que mis enemigos lo tomaran en cuenta, sé que era un gran abogado pero 

teníamos más de cuatro años sin dirigirnos la palabra, no me pregunte por 

qué; hablaré con el procurador del estado para que suspenda la investigación 

y pueda usted dedicarse a otro caso; la identidad y el castigo al asesino de mi 

hijo no me interesan, gesto duro, mirada escarchada, así que no pierda su 

tiempo, sé en qué país vivo y sé qué se puede evitar, si me permite, debo 

volver con mis amistades, se puso de pie. (MENDOZA, 2008, p. 70-71). 

 

Em seguida, Mendieta diz a Canizales que a Procuradoria Geral da República (PGR) 

ordenou a mesma coisa: não mexer no caso. O engenheiro responde que tem sérias diferenças 

com o Procurador, portanto, autoriza o detetive a seguir com a investigação, embora não lhe 

interesse o resultado. O detetive ainda pergunta se sabia que seu filho foi ameaçado pelos 

narcos, por Marcelo Valdés, e Canizales diz: “No y, en serio, detective, lo que menos deseo es 

que se haga una bola de nieve con este assunto y menos con esa gente de por medio” 

(MENDOZA, 2008, p. 71). 

Logo depois de falar com Canizales, a mãe de Bruno, que ao contrário do pai estava 

realmente afetada e constrangida, deteve o detetive e lhe disse que ela pensava que seu marido 
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era quem tinha matado seu filho: “¿Qué le hace pensar que fue él? Porque jamás ha tenido 

escrúpulos y desaprobaba la vida de mi muchacho; su ambición no tiene límites, ¿sabe de 

quién se ha rodeado?, de la escoria de su partido, lo miró con ojos secos” (MENDOZA, 2008, 

p. 72). 

Sobre essa passagem do romance, Aubrey (2013, p. 422-423), afirma: 

 

El ingeniero Canizales es el padre de Bruno Canizales cuyo homicidio es el 

hilo conductor del relato. Cuando Canizales visita al capo Valdés, la muerte 

de su hijo tiene apenas unos cuántos días, por obvia que parezca, la actitud 

del ingeniero es la representación de un hombre sin escrúpulos y sin 

sentimientos, aunque suene nuestro comentario algo pueril; tras esa actitud, 

sin embargo, está la metáfora de los hombres que ocupan el poder. El otro 

hecho está en la actitud del procurador Bracamontes, tan falto de ética como 

Canizales, capaz de hacer cualquier cosa por conseguir un ascenso.  

El ejemplo de estos dos caballeros “respetables” que Balas de plata pone en 

obra, son la recreación del modus operandi de una buena parte de los 

funcionarios públicos mexicanos, exentos de ética. Es evidente que los 

dirigentes de la nación no harán, quizá nunca, un reconocimiento público de 

la corrupción del sistema porque nombres y nombres saldrían a la luz, lo que 

no conviene ni a los intereses ni a la estabilidad del país, basta con 

“sacrificar” a alguno de vez en vez.  

 

Mendieta é consciente dessa realidade, por isso sai da casa dos Canizales e vai a um bar 

para beber um drink e pensar em outras coisas. A bebida faz efeito no detetive, e as 

lembranças de Goga Fox, a mulher fatal que o abandonou, chegam para incomodá-lo: “Goga: 

evocó un rostro hermoso, una sonrisa, una forma de andar y bebió. ¿Por qué no vienes a 

recoger lo pedazos?” (MENDOZA, 2008, p. 74). Abandona o bar e, já no carro, observa duas 

camionetes luxuosas, típicas dos narcos, que estacionam, mas o detetive prefere ficar afastado 

apesar da curiosidade, então lembra as razões que o levaram a se manter longe dos narcos. A 

primeira, porque seu melhor amigo junto com a namorada foram torturados e assassinados por 

pedir o pagamento aos narcos por transportar para Ciudad Juárez uma mala cheia de coca. A 

segunda, porque, quando estava na Polícia Judicial, atentaram duas vezes contra ele: “[...] una 

contra su vida en una balacera memorable donde el carro en el que se resguardan se incendió, 

y otra cuando le sembraron veintisiete kilos de novocaína para que perdiera su empleo” 

Depois renunciou a narcóticos e à “riqueza fácil y expedita” (MENDOZA, 2008, p. 75). 

O detetive Edgar Mendieta, nesse sentido, é um policial que transita tranquilamente pelo 

mundo legal, oficial, e pelo mundo do crime, mas com um particular sentido da justiça. Por 

isso se atreve a desafiar os dois campos de poder e, embora não seja o tipo de policial 
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incorruptível, faz o que considera certo. Estes são elementos estéticos e narrativos que 

Mendoza pega emprestados mais do roman noir do que do romance policial: 

 

A diferencia de la novela policíaca, en la novela negra el detective pertenece 

al mismo ambiente que el criminal, se enfrenta a él pero con sus mismos 

métodos; muestra la violencia oscura de las calles, los trasfondos del mundo 

de la política, los negocios en el hampa, siempre dentro de las líneas más 

clásicas del realismo. El eje de estos relatos está centrado en la acción, 

predomina una atmósfera asfixiante, hecha de humo denso, cargada de 

miedo, violencia, corrupción, e injusticia, a veces las diferencias entre el 

bien y el mal son bastante difusas, siendo muy ambigua la línea divisoria 

entre representantes de la ley y criminales. Sus protagonistas suelen ser 

personajes variopintos, mujeres fatales, individuos en decadencia que sienten 

la necesidad imperiosa de desentrañar un misterio. Los crímenes se basan en 

las debilidades humanas como la rabia, las ansias de poder, la envidia, el 

odio, las pasiones, etc. El lenguaje utilizado es muy crudo, y se suele dar 

más importancia a la acción que al análisis del crimen. (EL CLUB…, 2015). 

 

Essas atitudes desafiadoras, insubordinadas, de Mendieta, por exemplo, desatam a 

cólera do Capo Valdés: “Ese policía, Mendieta, a gritos estaba pidiendo un escarmiento, 

¿cómo se le ocurría perturbarlo en su casa, no era suficiente lo que pagaba a los altos 

funcionarios para que lo dejaran en paz? Cuando se fue a dormir, después de cenar una 

rebanada de pan tostado con jocoque, había tomado una decisión” (MENDOZA, 2008, p. 78-

79). 

A filha de Valdés também ficou furiosa com Mendieta quando soube que este foi à casa 

do pai. Por isso, liga para o detetive e marca um encontro com ele. Samantha Valdés é uma 

mulher alta, bonita e imponente. Chega numa Hummer ao café onde a aguarda o detetive e lhe 

reclama seu atrevimento. Diz que pare de incomodar seu pai e sua amiga (amante) Mariana e 

que está disposta a pagar o favor. Mendieta, por sua parte, responde: “Yo a tu dinero y al de tu 

padre me los paso por los huevos, y frena, morra, para tu pinche carro que no estoy para 

vaciladas” (MENDOZA, 2008, p. 83); e Samantha continua firme e implacável: “Di lo que te 

venga en gana, siempre serás un comemierda”. O Zurdo aproveita a ocasião e interroga 

Samantha sobre seu relacionamento com Bruno: “Me gustaba cómo me lo hacía, me volvia 

loca, ese hombre tenía un sentido del cuerpo, de las sensaciones sexuales, del tiempo, del 

aroma, que revelaba a los demás como unos pobres pendejos” (2008. p.84). Samantha 

acrescenta que seu filho gostava muito de Bruno e que este tinha muita paciência com ele. 

Mendieta, em seguida, questiona por que ela pensa que Mariana não teve nada a ver com o 

assassinato de Bruno e a narcojunior aproveita para tentar de novo o suborno: 
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¿Qué te hace pensar que Mariana no tuvo nada que ver? Ella no tiene esos 

alcances, es muy “vive y deja vivir”, además no me mentiría. Eres su diosa. 

Algo por el estilo, sucede que tarde o temprano la van a buscar y está 

horrorizada, ya le dije que la Policía mexicana es una inservible, que mi papá 

los tiene comprados, incluso hicimos un par de llamadas cuando supimos 

que la habían ido a buscar, pero está clavada en que la van a torcer y en que 

no quiere bronca; el procurador nos pasó el teléfono de tu jefe que a su vez 

nos dio el tuyo; más o menos calculamos tu precio, prefieres Madrid, París, 

Nueva York o efectivo, te hablo de quince días con todo pagado y, desde 

luego, acompañado por quien tú elijas, que algo te sabemos por ahí, sonrió 

con picardía. (MENDOZA, 2008, p. 84-85). 

 

Como diz Aubrey (2013, p.419), no romance de Mendoza, o “[…] ‘anormal’ es lo 

‘normal’: pasar de policía a sicario, dejarse ‘untar’ la mano, el alto índice de ‘encobijados’ 

que aparece cada mañana; en suma, el delito, lo ilícito en Balas de plata es lo habitual”. 

Mendieta, não obstante, rejeita de novo a propina e continua indagando sobre o caso e 

revelando o quadro de decomposição social e da narcoviolência no norte do México. Sua 

seguinte entrevista é com Frank Aldana, o dançarino amante de Bruno. Junto com sua colega 

Gris Toledo, ele vai à Escola Municipal de Dança para interrogar Aldana. Mendieta lhe 

pergunta o que fez na noite do crime, e Aldana responde que dormiu no hotel onde está 

hospedado e, no dia seguinte, foi à Escola de Dança. Toledo lhe informa da morte de Bruno e 

Aldana fica bastante consternado: “Fue esa perra, estoy seguro, vivía amenazándolo, 

abominándolo. ¿De quién hablas? De Paola Rodríguez, una ex novia que me odiaba y a él 

también, una tipa cursi que quería sacar todo de su belleza y de los poemas de Sor Juana; le 

llevaba unos libros gruesos según para leerlos juntos” (MENDOZA, 2008, p. 95). Mendieta 

pergunta a Aldana se há alguém que possa comprovar que ele passou a noite toda no hotel e 

este responde que não, o detetive, portanto, pede ao dançarino para ir com eles à delegacia. 

Aldana diz que vai pegar suas coisas e, enquanto os detetives aguardam, termina fugindo do 

local. 

A diretora e os colegas da Escola ficam surpresos com a reação de Aldana que nem 

pegou os sapatos. Mendieta olha os sapatos de Aldana e descobre que são os complementos 

dos que estavam no quarto de Bruno quando o acharam morto, o que lhe permite deduzir que 

Aldana estava com ele na noite em que foi assassinado, o que também explica sua fuga. Com 

a atitude de Aldana, contrariamente ao que pensavam Mendieta e sua parceira, o dançarino se 

coloca na lista de principais suspeitos. 

Samantha Valdés, por sua parte, recebe informações inesperadas do Gringo: por um 

lado, que seu pai continuava furioso e podia descobrir todo o enredo da contratação do Tany 
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Contreras para matar Bruno; por outro, que eles, o Gringo e outros capangas, eliminaram 

Tany, mas Ponce pensava que este não tinha assassinado Bruno: 

 

Tengo la impresión de que el Tany no fue; era muy hablador, acostumbraba 

contar cómo le hacía, cómo le pedían perdón hincados y ahora nada dijo. Tal 

vez te lo escabechaste antes de tiempo. Ernesto Ponce observó sus manos: 

vio su Magnum disparando y a Contreras cayendo con un tiro en el corazón. 

Luego sus hombres lo castraron y le cortaron la lengua. Esa madrugada supo 

que el sicario se había acostado con la amante de uno de ellos y se estaba 

vengando. (MENDOZA, 2008, p. 103). 

 

Além de observar as técnicas de assassinato e tortura empregadas pelos narcos, seu 

gosto pela crueldade e pelo exibicionismo mórbido, a anterior citação nos revela também 

detalhes esclarecedores da intriga romanesca de Balas de plata: Samantha Valdés, com a 

colaboração do Gringo, tinha contratado Tany Contreras para matar Bruno: ela pedia o 

dinheiro a seu pai para pagar os serviços do sicário, o Gringo matava este (o Tany) e dividiam 

o dinheiro. As coisas estavam saindo conforme o planejado, mas com as notícias do Gringo 

tudo se complicava: “[...] si no fuimos nosotros, ¿quién fue, quién mató a Bruno Canizales?” 

(MENDOZA, 2008, p. 103). 

Mendieta, entretanto, tenta organizar as informações, analisar as pistas, entender as 

motivações do assassino, dar sentido às coisas: 

 

Cuántas cosas es un ser humano. ¿Crimen pasional, venganza? Hasta ahora 

los sospechosos dan para eso, sin embargo, fue un balazo en la cabeza y no 

hay huellas de violencia insana, ese respeto al cadáver y al espacio vital 

indica otra cosa, no hubo profanación, ¿y las balas de plata?, ¿alguna vez 

hubo un asesino aquí con balas de plata? No lo sabía. Tengo que llamar a 

Tucson. Cada asesino manda un mensaje, ¿cuál es el de este?, ¿cuál es su 

reto?, ¿a quién está desafiando?, encendió otro cigarrillo, ¿a la sociedad, a la 

Magisterial? ¿Era dueño de algo: tierras, casas, obras de arte?, ¿redactó 

testamento? (MENDOZA, 2008, p.108-109). 

 

As balas de prata eram fabricadas em Tucson, e Mendieta tenta seguir esta pista através 

dos compradores delas no México, mas se dá conta de que é muito difícil encontrar o 

assassino por essa via, e, assim, decide abandonar esta linha de investigação. Por outro lado, 

tanto ele como sua parceira Toledo não acreditam que Aldana seja culpado: “Aunque estamos 

a punto de considerar a Aldana culpable por culero, algo me dice que él no fue; los asesinos 

carecen de algo que él tiene a mares: aptitud para la tristeza” (MENDOZA, 2008, p.115). 

Tampouco pensam que tenham sido os narcos, enviados por Valdés, já que estes teriam feito 

outro tipo de assassinato, a seu estilo.  
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Enquanto Mendieta e Toledo tentam compor o quebra-cabeça da morte de Bruno, o pai 

deste, o engenheiro Hildegardo Canizales, visita o Capo Marcelo Valdés para lhe comunicar 

suas intenções de se apresentar como candidato à presidência do México e solicitar o seu 

apoio financeiro para a campanha política: 

 

El Capo hizo un gesto afirmativo, comprendía que Canizales era buen 

candidato, cuando menos mejor de los que habían llegado en busca de cobijo 

y superior al que en ese momento andaba en campaña; tal vez valdría la pena 

arriesgar los dos mil millones de dólares que costaba poner un aspirante en la 

silla. Tal vez. Ingeniero, celebro su pretensión y estoy dispuesto a invertir lo 

que sea necesario, sólo le voy a poner una condición. Usted manda, don 

Marcelo, se lo dije y se lo reitero. Quiero que también le entren los 

banqueros y los iniciativos, porque resulta que nunca arriesgan y siempre 

llegan por su rebanada cuando el pastel está en su punto y como usted sabe 

no tienen llenadera. Cuente con ello don Marcelo. Le pasaré una lista para 

que sepa quiénes quiero que participen. (MENDOZA, 2008, p.124-125). 

 

Como podemos observar, essa passagem do romance mostra o alto grau de corrupção, 

impunidade e cinismo da classe política no México, em que um futuro candidato à presidência 

vai pedir financiamento da sua campanha a um reconhecido narcotraficante, o qual, aliás, 

podia ser o autor intelectual do assassinato do seu filho. Por essa razão, entendemos por que 

Canizales não queria que se aprofundasse a investigação do crime de Bruno. Aqui, 

igualmente, revela-se claramente o que Bataillon (2015) denomina a “porosidade das 

fronteiras entre os mundos legais e ilegais” na atual realidade do México: 

 

[…] partiendo del adagio de Émile Durkheim, “el crimen es normal, porque 

una sociedad exenta de él es absolutamente imposible”, muchos 

responsables políticos hacían de él una especie de sofisma para justificar 

todos los acomodamientos y connivencias con el crimen organizado. Estos 

pactos eran moneda corriente de lo bajo a lo alto de la escala político- 

administrativa. (BATAILLON, 2015,  p.58). 

  

Dessa maneira, Mendoza apresenta de maneira direta o grotesco pacto entre o 

narcotraficante e o político: “Cuando abandonaron la pequeña sala, Canizales lucía radiante. 

Así lo vio el Gringo desde la puerta de la pequeña oficina, donde ayudaba a Ulises a mover 

las maletas colmadas de billetes. ⁄ Valdés también se veía bien” (MENDOZA, 2008, p.125). 

Kenia Aubrey (2013), nesse sentido, faz referência ao livro da jornalista Anabel 

Hernández, Los señores del narco (2010), no qual a autora mostra, através de entrevistas com 

narcos presos e uma rigorosa investigação, como estes “senhores” constroem seus impérios e 

todo seu poder no México graças ao conluio com a classe política, com o poder oficial, o que 

Mendoza coloca em cena de forma admirável em Balas de plata:   
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Las conclusiones de Hernández complementan la visión de la novela de 

Élmer Mendoza: “Campesinos casi analfabetas como Caro Quintero, Don 

Neto, El Azul, El Mayo y El Chapo no hubieran llegado muy lejos sin el 

contubernio de empresarios, políticos y policías, esas personas que todos los 

días ejercen el poder desde un falso halo de legalidad. Siempre vemos sus 

rostros no en las fotos de los carteles de los delincuentes más buscados de la 

PGR, sino en las notas de ocho columnas, en las páginas de negocios y en las 

revistas de sociales. Todos ellos son los señores del narco” (2010, p. 16). En 

nuestros días, como también se narra en Balas de plata, los narcos imponen 

su ley: “empresarios que les lavan dinero son sus socios y los funcionarios 

públicos locales y federales son vistos como empleados a quienes se les paga 

por adelantado, por ejemplo, con el financiamiento de campañas políticas” ( 

p.17). (AUBREY, 2013, p.423). 

 

Mendieta, entretanto, descobre que Mariana Kelly seis meses atrás tomou um curso de 

tiro ao alvo e se dirige a sua casa para conversar com ela. Porém, quando chega lá, tem uma 

surpresa: quem abre a porta do apartamento é Goga Fox e, como diz graciosamente o 

narrador, ao detetive “casi se le caen los calzones” (MENDOZA, 2008, p. 129). Por meio de 

flashbacks o narrador vai apresentando o reencontro dos amantes na casa de Mariana Kelly e 

o início de sua história de amor treze meses antes: “En una fiesta en Altata, invitado por Omar 

Briseño, a quien acababan de ascender, la vio por primera vez. Hermosa como la primera 

noche con el amor de tu vida. Alta, rostro fino y sensual, cabello platino, muy corto” 

(MENDOZA, 2008,  p. 129).  

Quando Mendieta vê Goga no apartamento de Mariana não sabe o que fazer e seu 

coração dispara: “¿No saludas, Edgar Mendieta? Quería besarla, desnudarla, hacerle el amor 

allí mismo como imaginó el inventor de las puertas corredizas; ver una vez más su cuerpo 

delgado dirigirse al baño con ese paso perturbador qua mataba” (MENDOZA, 2008, p. 130). 

Seu perfume, sensualidade e beleza perturbam Mendieta. Os dois se cumprimentam e outro 

flashback retoma a noite de mar e lua quando se conheceram: “Me llamo Edgar Mendieta y 

estoy a punto de convertirme en hombre lobo. Georgina Fox, me dicen Goga, ¿qué debo hacer 

para que no me ataques? Hablar bonito” (2008, p.130).  

O detetive pensa que se equivocou de apartamento, mas, atrás de Goga, aparecem 

Samantha e Mariana que, com picardia, afirmam que vão sair para cumprir seus 

compromissos e deixar o casal sozinho para que possam conversar tranquilos. Mendieta 

finalmente reage: “No imaginé que se conocieran. Desde niñas fuimos compañeras en el 

Monfe. ¿Son amantes desde entonces? Fuiste al grano, espero que no estés en decadencia 

como investigador, echó hielo en dos vasos y sirvió whisky, la respuesta es sí” (MENDOZA, 

2008. p. 131).  
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De volta ao pasado, o narrador descreve, de forma erótica e concreta, a primeira vez que 

o casal ficou junto: 

 

Ella no quería ir a un motel pero como él no tenía amigos con casas 

adecuadas terminaron en uno. Abrieron la puerta y se recibieron a besos: 

besos que erizaban los párpados, la piel, el vello púbico, que ocultaban los 

compromisos, los sueños, que despojaban de la ropa, el futuro, la 

inteligencia. Cuerpo duro y perfumado, senos exactos y fue descubrir su 

manera de ser. Todo lo que develan los orgasmos, los labios entreabiertos y 

los ojos cerrados. Ella se levantó y enfiló hacia el baño y por primera vez vio 

ese trasero magnífico caminando a lavarse. (MENDOZA, 2008, p. 132).  

 

Durante quatro meses, eles se encontravam uma vez por semana até que, de um 

momento para o outro, ela desapareceu sem deixar nenhum rastro. Mendieta estava tão 

apaixonado que aguentou sem pesquisar: “Resultó que el marido se convirtió en produtor en 

Hollywood y que vivían en Los Angeles, fue una verdadera hazaña no comprar un VTP y salir 

pitando en su búsqueda” (MENDOZA, 2008,  p.133). 

No apartamento de Mariana, Goga tenta seduzir Mendieta, diz-lhe que está morando em 

Santa Mónica, que estará na cidade por duas semanas e que “[...] acepta cualquier propuesta 

por más indecorosa que sea” (MENDOXZA, 2008, p.133). O detetive sofre um choque de 

emoções e sente que seu mundo interior desaba: 

 

Cuánto hubiera dado por que eso hubiera ocurrido medio año antes, Tengo 

testigos: la madrugada, un perro, el frío, es demasiado tarde, pensó, y él no 

era mujeriego, se puso de pie, aterrado: Me voy, ha sido un placer verte, de 

veras, hizo una pausa, no puedo quedarme, no puedo ir en contra de mis 

convicciones. Edgar, no tienes por qué marcharte, somos gente madura, 

capaz de ubicarnos en cualquier contexto, de evaluar nuestra relación con 

lucidez, pero él no la escuchó, no quiso, no pudo, dejó su vaso sobre una 

credenza, abrió la puerta y se largó por la escalera, sin ver a Luigi que no 

paraba de menear la cola. (MENDOZA, 2008, p. 133). 

 

Mendieta foi parar num bar, “donde bebió y lloró como los hombres” (MENDOZA, 

2008, p.134). Esse episódio permite conhecer mais detalhes sobre a personalidade do detetive, 

seu drama amoroso com Goga que o levou a fazer psicanálise com o doutor Parra, seu caráter 

solitário e reservado. Pelo narrador, sabemos que Mendieta estudou Literatura, que teve 

vínculos com os narcos que não prosperaram e depois virou policial. Contudo, no fundo, 

como revela a narração, é um romântico, o sofredor mexicano, latino-americano, que se 

apaixona desesperadamente pela mulher fatal e, quando é abandonado, bebe, chora e se 

debate em conflitos internos, na angústia existencial:  
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Identificó la angustia del abandono y tuvo ganas de llorar, ¿por qué no? Puta 

vida. Cómo decía Gracián, que se puede esperar de ella si comienza entre los 

gritos de una madre que pare y el llanto del bodoque que nace. Lo mejor será 

salir de todo lo que tenga relación con Goga, la Güera, como le decían mis 

amigos. (MENDOZA, 2008, p.144-145). 

 

Quando consegue se refazer do encontro com Goga, Mendieta retoma a investigação. 

Descobre, assim, que Bruno ultimamente gostava de se vestir de mulher e sua amiga Laura 

guardava as roupas; que seu pai escutava os boatos e, com suas intenções presidenciais, 

discutia com Bruno para que se controlasse e sua homossexualidade não fosse prejudicar sua 

imagem. Briseño, por sua vez, liga para o detetive para perguntar sobre a investigação e lhe 

informar que ligaram da Capital, do D.F.: “[...] que por lo que más queramos no invadamos el 

territorio de Marcelo Valdés, que hay arreglos en la cumbre y que no pidamos explicaciones, 

como la ves” (MENDOZA, 2008,  p. 147). 

Zurdo Mendieta diz: “Yo no le voy a dar las nalgas a Marcelo Valdés” (MENDOZA, 

2008, p.147), mas entende que o chefe é Briseño, e ele decide o que fazer. Este, por sua parte, 

aconselha ao detetive não esquentar a cabeça e, já que ele não gosta dos narcos, passar o caso 

para narcóticos. O detetive responde que se essa é a decisão dos seus superiores ele obedece, e 

vai para sua casa com vontade de beber e esquecer tudo. Porem, de novo tem uma inesperada 

surpresa:  

 

Alguien se estacionó suavemente y apagó la luz. Ruido en la reja. Balas. 

Balazos. Balacera. Agazapado. Tras la barra de la cocina. Cristales que caen. 

Sonidos. Puerta acribillada. Descarga completa. Silencio. Lo esperaban. 

Sabía que su Beretta servía para un carajo pero aún así le jaló. Dos rifles 

automáticos vaciados. Los proyectiles se estrellaron en la sala, el comedor y 

la estufa. Disparó los quince tiros y esperó. 

Una Lobo abandonó el lugar tranquilamente. La canción de Chicago 

continuaba. (MENDOZA, 2008, p. 149). 

 

Mendieta sai ileso do atentado e com a certeza de que foram os homens de Valdés que o 

atacaram. Depois que seus vizinhos e colegas vão embora, o detetive, desiludido e deprimido, 

entrega-se à solidão: 

  

Quiero que la soledad me destroce. 

Durante horas resistió las ganas de absorber una línea, de inyectarse heroína, 

de un poco de psicodelia y hasta de quemarle las patas al judas. Un hombre 

solo es víctima ¿de quién? De las moscas, las ventiscas y los ausentes. Mi 

hermano está lejos y no tengo parientes; no puedo decir que mis compañeros 

de trabajo sean mi familia, son más cercanos la raza del barrio y hace rato lo 
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demostraron. Soy un crápula con pesados recuerdos, un pobre pendejo que 

se enamoró de la mujer equivocada y enamorarse es soñar, imaginar 

situaciones que pocas veces ocurren. (MENDOZA, 2008,  p. 153). 

 

Além do mais, Mendieta não consegue falar com sua parceira Gris Toledo, a qual, sem 

ele saber, foi convencida por seu anterior chefe a voltar a seu antigo trabalho no 

Departamento de Trânsito. Antes de ir ao escritório, o detetive decide visitar um amigo de 

infância que fazia parte de uma guerrilha urbana e depois fundou um grupo de sicários. O 

negócio do seu antigo amigo, o Foreman Castelo, estava sendo bastante próspero. Foreman 

devia um grande favor ao Zurdo, portanto este aproveita para solicitar informações sobre o 

caso de Bruno que Foreman ou seus homens pudessem conseguir e, aliás, pede emprestado o 

seu carro blindado. Foreman acede e também aproveita a ocasião para informar a seu amigo 

sobre como vai a empresa de sicariato:  

 

Parecen ondas de gente crema, ya ves que los ricos están bien locos; cada 

vez más seguido nos llegan solicitudes de servicios donde quieren al objetivo 

despedazado, arrastrado, castrado, qué es eso, nosotros somos una empresa 

com ética y jamás hemos aceptado essas comisiones, es un ser humano al 

que vamos a matar, no un animal salvaje; pero como te digo, somos muchos. 

(MENDOZA, 2008,  p.155).  

 

Aqui vemos o detetive, mais uma vez, transitar pelo mundo do crime e, inclusive, 

aproveitar as influências para cumprir seus objetivos. Assim, sai no BMW blindado do seu 

amigo e com colete a prova de balas. Recebe a ligação do chefe, informando um novo 

assassinato. Trata-se de Ezequiel, o “rapaz da bicicleta”, que tinha engravidado Beatriz e 

estava pensando em se casar e sentar cabeça quando foi assassinado: “Iba respirando grueso 

cuando lo alcanzó una camioneta de vidrios oscuros, reconoció al conductor y le torció la 

boca, mueca que se heló al instante de recibir el disparó en la cabeza y caer suavemente en el 

asfalto por la disminución de la velocidad” (MENDOZA, 2008, p.158).  

O detetive chega à cena do crime e deduz que a morte do rapaz está associada à de 

Bruno, o que se confirma com o depoimento de Beatriz, a qual afirma que a última vez que 

viu Eze, este disse que “ia arder Troia”, já que tinha uma informação muito importante a 

revelar. Mendieta, igualmente, fala com a mãe do rapaz e com o pai, um homem importante 

que tampouco quer que o caso seja ventilado: 

 

Mucho gusto, detective, tengo magnificas referencias de usted, habla Alonso 

Barraza, supongo que sabe quién soy. Por supuesto, licenciado, era el 

subprocurador de Justicia del estado. Bueno, no quiero que esto trascienda, 

esa mujer tiene dos hijos míos y mi deseo es que siga en el anonimato, 



 267 

 

espero que sea suficiente explicación, entréguele el cuerpo y de aquí en 

adelante lo que se le ofrezca, Mendieta, pago bien los favores. ¿Qué relación 

guardaba con su hijo? Pésima, me odiaba, pero dado el caso quiero que todo 

marche normal, no sé si me entienda. Claramente y no se preocupe, 

comprendió que Barraza nada sabía de su hijo. Lo haremos tal cual. 

(MENDOZA, 2008, p. 164). 

 

Novamente vemos a corrupção e o tráfico de influências que, inclusive, envolve o 

protagonista do romance, que, como apontamos antes, entende e transita perfeitamente pelo 

mundo da legalidade e da ilegalidade. O que não aceita, entretanto, é que tenham levado sua 

parceira Gris Toledo:  

 

¿Qué ocurría? Cerraban el caso Canizales cuando estaba más candente y le 

birlaban a su ayudante, una mujer que él había invitado un día que como 

agente de tránsito lo había infraccionado sin importarle que fuera policía, 

todo apegado a la ley; allí mismo la vio encarar a un narcojunior que 

manejaba su Hummer como en un autódromo, al que logró someter y 

entregar a una patrulla de uniformados. ¿Mala suerte? No estaba dispuesto a 

aceptarla. (MENDOZA,  2008, p.166).  

 

Mendieta procura Toledo num ato público ao qual ela está assistindo, com altos 

membros da polícia e do governo. Tenta levá-la à força, mas é detido pelo chefe dela. Nesse 

momento, aparece Briseño na companhia de Alonso Barraza. O detetive, então, aproveita para 

cobrar o favor a este: “Dos cosas nomás: quiero a la agente Toledo en mi equipo, señaló a 

Gris, y me gustaría concluir el caso Canizales, es probable que tenga conexión con el de su 

hijo Ezequiel” (MENDOZA, 2008, p. 167). Barraza autoriza Mendieta, e este sai com sua 

ajudante para tomar café da manhã. Esta, por sua vez, aproveita a euforia do momento para 

perguntar algumas coisas pessoais a Mendieta: “[...] ¿Es verdad que fue narco? Mendieta 

observó su sándwich a medio comer, ¿por qué no darle un voto de confianza? Después de la 

prepa llevé tres carros llenos de coca. ¿A Nogales? A Yuma, al otro lado vale más. ¿Y luego? 

Me abrí, le di la mitad del dinero a mi mamá y el resto lo gasté. ¿Qué estudió? Literatura 

hispánica. ¿Por qué? Me gustaba leer. (MENDOZA, 2008, p.172). 

Enquanto conversam Mendieta e Toledo, Goga entra no restaurante e pede licença a 

Gris para conversar com o detetive. Tenta de novo seduzir Mendieta, dá explicações sobre sua 

desaparição intempestiva, pede pelo menos uma noite com ele e o narrador do romance nesse 

momento comenta: “¿Alguna vez, por cualquier causa, han querido salir corriendo? Pues 

Mendieta se sentía igual: en la lona, deseaba decirle que no de una manera categórica pero no 

daba con la forma, así que simplemente expresó: No puedo” (MENDOZA, 2008, p. 174). 

Goga, de maneira astuta, leva o diálogo para o caso de Bruno e aponta que sabe que Mendieta 
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vai conseguir resolvê-lo, e, sobre suas amigas, diz que não pode afirmar que estejam 

envolvidas no crime de Bruno, mas que Mariana o odiava e viu ela muito nervosa.      

Goga continua com a sedução até Mendieta baixar a guarda: “No resistió más. Por si te 

interessa, no sólo eres arquitecta de tu destino, también lo eres del mío” (MENDOZA, 2008, 

p.175). Um policial interrompe os amantes, pois o chefe solicita Mendieta. Goga se despede e 

deixa seu cartão perfumado para que o detetive ligue para ela.  

Marcelo Valdés, entretanto, descobre a armadilha de sua filha Samantha com o Gringo e 

discute com ela furioso: “Me has decepcionado de la peor manera, ¿cómo te atreves a 

asociarte con un imbécil como el Gringo para esquilmarme unos cuantos pesos?” 

(MENDOZA, 2008, p. 178). Porém, Samantha diz que o dinheiro era para comprar una jate e 

cuidar das operações marítimas, já que sua intenção era se envolver diretamente na 

organização. Assim, consegue acalmar o velho Capo. Este acede a dar o dinheiro que 

Samantha quer e fica refletindo sobre suas ações e decisões: “Necios, se la pasan 

criticándonos pero bien que viven de nosotros; hice crecer este lupanar, levanté barrios 

enterros y creé más fuentes de trabajo que cualquier gobierno; no permitiré que lo olviden; era 

un rancho polvoriento cuando empecé y miren hasta donde llega; van a acabar conmigo, lo sé, 

pero antes los aliviaré de ese policía estúpido. Volvió a marcar: Piso para Mendieta, expresó y 

cortó” (MENDOZA, 2008, p. 178). 

O detetive, sem saber que Valdés ordenou sua morte, continua as investigações. Recebe 

o informe de balística sobre a morte de Ezequiel, no qual confirmam que foi assassinado com 

uma bala 9 milímetros de prata. Não obstante, Mendieta recebe a ligação de Briseño 

informando que tanto o subprocurador Barraza quanto ele são da opinião que encerre o caso e 

fique tranquilo. Mendieta comunica a notícia a sua parceira Toledo. Quando está saindo da 

Delegacia, um colega os aguarda com Aldana que quer falar com eles. O dançarino afirma 

que, na noite em que Bruno morreu, esteve com ele, que jantaram juntos e depois foi embora. 

Acrescenta que ele não foi o autor do crime, mas prefere se entregar do que estar se 

escondendo. Desta vez é Toledo que resolve a situação: “Gris le pateó los genitales, le cruzó 

un puñetazo en la cara y lo tomó de la camisa: Lárgate, cabrón, no quiero volver a verte en mi 

vida, ¿oiste? […] En cuanto estuvieron en el BMW se rieron todo lo que quisieron” 

(MENDOZA, 2008, p. 181). 

Mendieta dirige e não para de pensar em Goga, recrimina-se: “Bien dicen que para 

pendejo no se estudia” (MENDOZA, 2008, p.182), mas não tem jeito, seus passos o 

conduzem à casa dela: “Sonrió. Sin amor soy una mierda” (p. 182). Recebe a ligação de Laura 

Frias, que lhe conta a visita e as ameaças que recebeu em seu trabalho por parte de uns narcos, 
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possivelmente homens de Valdés. O detetive diz que, no dia seguinte, conversam melhor, 

desliga o celular e pega a garota. O capítulo encerra de forma cinematográfica, com os dois 

amantes se afastando no carro e com o comentário poético-musical do narrador: “Quien sepa 

de amores, que calle y comprenda. Atentamente, J. Solis” (MENDOZA, 2008, p. 183). 

Mesmo com o caso encerrado, Mendieta continua recebendo pistas e fazendo suas 

conjecturas. Assim, recebe a ligação do seu amigo sicário Foreman, o qual lhe diz que seus 

homens lhe informaram que Tany Contreras esteve na cidade, provavelmente fazendo um 

trabalho para Valdés, e depois foi assassinado e “encobijado”. Mendieta vai no carro blindado 

de Foreman na companhia de Goga e, depois de escutar a notícia, conversa com sua amante 

sobre a dificuldade do caso das balas de prata. Mas, nesse momento, Goga repara que uma 

camionete Lobo está seguindo eles desde que saíram da casa de Mendieta. O detetive pega 

sua arma e o ataque começa: “[...] el copiloto destapó un AK-47 y le vació la carga a 

quemarropa, las balas rebotaron en el cristal y en la lámina de la portezuela, los otros 

conductores se abrieron apresuradamente, Goga se agachó y se cubrió la cabeza con los 

brazos” (MENDOZA, 2008,  p. 189). 

Mendieta joga o carro em cima dos sicários, e estes batem contra um poste. Despacha 

Goga num táxi, procede à detenção e lhes pergunta quem os contratou: “Compa, no se haga el 

vivo, hay un chingo de raza que quiere darle piso, usted no va a llegar a viejo, puede matarnos 

si quiere pero no se lo vamos a decir” (MENDOZA, 2008, p. 189). Depois chegam reforços e 

a imprensa, os sicários são interrogados pelo Gorila Hortigosa e terminam confessando que 

eles perpetraram o anterior atentado contra Mendieta e que foram contratados por Ernesto 

Ponce, o Gringo.   

  A trama narrativa vai ficando mais densa e complexa, e os fatos vão-se desencadeando 

de maneira vertiginosa. Depois do atentado, Goga fala com Samantha por telefone, quando 

escuta um tiro e o cachorro de Mariana latir. Samantha lhe diz que tentaram matar sua amiga 

e atiraram em Luigi (o cachorro). Mendieta, por outro lado, recebe a ligação do engenheiro 

Canizales pedindo que a investigação da morte de Bruno seja suspensa definitivamente. 

Mendieta, ironicamente, responde que o caso já foi encerrado e que não tem por que se 

preocupar, e depois reflete: “Qué novedad: detesta agitar el agua; de seguro le teme al 

Queteco Valdés; pobre tipo, pobres nuestros notables metidos hasta el cuello” (MENDOZA, 

2008, p. 198). 

Mendieta, não obstante, descobre que a bala que foi disparada contra Mariana, mas 

atingiu o cachorro, era de prata, como as das outras vítimas. O detetive interroga a jovem 

sobre a aparência do sujeito que atirou contra ela, mas diz que não o viu muito bem, que 
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usava boné e fugiu numa lancha. O detetive, entretanto, retoma seu romance com Goga: “No 

había cambiado: mismos lunares, misma agitación, mismo paso abrasador. Meditaba: ¿Qué 

tiene el sexo que ata con tanta determinación?, ¿qué tiene que conecta el cerebro y afecta las 

conductas más elementales?, ¿cómo es que genera tanta dependencia? No me gustaría 

saberlo” (MENDOZA, 2008, p.202).   

Depois de uma noite de paixão com Goga, Mendieta recebe a ligação de um colega de 

criminalística lhe informando que o sêmen encontrado no corpo de Paola Rodríguez 

correspondia a Ezequiel Barraza. O detetive comenta com sua amante que, apesar de 

encerrado o caso, este parece estar se resolvendo sozinho: 

 

Cuando resuelves un caso, ¿qué sientes?, le cogió una mano. Una profunda 

paz, algo como una noche con sueño. Quiere decir que ahora estás 

impaciente. Como perro rabioso. El asesino te ha derrotado. Sí, se establece 

una competencia muy fina, sin embargo no fue él, factores externos me 

impidieron continuar. Don Marcelo, agregó Goga. El que te conté, Valdés y 

su monstruoso imperio de intereses. Ahora que han atacado también a 

Mariana, ¿no piensas que tal vez no tengan nada que ver? Es posible, ocurre 

que tengo información de que un pistolero traído por el Gringo, operador del 

Queteco, estuvo en la ciudad el mismo día que Bruno Canizales caminó y al 

siguiente apareció acribillado en el Piggyback, y no te olvides del atentado. 

¿Y Paola? No creo, se inmoló con una Beretta y a Bruno le dieron cran con 

una Smith & Wesson, y luego ese asunto de las balas de plata, hasta al perro 

le tocó. Aunque era para Mariana. Igual no lo entiendo, ¿por qué ese 

derroche? Tal vez trata de ser original. ¿Será posible? ¿Por qué no? si fue 

don Marcelo, ya te ganó, ¿pero si no? nos quedaremos con la duda, a menos 

que se entregue. O te encuentre, apenas antier dio la cara en Altata, ¿no crees 

que te ande siguiendo? ¿A mí?, ¿por qué? Eres el cabecilla. Mejor 

vayámonos, a las once debo ver a un tipo en el Miró. (MENDOZA, 2008, p. 

202-203). 

 

Como podemos ver, Mendieta tem quase todas as peças do quebra-cabeça, mas ainda 

falta a principal, a que dê sentido a tudo: o assassino. Rendón, um professor de literatura da 

faculdade onde estudou o detetive e que este reencontrou no café Miró, ainda dá novas pistas 

a Mendieta, especificamente sobre as balas de prata:  

 

[…] ¿y qué hay de las balas de plata? No encontré mucho, es un mito que 

pertenece a la cultura occidental, Plinio el Viejo fue el primero en escribir 

sobre él, trató el caso de un hombre lobo. Ahora abarca tanto a los hombre 

lobo como a los vampiros; el vampiro, otro de los mitos de la eterna 

juventud, posee un gran atractivo sensual y sexual, ostenta elegancia, fuerza 

y vitalidad; temen a la plata por su pureza y su uso se remonta a 1767 

cuando utilizaron una bala de plata hecha con medallas de la virgen María 

para matar a un hombre lobo en Francia. Entonces, tiene que ver con los 

apetitos sexuales. Están muy ligados, sobre todo los vampiros. ¿Incluye el 
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uso de perfume exóticos? No sé, tal vez en Oriente donde los aromas son 

parte de los rituales. (MENDOZA, 2008, p. 204). 

 

Mendieta agradece ao professor a informação e pensa, mais uma vez, que o caso está se 

resolvendo sozinho. Depois, consegue falar com Mariana, a qual lhe diz que o dia anterior viu 

novamente o homem que atirou nela. Estava na saída do seu edifício e soube que era ele por 

“[...] su forma de mirar, sentí repulsión, ódio concentrado; no sé, el caso es que me dio miedo. 

Me habías dicho que era joven. Sí, por como corría, pero ahora lo vi maduro, un señor fuerte, 

con la gorra, alto, sí, más o menos como tú, también delgado” (MENDOZA, 2008, p.210). 

Mariana acrescenta que a camionete era verde oliva, tipo Cherokee, e que o cachorro não 

parava de latir.  

O detetive assiste ao funeral de Ezequiel, onde encontra o pai de Paola, o qual continua 

bebendo e pergunta sobre o caso; fala também com Beatriz que desabafa, contando-lhe que 

seu pai quer que ela aborte, que não para de beber e não consegue superar a morte de Paola.  

O narrador, posteriormente, traslada-se à casa do Capo Valdés e apresenta um novo 

monólogo no qual aparecem os vínculos estreitos entre o mundo da máfia, do crime e da 

política, das instituições do Estado; todavia, também podemos observar nesse monólogo o 

peso do poder, dos excessos e luxos da narcocultura, assim como as angústias e preocupações 

que este traz, visto a partir dos olhos de um poderoso narcotraficante: 

 

Cuando me hice poderoso no lo podía creer, era una sensación desconocida 

pero que no me atemorizó. Iba y venía, iba y venía. La sentía en el pecho. 

Miles de hombres, se puede decir, se cuadraban ante mí; llamadas todo el día 

y un telefonista o dos respondiendo que estaba ocupado o con el señor 

presidente. Mujeres. Cabronas. Fingiendo orgasmos, diciendo que me 

querían, las que no eran vírgenes confesando que nadie se los había hecho 

como yo. Pendejo que tantos años les creí. Antes de morir, mi padre me 

pidió prudencia: Mijo, si vas a seguir por ese camino no te conviertas en un 

chacal, es muy feo; pero era demasiado tarde. ¿Escucharon de acribillados a 

mansalva? Yo lo ordené. ¿De corrupción policiaca? Fuimos los dos, ellos 

por sus sueldos de hambre y yo porque lo quería todo. Financiamos bandas 

de música, campañas políticas y programas de ayuda en caso de ciclones, 

incendios, inundaciones. Mi nombre era un nombre que se pensaba. Marcelo 

Valdés es hombre no pedazo. ¿Cuántos corridos tengo? Suficientes para 

amenizar una fiesta. Y ahora. Sintió un nudo en la garganta. No podemos 

con un miserable policía, un cabrón que me odia a pesar de que nada tuve 

que ver con sus desgracias. Una lágrima en su mejilla izquierda. Y Samantha 

tan inmadura, mija, tan linda pero tan impulsiva. (MENDOZA, 2008, p. 216-

217). 
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A esposa do Capo, Minerva, o consola e lhe diz que esqueça Mendieta, que o deixe em 

paz pois é um “inimigo branco”, que dá um contrapeso. Valdés não consegue segurar mais e 

deixa fluir o pranto. 

Em contrapeso do Capo, como disse Minerva, o narrador apresenta o monólogo de 

Mendieta, o qual se caracteriza pelas cavilações sobre a investigação. As palavras de Goga 

sobre uma possível vingança ou concorrência do assassino com o detetive não param de 

retumbar na sua cabeça. Debate-se entre a necessidade de se afastar do caso, de parar de 

pensar nele e as pistas e detalhes deste que não param de chegar na sua mente: “Canizales 

asesinado, suicidio de Paola, detención de la investigación, agresión a mi casa, el chico de la 

bici eliminado, atentado contra mí, embestida contra Marian Kelly, perfume extraño, balas de 

plata, interrupción de la investigación; según mi chiquita el asesino está empeñado en 

vencerme. Tal vez quiera verme allí hasta el final” (MENDOZA, 2008,  p. 217).   

Enquanto Mendieta tem esses pensamentos, no apartamento de Samantha e Mariana 

onde Goga se hospeda, alguém entra no apartamento tentando não fazer barulho; Mendieta 

escuta a porta, veste-se rápido, pega sua arma e vê a sombra de um homem com boné. O 

detetive joga um sapato no corredor, o homem atira e sai correndo pelas escadas. Mendieta 

não consegue pegá-lo, mas fica com algo claro: “El que busca encuentra, reflexionó, 

definitivamente no eres narco” (MENDOZA, 2008, p. 219). 

No dia seguinte o detetive toma café da manhã com Goga e Mariana, nesse momento 

sua amante recebe a ligação do marido com a notícia de que está no aeroporto e quer se 

encontrar com Goga. Mendieta fica frio. Além do mais, Samantha chega ao apartamento com 

seu filho e, quando vê Mendieta, trata-o, como sempre, com desprezo: “¿Y tú, qué haces aquí 

basura?”. O detetive sai do lugar humilhado e completamente decepcionado: “Tiene que haber 

una manera que no sea el alcohol, otra vieja o escribir poemas ridículos para salir de ésta. 

Tiene que haberla. Alcanzó a escuchar al niño que le gritaba con alegría: ⁄ Adios basura” 

(MENDOZA, 2008,  p. 222). 

Essas palavras de César, o filho de Samantha e neto do capo Valdés, revelam a sucessão 

geracional da ética narco, baseada na corrupção, no despotismo, na humilhação do outro. O 

menino é educado sob essa ética, como pode se observar na anterior citação e nas palavras 

que diz a Mariana quando esta lhe fala que vão lhe colocar falta por não ir à escola: “Claro 

que no, mi mamá me explicó lo que haremos, mañana le llevaré un regalo al director y otro a 

mi maestra y se olvidarán que falté” (MENDOZA, 2008, p. 221).  

Mendieta, entretanto, volta ao sofrimento, às recriminações e à autocompaixão. Porém, 

recebe uma notícia por parte de seu irmão dos Estados Unidos que o alegra: uma antiga 
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namorada dele, que mora nos Estados Unidos, tem um filho que é igual a Mendieta e quer 

conhecer o detetive:  

 

En el verano, Susana irá a visitar a su familia por primera vez y el morro 

quiere aprovechar, se llama Jason Mendieta. ¿Qué? Como lo oyes, sopresas 

te da la vida, como dice Rubén Blades. Órale, pues pásale la dirección y el 

teléfono para cuando lleguen. Felicidades, carnal, y disfrútalo, no todos los 

días se recibe una noticia de éstas. (MENDOZA, 2008, p. 225). 

 

A vida continua e a violência também. Aparece um novo “encobijado”, identificado 

como Felipe Garza, do Cartel do Golfo: “Garza yacía cocido a balazos con su camisa Versace 

y su cinturon de piel de avestruz. A un lado la cobija San Marcos con que lo habían envuelto” 

(MENDOZA, 2008, p.227). Mendieta chega ao local do levantamento para perguntar ao 

capitão de narcóticos, Pineda, sobre o corpo do Tany Contreras. Gris Toledo aparece e  

informa ao detetive que a camionete que descreveu Mariana Kelly coincide com a de 

Abelardo Rodríguez, o pai da garota que se suicidou. O detetive sai imediatamente para a casa 

dos Rodríguez. Encontra o pai, como de costume, bebendo, toma um drink com ele e o 

encara: 

 

Mejor cuéntenos por qué mató a Ezequiel Barraza. Rodríguez miró su 

whisky, luego a Mendieta, sonrió desprotegido: Tiene razón, detective, 

pertenece a la pandilla de los malos, se puso serio, sus ojos se humedecieron, 

motivos de padre, detective, el desgraciado se acostaba con mis dos hijas en 

mi propia casa, varias veces hablé con él, le exigí respeto para mi hogar y 

todas se burló de mí, se comportó de lo más grosero, bebió hasta el fondo, no 

me dejó opción; Beatriz está embarazada, ¿se imagina, un hijo de ese 

demonio?; no pude resistir, lo único que me pesa es haber afectado a la 

madre. (MENDOZA, 2008, p.229). 

 

Mendieta pergunta se ele também matou Bruno, mas o senhor Rodríguez responde que 

não: “¿Conocía su domicilio? Lo conocía, esa madrugada seguí a Paola, supe que iba con él y 

me adelanté; la vi entrar en la casa del licenciado, la vi salir. Lo mató Paola, entonces. No, el 

tiempo que estuvo en la casa transcurrió sin ruido, su pistola no tenía silenciador” 

(MENDOZA, 2008, p.229). Sobre a tentativa de homicidio contra Mariana, o senhor 

Rodríguez afirma que ela e Samantha Valdés tinham ameaçado sua filha e depois viu elas 

felizes, achou injusto: “[...] las seguí, las ubiqué en la playa y volví dos días después; al 

momento de disparar me hundí en la arena y fallé lamentablemente, pobre perro” 

(MENDOZA, 2008, p. 230). 
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Com relação às balas de prata, o senhor Rodríguez diz que foram um presente de um 

amigo, Federico Villegas, fazia dez anos e que, como na morte de Bruno, as utilizaram ele fez 

o mesmo para despistar. Depois da confissão, o homem se sentou aliviado, tirou da gaveta da 

sua escrivaninha a pistola e se deu um tiro na cabeça: “Mendieta contempló su cara, luego la 

pistola. Fiel a Pietro Beretta, masculló, no somos más que una pinche raza de sentimentales” 

(MENDOZA, 2008, p. 231). 

Com a confissão de Abelardo Rodríguez, muitas coisas se esclareceram, mas ainda 

faltava a peça principal. Mendieta não consegue se livrar do caso, pensa constantemente nele. 

Recebe, então, a ligação de um amigo criminalista a quem tinha dado a essência achada no 

apartamento de Bruno para que a examinasse, este lhe diz que o aroma corresponde a uma 

fragrância indiana chamada “para que não te esqueças de mim” e que é semelhante a achada 

nuns crimes nos Estados Unidos: 

 

¿Sabes algo de los muertos? Muy poco: hombres maduros, solitarios. 

¿Bisexuales? Ni idea, aunque un porcentaje sustancial de norteamericanos lo 

son. ¿Balas de plata? Creo que sí. Empezó a transpirar. Pinche caso, no 

quiere dejarme, delibró y expresó: ¿hay alguna razón conocida por la que 

usaran esa fragancia? No, que yo sepa, al parecer es la primera vez que se 

presenta un caso, los hindúes lo asocian al sexo desenfrenado. Según la 

mitología, Ravana, un cruel demonio, rapta a Sita, esposa de Rama, la 

esconde en una isla, Rama se alía con una tribu de monos y la rescata; 

Sugriva, el líder de los monos le da el perfume para que la noche del 

reencuentro Sita olvide el sufrimiento del cautiverio y la entrega sea total. Es 

una bella historia de Eros sin Tánatos. Según Magda que hizo la 

investigación, la fragancia llegó a Occidente, donde se desvirtuó el sentido 

de la leyenda, le agregaron el Tánatos, que es lo que implica morir en el acto 

sexual. (MENDOZA, 2008, p. 235). 

 

Mendieta, então, continua atrás da pista das balas de prata e da mitologia que as 

relaciona com o desenfreio sexual. Como Bruno era bissexual e frequentava o ambiente 

travesti, o detetive e Toledo interrogam um deles, que conhecia Aldana e Bruno. Mendieta diz 

que Bruno foi assassinado com uma bala de prata e pergunta se o travesti conhece alguém que 

tenha sido assassinado da mesma maneira. Este responde que teve um namorado, Klaus 

Timmerman, um norte-americano, segundo o travesti, bastante fogoso que foi morto assim, 

mas o caso não se resolveu e foi arquivado. Mendieta liga para um colega e pede que 

investigue nos arquivos da polícia a morte de Timmerman acontecida um ano atrás. 

Mendieta e Toledo, por sua vez, vão à casa da viúva de Federido Villegas, o fazendeiro 

que comprava as balas de prata fabricadas em Tucson e, como informou Abelardo Rodríguez 

antes de se suicidar, foi quem as deu de presente a ele. A mulher os recebe e afirma que seu 
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marido comprava as balas porque gostava delas e para se gabar com seus amigos e oferecê-las 

como presente. Diz, igualmente, que elas ficaram com seu filho René Villegas que mora em 

Los Ángeles, mas que está no México porque veio para trazer ela e levar sua mulher, que 

estava na cidade, de volta aos Estados Unidos. Mendieta recebe a ligação do seu colega que 

lhe comunica que Timmerman foi assassinado com uma bala de prata e que a arma era uma 

Smith & Wesson. Afirma, aliás, que foram interrogados seus amigos, entre eles René 

Villegas. O detetive, antes de sair da casa da viúva, vê na parede a foto de casamento de René. 

Entra no carro e se produz a revelação: 

 

De pronto fue presa de una aprehensión inesperada, detuvo el carro en el 

malecón Valadés a un lado del club campestre Chapultepec. Descendió, 

demudado caminó por la acera. Se detenía. Avanzaba. Volvía a detenerse. 

Gris, a prudente distancia, comprendía que algo se estaba quebrando en su 

interior. 

Tres minutos permaneció en ese estado. Al final miró al cielo y se acercó a 

su compañera: Agente Toledo, ¿crees en el poder de los abrazos? Masculló 

que sí. Pues dame uno muy fuerte porque me está llevando la chingada. 

(MENDOZA, 2008, p. 244-245). 

 

Mendieta se dirige à casa de René Villegas enquanto na sua cabeça tenta entender e 

aceitar os fatos. Gris, finalmente, pergunta o que aconteceu: “¿Viste la foto de bodas de René? 

De pasada. La novia es Goga” (MENDOZA,2008, p. 248). O detetive pede a sua parceira para 

deixá-lo resolver tudo, mas ela se nega afirmando que é seu respaldo e que o deixará agir, 

dando apenas cobertura. Chegam à casa de René Villegas, e este abre a porta: 

 

René Villegas, somos ministeriales, levanta las manos, se te acusa de los 

asesinatos de Bruno Canizales, Klaus Timmerman y de al menos dos más en 

San Bernardino, California. René sonrió, tenía una cuba en la mano. Gris 

Toledo empuñaba su arma. ¿Cómo vas a demostrar eso, animal? Sí, cómo 

piensas hacerlo, se burló Goga apareciendo tras el marido con una sonrisa 

sarcástica, su falda amplia y su blusa floreada. La policía mexicana es una 

mierda, una caterva de idiotas podridos de corrupción, agregó Villegas sin 

perder la ironía. Mendieta le atestó tres cachazos en la cabeza y una patada 

en la entrepierna. Así, cabrón, nuestro método infalible (MENDOZA, 2008, 

p. 248-249). 

 

Começa, então, a briga. Gris tenta segurar Goga, o casal xinga e zomba de Mendieta, 

afirmam que não tem provas, que eles venceram: “Es verdade, no sé si el asesino de Canziales 

eres tú o él. No me hagas reir, ¿cómo vas a probar eso? Por el perfume hindú: ‘Para que no 

me olvides’. Goga dejó de sonreir, era la fragancia que emitía en ese momento, la misma que 

el detective olfateó cuando abrieron la puerta” (MENDOZA, 2008, p.249-250). Goga fica 
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furiosa e arremete contra Mendieta, mas Gris consegue prendê-la. Villegas continua rindo e 

afirmando que eles venceram e que Mendieta é um inútil, inclusive na cama. Depois, com 

sarcasmo, o casal confessa o crime de Bruno: “Lo matamos entre los dos, reconoció Goga con 

orgullo. Claro, mija, aunque yo sólo acomodé las sábanas no te estoy culpando, y no nos va a 

pasar nada, en un par de horas salimos de ésta y nos largamos, ya encontraremos en el otro 

lado con quién jugar” (MENDOZA, 2008, p.250-251). 

Sobre a morte de Bruno, Villegas e Goga dizem que, naquela noite, chegaram ao 

apartamento dele e a intenção não era matá-lo, mas se divertir com ele como outras vezes, 

mas que este demorou demais por estar visitando Aldana, e a impaciência os levou a tomar a 

decisão. Continuam afirmando que não acontecerá nada com eles, mesmo que Mendieta tenha 

todas as provas do mundo, já que têm suficiente dinheiro para comprar até a “Suprema Corte, 

si se ofrece” (MENDOZA, 2008, p.251). Nesse momento, chega Samantha Valdés com 

Mariana, Mendieta lhe informa que Villegas e Goga mataram Bruno. Samantha fica furiosa 

apesar das explicações de Goga:  

 

Puta madre. Fue un lamentable accidente, Sam, solo eso. ¿Tuviste algo que 

ver con él? Nada, ¿por qué tanto escándalo? Tú tampoco lo querías, señaló 

Goga con desprecio. Mariana la jaló hacia la puerta: Sam, por lo que más 

quieras. Qué poca madre, pinche Goga, yo no lo quería pero mi hijo sí. No 

seas ridícula intervino el marido, deja de decir tonterías y llama a tus 

guaruras para que este Neandertal nos deje en paz. Este pendejo, pinche puto 

arrabalero, si crees que esto se los voy a pasar, estás tumbado del burro, 

vibraba de rabia; tuve la sospecha de que algo tenías con Bruno pero no te 

creí capaz. (MENDOZA, 2008, p. 251-252). 

 

Samantha diz a Mendieta que ela não gosta dele, mas que deixe que ela resolva isso, que 

o caso está encerrado. Goga e seu marido, diante da determinação de Samantha, começam a 

chorar e suplicar. Pedem perdão ao detetive, afirmam que tudo o que falaram antes era falso, 

uma brincadeira, que ele é o melhor detetive, que desejam ser julgados pela justiça ordinária. 

Mendieta ordena a sua parceira soltá-los:  

 

Gris, hondamente desconcertada, procedió. Samantha llamó a sus 

guardaespaldas, Goga siguió pidiendo perdón, entraron dos desconocidos, se 

veían curtidos, uno llevaba un cuerno de chivo. Voy por unas cobijas, gruñó 

el otro subiendo al piso superior donde debía encontrarse la alcoba, el del 

rifle les cubrió las bocas con cinta canela y les amarró las manos por detrás. 

(MENDOZA, 2008, p. 252-253). 

  

Mendieta e Gris abandonam o local enquanto os capangas de Samantha sobem o casal à 

Hummer: “Jefe, Toledo le devolvió sus esposas, ¿hicimos lo correcto? No creo, ¿nos vamos? 
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Abordaron el Jetta” (MENDOZA, 2008, p. 253). No dia seguinte, apareceram os dois 

“encobijados”, exibindo o horror como foram massacrados e na mídia saíram as declarações 

das autoridades se comprometendo a terminar com a violência. E Mendieta, “[...] en cuanto 

estuvo solo, lloró. No queria hacerlo pero nada lo convenció de lo conrario. Maldijo la vida, el 

amor y las chicas de pelo corto. Se maldijo a sí mismo. Por consejo del doctor Parra, pasó 

unos días en Mazatlán donde conoció a una morena que tenía un ojo verde y otro miel que 

también era zurda, pero esa es otra historia” (MENDOZA, 2008, p. 253-254).  

Dessa maneira, conclui Balas de plata, um romance que, como apontamos antes, parte 

dos moldes do roman noir e, em geral, do gênero policial, cuja influência se expressa no 

romance de Mendoza não apenas através da literatura, mas também do cinema e da televisão. 

Por exemplo, percebem-se algumas semelhanças na trama narrativa do romance com o 

seriado de David Linch Twin Peaks (1990), principalmente na elaboração do enredo da morte 

de uma bela e problemática jovem – Paola Rodríguez, em Balas de prata, e de Laura Palmer, 

na obra de Linch: nos dois casos, o assassino é o pai da vítima, que após a morte da filha vira 

um alcolatra cínico e patético. Igualmente, a contrução do protagonista: o detetive Edgar, o 

Zurdo, Mendieta, também segue, em sentido amplo, o arquétipo do anti-herói do roman noir. 

O personagem lembra um pouco o Mandrake de Rubem Fonseca, para citar algum exemplo. 

Os dois narradores conseguem que o leitor se identifique com seus singulares detetives, o que 

constitui um elemento central do gênero:  

 

En la novela negra lo más importante es, por un lado, la descripción de la 

sociedad en la que evolucionan y nacen los criminales y, por otro, la 

reflexión sobre el deterioro ético y moral, pero lo realmente fundamental en 

la novela negra es que el autor logre que el lector se identifique con el 

protagonista, con ese antihéroe que expresa un punto de vista humano, ético 

y social dentro de un universo amoral. (EL CLUB…, 2015). 

 

Todavia, Élmer Mendoza com seu personagem Edgar Mendieta, com o qual 

compartilha não apenas as iniciais e as semelhanças onomásticas – os dois nasceram e se 

criaram em Culiacán (Sinaloa), estudaram Literatura, são amantes do rock –, transcende o 

gênero policial clássico e nos submerge numa narrativa na qual a busca pela verdade, pela 

justiça se vê atrapalhada pela corrupção que gangrena tudo e pelos interesses políticos e 

econômicos dos mais poderosos. Nesse sentido, Mendoza se aproxima mais, como apontamos 

antes nesta análise, das narrativas neopoliciais ou, como afirmam Gerardo Meza e Martha 

Arizmendi, em “Función social de la literatura en la obra de Élmer Mendoza” (2013, p. 94), 

dos relatos “antipolicais”:  
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En estas novelas el detective se involucra en el mundo del abuso de 

influencias, el narcotráfico y el contrabando de armas. En estos vericuetos 

Mendieta resuelve los motivos de los crimenes y descubre quiénes lo 

ejecutaron, pero está imposibilitado para hacer algo debido a que los 

asesinos ostentan el poder político y económico, y además integram fuertes 

nexos con el narcotráfico. Las novelas podrían representar la lógica del 

antirrelato policiaco, ya que sí aparece un crimen, sí lo investiga un policía 

detective, sí encuentra a los criminales, pero no puede aplicarse el castigo, 

debido a los elementos aquí señalados. ¿Cómo se puede hacer justicia en un 

país en donde esta se encuentra subordinada al tráfico de influencias, a la 

corrupción y al narcotráfico? 

 

Respeitando as claras diferenças que existem entre La Virgem de los sicarios de Vallejo 

e Balas de prata de Mendoza, nos dois casos, os autores apresentam sua visão descarnada e 

profunda da realidade social de seus países através da estética da violência, como o mesmo 

Mendoza declara na palestra que apresentou em El Club del Libro en Español de las Naciones 

Unidas en Ginebra, intitulada: “La novela negra, una visión estética de la violencia”: 

 

En resumen, la estética de la violencia es una postura artística para que los 

lectores del mundo experimenten lo que vive la gente de la calle en México. 

Ahora los artistas hemos encontrado un lenguaje que, aunque limitado a la 

hora de trabajar los efectos de la violencia, nos permita compartirlo con 

todos los artistas de todas las disciplinas que están implicados y con el 

mundo, y esa es precisamente lo que le ha dado fuerza.
62

 

 

Como o autor colombiano, Mendoza, devido a seu conhecimento pessoal da 

narcoviolência que impera na sua cidade natal, consegue plasmar, de manira certeira e 

autêntica, a linguagem local, o culichi, como fez Vallejo com o parlache de Medellín, assim 

como os demais elementos que integram a narcocultura do norte do México: vestimenta, 

música (os narco-corridos), armas, mulheres fatais, autos de luxo, e, particularmente, a ética 

da riqueza fácil, do suborno, da propina, de fazer o que seja necessário para sair da pobreza, 

conseguir dinheiro e acumular capital para consumir e esbanjar à vontade. Quer dizer, para 

poder viver, ainda efemeramente, o sonho do capitalismo neoliberal.  

Esses aspectos de reflexão fazem parte integral da proposta estética de Mendoza, como 

apontam Gerardo Meza e Martha Arizmendi (2013, p. 95): 

 

Los campos de referencia mencionados dan un sentido muy importante a la 

poética de Élmer Mendoza: reflejar la vida en un país en donde no existen 

ciudadanos, sino consumidores, en donde la ética de actuación social y 

política está dominada por la corrupción como una teoría que sustenta al 
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Estado mexicano. ¡Qué paradoja! Cuando un concepto se desgasta como el 

de la libertad, tiende a desaparecer. Cada vez que los empresarios y dueños 

del país ven amenazados sus intereses por los límites que el Estado trata de 

imponerles para que no aniquile la competencia, entonces acuden al respeto 

de la libertad de expresión y a la de mercado, sin embargo se trata de una 

libertad para seguir acumulando riqueza. 

 

Nesse sentido, o desfecho do romance é bastante significativo. Mendieta descobre a 

verdade, encontra os assassinos, mas, como dizem Mesa e Arismendi, como aplicar justiça 

num país onde esta encontra-se subordinada à corrupção e ao poder e à corrupção que impõe 

o dinheiro do narcotráfico? Mendieta sabe muito bem disso e os assassinos também (René 

Villegas e Goga Fox), por isso riem na própria cara dele quando este os captura, pois, como 

afirmam cínicamente, “têm dinheiro para comprar até mesmo a Corte Suprema”, e em pouco 

tempo estarão livres. Mendieta, portanto, como faz o personagem Fernando Vallejo, decide 

fazer o que considera certo, embora, desse modo, transgrida os códigos éticos e morais que 

impõe a sociedade burguesa: aplicar a mesma lei deles. Assim, o detetive deixa que Samantha 

Valdés e seus sicários torturem, matem, envolvam em cobertores e joguem na estrada o casal 

assassino, como fazem, na realidade mexicana, os cartéis do tráfico com seus inimigos.  

Dessa maneira, Mendoza supera o gênero policial clássico e apresenta um romance do 

crime, da impunidade, da violência, no qual a “justiça”, o “bem” e o “mal” se relativizam, 

pois como o autor mostra nesta obra, quem ajusta a balança é quem tem mais poder, quem 

tem mais dinheiro: “Las historias que subyacen en la narrativa mendocina tienden a proyectar 

esta disyuntiva entre el bien y el mal, pero en ellas no hay soluciones favorables a nuestro 

concepto de libertad. Todos hacemos el mal, el mal impera, o sea, la libertad no existe” 

(MEZA; ARIZMENDI, 2013, p. 95). 

Mendoza e Vallejo, com seus estilos particulares, estão mostrando que o problema da 

violência que vivem as sociedades dominadas pelo narcotráfico não é apenas responsabilidade 

do narco, do sicário, do delinquente, mas também da polícia, dos políticos, dos governantes 

(incluídos os presidentes), em definitivo, do Estado.  

Nesse sentido, a “guerra contra as drogas” que fez na Colômbia o capitalismo neoliberal 

e que continua fazendo no México através dos últimos governos, não é a solução para o 

problema, já que, como bem afirma Carlos Monsivais no artigo “El Narcotrafico y sus 

legiones” (2004, p. 44), é o próprio neoliberalismo que o origina, pois dele se nutre:  

      

La emergencia del narco no es ni la causa ni la consecuencia de la pérdida de 

valores; es, hasta hoy, el episodio más grave de la criminalidad neoliberal. Si 



 280 

 

allí está el gran negocio, las víctimas vienen por añadidura. Y con ellas la 

protección de las mafias del poder. 

 

 Vallejo e Mendoza, finalmente, revelam em seus romances que toda essa violência, 

toda essa corrupção, toda essa tormenta de merda, seguindo a ideia de Bolaño, não seria 

possível sem a participação e cumplicidade de todos que integramos essas sociedades, e não 

fazemos nada e não falamos nada. Como traz Mendoza nas epígrafes que abrem e atravessam 

seu romance Balas de plata e como, repetidamente, grita Vallejo em La Virgen de los 

sicarios. Isto que tanto escandaliza e choca os defensores da pátria, da moral e dos “bons 

constumes”: não que a violência, a corrupção e a impunidade contaminem toda a estrutura do 

sistema, mas que se fale e se apresente essa realidade de forma aberta, direta e crua.  
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4  CONTINUAM GANHANDO AS ARMAS: O RLC E O CRIME GLOBALIZADO. 

  

Milton Santos, no livro Por uma outra globalização (2000), propõe três perspectivas 

para pensar o fenômeno da globalização na contemporaneidade: o mundo tal como nos fazem 

crer: a globalização como fábula; o mundo como é: a globalização como perversidade; o 

mundo como pode ser: uma outra globalização (SANTOS, 2000, p. 9-11). Pela pertinência 

que ainda têm esses postulados do pensador brasileiro, partiremos deles para construir a nossa 

reflexão sobre a violência da globalização no RLC.  

Sobre a primeira perspectiva – a globalização como fábula, Santos (2000, p. 8-19), na 

introdução do livro, sintetiza bastante bem seu pensamento sobre esta ideia: 

 

Este mundo globalizado, visto como fábula, erige como verdade um certo 

número de fantasias, cuja repetição, entretanto, acaba por se tornar uma base 

aparentemente sólida de sua interpretação (Maria da Conceição Tavares, 

Destruição não criadora, 1999).  

A máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da atualidade é 

feita de peças que se alimentam mutuamente e põem em movimento os 

elementos essenciais à continuidade do sistema. Damos aqui alguns 

exemplos. Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a 

difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse 

mito e do encurtamento das distâncias – para aqueles que realmente podem 

viajar – também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se 

o mundo se houvesse tornado, para todos, ao alcance da mão. Um mercado 

avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o 

planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma 

busca de uniformidade, ao serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se 

torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania 

verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado.  

Fala-se, igualmente, com insistência, na morte do Estado, mas o que estamos 

vendo é seu fortalecimento para atender aos reclamos da finança e de outros 

grandes interesses internacionais, em detrimento dos cuidados com as 

populações cuja vida se torna mais difícil.  

Esses poucos exemplos, recolhidos numa lista interminável, permitem 

indagar-se, no lugar do fim da ideologia proclamado pelos que sustentam a 

bondade dos presentes processos de globalização, não estaríamos, de fato, 

diante da presença de uma ideologização maciça, segundo a qual a 

realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de 

fabulações.  



 282 

 

 

Não queremos nos estender muito sobre essa questão, apenas acrescentar que esta 

fabulação continua e sua tendência é se aperfeiçoar cada vez mais com a tecnologia e o 

domínio da informação por parte dos donos do capital. Vivemos numa espécie de reality 

show, de Big Brother, como George Orwell pressagiara em seu romance 1984 (1949), de 

versão reciclada do mito da caverna de Platão, ou de versão real do best-seller The Hunger 

Games (2008)
63

,  em que a visão da realidade que construímos é fabricada pela informação 

escassa, recortada  e manipulada por quem está por fora da caverna, por quem dirige o jogo. 

Sobre a globalização como perversidade (o mundo como é), Santos diz que está 

caracterizado por uma violência intrínseca, perversa, que abrange diferentes campos da 

sociedade e faz parte da vida cotidiana:  

 

Os últimos anos do século XX testemunharam grandes mudanças em toda a 

face da Terra. O mundo torna-se unificado – em virtude das novas condições 

técnicas, bases sólidas para uma ação humana mundializada. Esta, 

entretanto, impõe-se à maior parte da humanidade como uma globalização 

perversa. (SANTOS, 2000, p. 37).  

 

 Para ele, esta globalização impõe seu poder, mediante uma dupla tirania, ligadas 

intimamente: a tirania do dinheiro e a tirania da informação. As duas constituem a base do 

sistema ideológico do momento histórico que vivemos e, “[...] ao mesmo tempo, buscam 

conformar, seguindo um novo ethos, as relações sociais e interpessoais, influenciando o 

caráter das pessoas. A competitividade, sugerida pela produção e pelo consumo, é a fonte de 

novos totalitarismos, mais facilmente aceitos graças à confusão dos espíritos que se instala” 

(SANTOS, 2000, p.37). Esta globalização perversa está constituída por uma violência 

estrutural que se exprime nas formas de agir do Estado, das empresas e dos próprios 

indivíduos. 

A dupla tirania que exercem o dinheiro e a informação se amalgama de uma forma 

perfeita na mídia. Esta, que durante muito tempo tem servido de ferramenta para os interesses 

dos poderosos, dos donos do capital mundial, hoje se configura por si própria num dos centros 

de poder mais efetivos. É ela, aliás, quem melhor reproduz e lucra com a violência estrutural 
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que caracteriza a sociedade na contemporaneidade, o que se vê claramente na indústria do 

entretenimento: cinema, televisão, videogames, internet, esporte. 

Eduardo Lourenço, no seu livro O esplendor do caos (1999), fala da história como 

“reiteração sem fim da violência” e faz referência a alguns exemplos da Antiguidade, como o 

de Caim e Abel ou o da mítica fundação de Roma sob o sangue de Remo, para mostrar como 

a violência se gera no seio da semelhança e não da diferença, mata-se o que se ama ou, 

seguindo Hegel, a eliminação – morte simbólica – da outra consciência é necessária para a 

autoafirmação da própria consciência. Por isso, ele diz:  

 

Toda violência é ressentimento, mas nada adianta reconhecê-lo se o sujeito 

dela se confunde com esse ressentimento, de que só a passagem ao ato, à 

supressão da causa –real ou imaginaria – desse sentimento diminuído de si, 

pode libertá-lo. (LOURENÇO, 1999, p. 43). 

 

Na atualidade, a televisão, por exemplo, se converte em palco e espelho de uma 

sociedade violenta. Mas, diz Lourenço, a intenção não é analisar se a violência está presente e 

em que nível, mas “[...] saber se a televisão é apenas uma expressão, um instrumento 

mediador de uma violência que a transcende, que ela expõe ou reflete, mas de que não é o 

sujeito” (LOURENÇO, 1999, p.43). Por isso, o debate sobre a televisão, afirma o autor, 

tornou-se tema de interesse acadêmico, de estudos sociológicos e até de capas de revistas.  

Os Estados Unidos se convertem, assim, nos representantes arquetípicos da violência 

moderna, não apenas, como diz Lourenço, porque a violência que se sente nas cidades norte- 

americanas seja mais intensa da que existe em São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, mas 

porque: 

 

[...] essa violência [a americana] é de um outro grau, não só pela 

complexidade dos antagonismos de raça, de classes e de culturas de que se 

nutre, mas pela sua componente, por assim dizer, técnica. Do direito 

americano, como na Europa dos séculos XV, XVI ou XVII, faz parte o livre 

acesso às armas. (LOURENÇO, 1999, p. 45). 
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Além disso, a violência norte-americana se diferencia pela capacidade que tem de se 

reproduzir e de mobilizar toda a indústria do espetáculo para gerar lucro. Primeiro com o 

cinema, em seguida e de forma mais banalizada, através da televisão. (LOURENÇO, 1999, p. 

45). Um claro exemplo dessa “banalização” da violência, assim como da degradação da 

imagem do indivíduo, de sua integridade e do respeito por sua vida privada, são os famosos 

reality shows. Sobre eles, Bauman (2006, p. 29) comenta: 

 

Os reality shows, essas versões líquido-modernas das antigas morality plays, 

testemunham diariamente em favor da vigorosa realidade dos medos. Como 

indica o nome que assumem (reality show), um nome que não sofre oposição 

dos espectadores e que só é questionado por uns poucos pedantes 

particularmente presunçosos, o que eles mostram é real; mais importante, 

contudo, indica também que “real” é aquilo que mostram. E o que mostram é 

que a inevitabilidade da exclusão – e a luta para não ser excluído – é aquilo 

no qual a realidade se resume. Os reality shows não precisam ficar repetindo 

a mensagem: a maioria de seus espectadores já conhece essa verdade; é 

precisamente essa familiaridade profundamente arraigada que os atrai aos 

bandos para as telas da TV.  

 

Como vemos, o sucesso desses programas está em mostrar a “realidade” e não o “real”, 

no sentido lacaniano. “Realidade” na qual o medo mais profundo é ser “excluído”. Numa 

sociedade na qual tudo é descartável, tudo pode ser substituído, inclusive as pessoas, a 

exclusão se converte em um dos piores medos do indivíduo. Por isso, como diz Bauman 

(2006, p. 30), o que vemos nesses programas “[...] são pessoas tentando excluir outras 

pessoas para evitar serem excluídas
64

”.  

O ganhador, finalmente, é quem permanece, quem logra não ser excluído, o mais forte. 

E quem é o mais forte? O mais experto, aquele que consegue mentir e manipular da melhor 

maneira; aquele que estabelece as melhores alianças para poder eliminar os outros e ficar até o 

final. Esses reality shows são o espelho de uma realidade social na qual a maioria de relações 

sociais e pessoais se estabelece por conveniência, por beneficio pessoal. Quem triunfa, quem 

é admirado e respeitado é quem menos se importa com os demais, que faz tudo e qualquer 

coisa para não ser excluído.  
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Mas não são apenas os reality shows que refletem esse novo ethos. Muitos programas, 

seriados, telenovelas, concursos e até mesmo o esporte, particularmente o futebol e as hoje tão 

famosas e populares lutas de vale-tudo (espécie de versão contemporânea das antigas lutas de 

gladiadores, porém com os ingredientes do mundo contemporâneo: tecnologia, publicidade, 

marketing), expressam um tipo de competitividade desprovida de qualquer respeito pelo 

outro, violenta em grau extremo. É essa a competitividade do atual capitalismo, como bem 

indica Milton Santos (2000, p. 46): 

 

Nos últimos cinco séculos de desenvolvimento e expansão geográfica do 

capitalismo, a concorrência se estabelece como regra. Agora, a 

competitividade toma o lugar da competição. A concorrência atual não é 

mais a velha concorrência, sobretudo porque chega eliminando toda forma 

de compaixão. A competitividade tem a guerra como norma. Há, a todo 

custo, que vencer o outro, esmagando-o, para tomar seu lugar. 

 

No caso do cinema, do qual a televisão se nutre constantemente e vice-versa, não é 

diferente. Como nenhuma outra arte, afirma Lourenço, este tem como imaginário a 

desesperada procura pela “posse do outro”, através da violência. Embora a literatura e o 

drama tenham exemplos bem amplos nesse campo, na exacerbação desses instintos e pulsões, 

como é o caso da tragédia grega e latina, do drama isabelino, ou mesmo dos contos de fadas, o 

sentido era outro. Aristóteles, estudando a tragédia, via nessas formas de violência – 

parricídio, matricídio, infanticídio–, uma forma de “purificação do intolerável”, que só seria 

possível pela influência de um elemento extra-humano, onde os homens se perdem menos por 

sua própria causa do que pelo misterioso desígnio dos deuses ou do destino (LOURENÇO, 

1999, p 46). 

Dessa maneira, é explicável que o cinema durante muitos anos tenha recriado histórias 

do Império Romano, como arquétipo da violência e da barbárie, como as lutas dos gladiadores 

em tempos modernos, que exibem o prazer da destruição pela destruição e o gosto pela 

violência: 

 

A barbárie é, assim, ostensivamente vivida e apreciada pelo espectador como 

barbárie e não apenas como utopia futurista-regressiva de nova evasão para 

as épocas sublimemente o sublimadamente bárbaras que, paradoxalmente, 

nos resgatem, pela sua barbaridade inocente, da nossa, sem possível 
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inocência, como em Conan, o Bárbaro, ou outros exemplos do mesmo 

gênero. (LOURENÇO, 1999, p. 47).    

 

Os Estados Unidos atualmente, diz Lourenço, confrontam sua violência interior e 

exterior, reciclando a violência épica do Oeste dos filmes do western e levando-a ao extremo, 

no qual, paradoxalmente, encontra seu limite. Boa parte do cinema de Hollywood reproduz as 

diferentes formas de violência e perversidade humana – assassinatos, sequestros, estupros, 

torturas, chantagem, mutilações, esquartejamentos – onde os vilões são sempre os mesmos 

(negros, latinos, russos, comunistas, guerrilheiros, terroristas) e os heróis também (homens 

brancos, principalmente militares: policiais, detetives, soldados). São esses os produtos 

audiovisuais que, em grande medida, enchem os cartazes dos cinemas e o público consome 

maciçamente nos shopping centers. Este é o modelo de cinema e televisão que os Estados 

Unidos fazem há algumas décadas, empacotam e vendem a todos os países do mundo. 

Segundo Lourenço, embora a violência tenha atravessado a história, esta era exercida 

muitas vezes com a justificativa de combater o mal, por exemplo, em nome de Deus, da 

liberdade ou da justiça. O fato é que essa violência se integrava ao espaço da ética. Na 

contemporaneidade, com o cinema, a televisão e, de forma geral, com a indústria do 

entretenimento, a violência é simples maquinaria de “fascínio”, de diversão, sem nenhuma 

ética, moral ou justificativa: “No limite, a violência, tal como hoje é aceite com naturalidade 

na televisão, não é integrada como uma espécie de mal necessário, mas como um bem 

indispensável para que a comunicação exista” (LOURENÇO, 1999, p. 50). 

A violência que é representada e reproduzida pala televisão não é já produto do 

totalitarismo, imposta e explícita e sim intrínseca, presente no cotidiano e que tem como 

ingredientes novos a perversidade e a tecnicidade. Por isso, Eduardo Lourenço (1999, p. 50- 

51) afirma que esta sociedade “[...] de uma violência sem exemplo, tem a televisão que 

merece e merece a televisão que tem”. 

 Assim, a mídia e a indústria do entretenimento representam o tipo de globalização que 

estamos vivenciando: a do império do Eu. O sistema nos “vende” a ideia de uma globalização 

da tecnologia, do livre aceso à informação, da comunicação e do apagamento das fronteiras, 

de uma espécie de homogeneização e de igualdade. Mas a verdade é que estamos diante de 

uma cultura da emergência, na qual a alteridade, o lugar do outro é cada vez menos 
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respeitado. O que domina nas diferentes esferas da nossa sociedade são os individualismos, de 

todo tipo:  

 

[...] individualismos na vida econômica (a maneira como as empresas 

batalham umas com as outras); individualismos na ordem da política (a 

maneira como os partidos frequentemente abandonam a ideia de política 

para se tornarem simplesmente eleitoreiros); individualismo na ordem do 

território (as cidades brigando umas com as outras, as regiões reclamando 

soluções particularistas). Também na ordem social e individual são 

individualismos arrebatadores e possessivos, que acabam por constituir o 

outro como coisa. Comportamentos que justificam todo desrespeito às 

pessoas são, afinal, uma das bases da sociabilidade atual. (SANTOS, 2000, 

p. 47). 

 

Além dos inimigos que o sistema capitalista impõe (comunismo; as drogas; o 

terrorismo), o projeto de globalização real nos faz criar nossos próprios inimigos. Nossos 

mesmos vizinhos, por pertencer a um partido diferente, por torcer por outro time, por ter outra 

religião, por possuir outras crenças, afinidades sexuais, ideológicas, podem virar nossos 

inimigos mortais. Basta ligar a TV e assistir os jornais ou os cada vez mais profusos 

programas sensacionalistas, para ver o número de vítimas que deixam os encontros de futebol, 

as brigas de bar, das festas, as vítimas pela violência sexual, racial, familiar, os crimes 

passionais.  

A intolerância pela diferença tem alcançado limites assustadores. Além do mais, um dos 

paradoxos que experimenta a atual globalização é que a tecnologia com seus acelerados 

avanços tem facilitado muito a comunicação, mas a interação com o outro se tornou cada vez 

mais difícil. Podemos estar em poucas horas em qualquer lugar do mundo; a Internet tem 

permitido a comunicação real, imediata, com pessoas dos diferentes cantões do planeta; com 

nosso celular podemos estar conectados com o mundo inteiro, fazer operações bancárias 

enquanto conversamos pelo whatsapp, pelo facebook ou por qualquer dos muitos programas 

que têm esses aparelhos, com nossos amigos ou parentes e encaminhar fotografias ou vídeos 

do lugar onde nos encontramos. Vivemos resguardados em nossos condomínios, distraídos 

com os objetos de consumo, temerosos de tudo, até de nos mesmos. 

Bauman, nesse sentido, no livro O medo líquido, distingue três tipos de ameaças, das 

quais o indivíduo contemporâneo sustenta seu medo: primeiro, as ameaças que colocam em 
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risco o corpo e as propriedades materiais; segundo, as que podem atingir a estabilidade 

econômica, o emprego, o sustento; terceiro, as ameaças à posição social do indivíduo, à sua 

identidade, qualquer que seja, e a uma possível degradação ou exclusão social (BAUMAN, 

2006, p. 10).  

Além dessas ameaças, Bauman menciona outra zona, fonte de temores, talvez a mais 

aterrorizante, uma zona cinzenta, entorpecente dos sentidos e irritante, até agora sem nome, 

por onde se infiltram medos cada vez mais densos e temíveis, ameaçando destruir nossos 

lares, empregos e corpos com desastres: “[...] naturais, mas nem tanto; humanos, mas não de 

todo. Ao mesmo tempo naturais e humanos, embora diferentes de ambos” (BAUMAN, 2006, 

p. 11). São medos “invisíveis”, que estão aí, mas não são detectados nem identificados 

claramente, e talvez nunca cheguem a se concretizar. Estes são os medos mais explorados 

pelos alarmistas, pelas igrejas, pela mídia e até pela indústria (farmacêutica, de alimentos, de 

saúde).  São, aliás, os responsáveis por nos manter o tempo todo saturados com possíveis 

desgraças que, na maioria das vezes, acabam não acontecendo (BAUMAN, 2006, p. 14). 

Por isso, afirma-se que o medo não se alimenta do real e concreto e sim do possível, das 

dúvidas, das ameaças, e, quanto mais difícil de identificá-las, maior o medo. Uma vez que são 

confrontadas as fontes que originam o medo, este desaparece. Porém, em nosso mundo 

globalizado, os medos não são confrontados e, portanto, não são superados. Isso porque suas 

fontes são múltiplas e difusas. O ser humano, assim, é levado a ter uma sensação constante de 

medo, o que, por sua vez, ocasiona pelos menos três graves consequências: a perda de fé no 

futuro; a violência, fruto da desconfiança ao desconhecido e ao diferente; a necessidade de 

segurança. As três, aliás, são fomentadas e fortemente exploradas pela mídia, pela indústria e, 

em definitivo, pelo sistema. 

 A perda de fé no futuro se reflete, por exemplo, na apatia das pessoas, na falta de 

compromisso com o social e o político; na descrença nas instituições (políticas, religiosas, 

militares, jurídicas); na proliferação de religiões, cultos, rituais; na dificuldade de estabelecer 

relações pessoais e sentimentais duradouras
65

; na sensação de leveza, seguindo a ideia de 

Milan Kundera em A insustentável leveza do ser (1983), que caracteriza o homem 

contemporâneo. Esta descrença no porvir está sendo bem aproveitada pelo mercado, 

incentivando o consumo excessivo de produtos, na sua maioria, descartáveis, pois a indústria 
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tecnológica (e nisso o progresso, sim, se aperfeiçoou), a cada dia, traz um novo produto que 

deixa obsoletos, portanto descartáveis, os anteriores.  

Os bancos, igualmente, encontraram a forma de se beneficiar caudalosamente com o 

medo do homem contemporâneo. As cadernetas de poupança e os cartões de crédito são uma 

clara prova disso. Através deles, o futuro incerto é trazido ao presente, para ser consumido 

agora, fresquinho e sem arrependimentos: 

 

Por que esperar se você pode saborear as alegrias futuras aqui e agora? 

Reconhecidamente, o futuro está fora do nosso controle. Mas o cartão de 

crédito, magicamente, traz esse futuro irritantemente evasivo direto para 

você, que pode consumir o futuro, por assim dizer, por antecipação – 

enquanto ainda resta algo para ser consumido... Parece ser essa a atração 

latente da vida a crédito, cujo beneficio manifesto, se acreditar nos 

comerciais, é puramente utilitário: proporcionar prazer. E se o futuro se 

destina a ser tão detestável quanto se supõe, pode-se consumi-lo agora, ainda 

fresco e intacto, antes que chegue o desastre e que o futuro tenha a chance de 

mostrar como esse desastre pode ser detestável. (BAUMAN, 2006, p. 16). 

 

Por isso, afirma o sociólogo, não existe uma geração tão endividada como a nossa. 

Vive-se a filosofia do Carpe Diem descartável, porque a promessa de continuidade é cada vez 

mais incerta. Em qualquer momento, pode aparecer um iceberg (financeiro, nuclear, 

ecológico, social, militar, fundamentalista) que afunde nossa vida. A sociedade padece, assim, 

da “síndrome do Titanic”, definido como “o horror de atravessar a ‘casca fina como uma 

hóstia’ da civilização para cair naquele vazio destituído das ‘bases elementares da vida 

civilizada, organizada’ (‘civilizada’ precisamente porque ‘organizada’ – rotineira, previsível, 

com códigos de comportamento determinados)” (BAUMAN, 2006, p. 27).  

A violência fruto da desconfiança no desconhecido, no que é diferente, e no ódio que 

isso gera, por sua vez, pode apreciar-se claramente no que Arjun Appadurai denomina como 

“o medo ao pequeno número”. O pequeno número identifica todas aquelas minorias, étnicas, 

raciais, sexuais, econômicas, culturais, ideológicas, linguísticas, dentro de uma comunidade. 

Porém, as grandes maiorias sentem desconfiança e enxergam esses pequenos números como 

uma ameaça latente, por diferentes razões: 
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Primeiro, os pequenos números estão associados a oligopólios, elites e 

tiranias. Eles sugerem a possibilidade do que hoje é chamado da “tomada 

pela elite” dos recursos, privilégios e da própria capacidade de mediação. Os 

pequenos números também são fonte de preocupação porque levantam o 

fantasma da conspiração, da célula, do espião, do traidor, do dissidente ou 

revolucionário. Os pequenos números introduzem o privado na esfera 

pública, e, com ela, os perigos correlatos do nepotismo, conivência, 

subversão e engano. Eles abrigam o potencial para o segredo e a privacidade, 

ambos anátemas para as ideias de publicidade e transparência que são vitais 

para as ideias liberais de comunicação racional e deliberações às claras. 

(APPADURAI, 2009, p. 53). 

 

Essa é a visão sobre os pequenos números que impõe o projeto atual de globalização e 

que é defendida pelos membros majoritários da comunidade. Assim, pode resultar perigoso, 

ameaçante para estes, tudo aquilo que seja diferente dos parâmetros por eles estabelecidos, 

das características comuns ao grande número. As minorias geram a sensação de pôr em perigo 

a ordem estabelecida, assim como o lugar na sociedade e os benefícios que ostentam as 

maiorias. Esses sentimentos se manifestam em intolerância, rejeição, preconceito. Elementos 

que facilmente se transformam em estopim para a explosão da violência.  

Nesse sentido, este tipo de pensamento atávico, de raiz única, seguindo as categorias de 

Glissant
66

, gera o que Appadurai define como “identidades predatórias”: 

 

Defino como “predatórias” aquelas identidades cuja mobilização e 

construção social requerem a extinção de outras categorias sociais próximas, 

definidas como ameaças à própria existência de algum grupo, definido como 

“nós”. As identidades predatórias emergem, periodicamente de pares de 

identidades, algumas vezes de conjuntos maiores do que dois, que têm 

longas histórias de contato próximo, mistura e algum grau de mútuos 

estereótipos. A violência ocasional pode ou não ser parte dessas histórias, 

mas algum grau de identificação contrastante sempre está envolvido. Um dos 

membros do par ou do conjunto frequentemente torna-se predatório ao 

mobilizar um entendimento de si mesmo como uma maioria ameaçada. Esse 

tipo de mobilização é o passo-chave para transformar uma identidade social 

benigna numa identidade predatória. (APPADURAI, 2009, p. 46). 
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As maiorias predatórias justificam a prática da violência no temor de que possa se 

produzir uma inversão de lugares e as minorias se transformem em maioria, ameaçando sua 

extinção e, por conseguinte, seu papel hegemônico. Provocando, dessa maneira, o incremento 

dos nacionalismos, regionalismos, bairrismos; dos fanatismos religiosos e de outros tipos 

(futebolísticos, musicais, etc.); do racismo; da homofobia; enfim, o fortalecimento dos 

elementos que constroem a identidade do grupo majoritário.  

Desse ódio e intolerância aos pequenos números decorre a terceira grande consequência 

que ocasiona o medo: a necessidade de segurança. Depois do 11 de Setembro, nossa 

sociedade experimentou uma excessiva e até assustadora necessidade de segurança. 

Aeroportos, ruas, shopping centers, prédios, condomínios e até nossos lares devem estar 

protegidos, embora esta “proteção” muitas vezes não seja real. O importante é se sentir 

protegido. Um vigilante, umas grades, umas câmeras de vídeo, um alarme para o carro, no 

final das contas, pouco podem fazer diante de uma ameaça real, mas as pessoas precisam 

saber que há alguém cuidando delas. 

A insegurança, além disso, nasce do sonho da ordem, do desejo de totalidade e de 

certeza absoluta, próprios do ideal da Modernidade e de sua racionalidade. Como afirmam 

Ana Rosa Ramos e Alba Regina Ramos (2010, p. 13): “Nas sociedades modernas a utopia de 

uma outra sociedade e de um individuo protegido dos principais riscos parecia algo ao alcance 

de nossas mãos. Mas isso não se concretizou”. O homem, por sua vez, como afirma Yves 

Pedrazzini no seu livro A violência das cidades (2006), “[...] prefere a certeza das tentativas 

de evasão que o levarão ao fracasso que a incerteza da liberdade; prefere ser controlado por 

um imaginário feitor das galés que ser livre e dono de si mesmo”.  

A Modernidade misturou as ideias de ordem e progresso com as de controle e 

segurança, e o ser humano depositou toda sua crença e confiança nelas. Porém, depois da 

violência globalizada deflagrada a partir dos anos oitenta e que ficou latente com os 

acontecimentos do 11 de Setembro, comprovou-se que esse controle e essa segurança, assim 

como outras ideias e promessas da Modernidade, não eram tão sólidos e absolutos. Muito pelo 

contrário, viu-se que o sistema assim como o individuo nele imerso eram altamente 

vulneráveis, levando-nos a uma profunda sensação de vazio, de medo e de incerteza. Provoca, 

igualmente, a desconfiança e a distância com o outro, o diferente, já que ele representa todas 

as possibilidades de ameaça contra essa ordem e essa ideia de segurança estabelecidas: “[...] 
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vivemos um individualismo agonístico, extremado, que é o individualismo desancorado de 

compromissos éticos, no qual a violência é o modo mais agudo de revelar o total desrespeito e 

desconsideração pelo outro” (RAMOS; RAMOS, 2010, p. 15).  

Esse “outro” ameaçante, com todas suas possíveis variações, concentra-se na figura do 

pobre. Assim, ao lado do medo, a pobreza é outro elemento essencial da globalização perversa 

que caracteriza nossa contemporaneidade.  

A pobreza, assim como a violência, sempre existiu. Sempre houve ricos e pobres. Uns 

mais abastados que outros. Mas, como disse Milton Santos (2000), nunca como agora ela foi 

parte estrutural da sociedade, do sistema. E, onde há pobreza, desigualdade, onde se impõe a 

“tirania do dinheiro”, existirá a violência. Por isso, pode-se falar de violência da pobreza, já 

que, como diz Pedrazzini (2006, p. 18): 

  

Os filhos dos pobres nos assustam porque revelam o futuro. Mas os pobres 

continuam sendo os bandidos da história, pois esta foi e será sempre contada 

pelos ricos. [...] A pobreza é a última violência das sociedades pacificadas e 

democráticas, mas é a mais terrível, porque o castigo imposto pelas camadas 

dominantes não a elimina. Quando os pobres tornam-se violentos, são logo 

exterminados pela polícia.  

 

Como diz Girard, combate-se a violência com mais violência, só que a violência de 

caráter estrutural, oficial, é a mais violenta e cruel porque coloca sua máscara terrífica de 

legitimidade. Ataca-se à violência dos pobres e aos pobres, claro, mas não à pobreza, às 

causas que a originam. As grandes multinacionais que controlam os rumos e as finanças 

mundiais, continuam morando numa espécie de paraíso invisível, gozando dos excessos que o 

monopólio do dinheiro lhes permite, enquanto seus soldados combatem na guerra dos mais 

fracos, a guerra do pobres.  

Esta ordem mundial tem acentuado, progressivamente, as desigualdades. O desequilibro 

social e econômico é cada vez mais aberrante, como mostramos no capítulo inicial desta 

pesquisa. Os ricos são, a cada dia, mais ricos enquanto o número de pobres aumenta de uma 

maneira alarmante. Aliás, ser pobre hoje não é apenas uma questão de dinheiro, é fazer parte 

de uma camada “inferior” dentro da sociedade: 

 



 293 

 

[...] ser pobre é participar de uma situação estrutural, com uma posição 

relativa inferior dentro da sociedade como um todo. E essa condição se 

amplia para um número cada vez maior de pessoas. O fato, porém, é que a 

pobreza tanto quanto o desemprego agora são considerados como algo 

“natural”, inerente a seu próprio processo. Junto ao desemprego e à pobreza 

absoluta, registra-se o empobrecimento relativo de camadas cada vez 

maiores graças à deterioração do valor do trabalho. (SANTOS, 2000, p. 59).   

 

Para Milton Santos (2000, p. 69-74), as sociedades ocidentais conheceram, na segunda 

metade do século XX, pelo menos três tipos de pobreza: a pobreza incluída, a pobreza da 

marginalidade, e a pobreza estrutural. A primeira fazia parte de uma sociedade na qual o 

consumo não estava tão altamente difundido nem exacerbado e o dinheiro não constituía um 

nexo social fundamental. A pobreza, assim, era vista como um acidente, portanto podia-se 

falar de “pobres incluídos”.  

A segunda, já foi vista como uma “doença da civilização”, como um problema grave, 

mas que podia ser resolvido. Ao lado da “pobreza absoluta” apareceu outro tipo de pobreza 

relativa, identificada pela capacidade e possibilidade de aceder aos bens de consumo que eram 

impostos pelo mercado. A pobreza estrutural, que impera hoje na nossa sociedade, não é mais 

assumida como um “acidente” ou como uma “doença” que pode ser curada, própria de alguns 

países (subdesenvolvidos), ou de alguns tipos de sociedades. É uma pobreza globalizada, com 

enormes e variados “vasos comunicantes”, produto de vários fatores, como o crescimento do 

desemprego, a “redução do valor do trabalho”, o consumo exacerbado que estamos vivendo e, 

principalmente, a acumulação desmedida do capital global.  

O pior de tudo é que esse tipo de pobreza é visto pela grande maioria como parte 

“natural”, “banal”, do processo de evolução da sociedade: 

 

Essa produção maciça de pobreza aparece como um fenômeno banal. Uma 

das grandes diferenças do ponto de vista ético é que a pobreza de agora 

surge, impõe-se e explica-se como algo natural e inevitável. Mas é uma 

pobreza produzida politicamente pelas empresas e instituições globais. Estas, 

por um lado, pagam para criar soluções localizadas, parcializadas, 

segmentadas, como é o caso do Banco Mundial, que, em diferentes partes do 

mundo, financia programas de atenção aos pobres, querendo passar a 

impressão de se interessar pelos desvalidos, quando, estruturalmente, é o 

grande produtor da pobreza. Atacam-se, funcionalmente, manifestações da 

pobreza, enquanto estruturalmente se cria a pobreza ao nível do mundo. E 
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isso se dá com a colaboração passiva ou ativa dos governos nacionais. 

(SANTOS, 2000, p. 73). 

     

Nesse tipo de pobreza, os pobres não são mais incluídos ou marginalizados, são 

excluídos desse mundo maravilhoso que a globalização fabula. E, sendo a exclusão um dos 

maiores medos do indivíduo contemporâneo, essa pobreza gera o individualismo predador 

que estamos experimentando em nossas atuais sociedades. O que fazem muitos dos jovens de 

favela que não tem dinheiro para comprar os tênis, os celulares, os carros ou qualquer um dos 

artigos descartáveis do mercado, sem os quais não é respeitado nem integrado na sociedade? 

Sair com todo seu ódio e ressentimento a arrebatá-los de quem os tem. E, quanto mais 

produtos do mercado são conseguidos ou “arrebatados”, também maior será o desejo por 

novos objetos de consumo. Porque o valor que impera na atual sociedade não é que as coisas 

sejam boas ou uteis, mas que sejam novas. E é esta a sociedade que temos: selvas de asfalto 

nas quais os indivíduos lutam uns contra os outros pela aquisição desses bens de consumo que 

impõe o sistema para que as pessoas não se sintam excluídas dele e pensando que é esse o 

caminho para a felicidade, o progresso.   

Pode-se, finalmente, dizer que a globalização (perversa) recicla e incorpora os rastos da 

violência histórica das sociedades, colocando-as a circular na órbita do sistema dominante: o 

capitalismo neoliberal. No caso da América Latina, vemos então que as marcas da violência 

colonial, da luta de partidos, dos regimes militares, dos conflitos guerrilheiros, do 

narcotráfico, antes de desaparecerem se amalgamam e se fortalecem com as leis da 

globalização perversa que vivemos: o império do Eu, a tirania do dinheiro, o totalitarismo do 

consumo, radicalizando o medo e a pobreza. Fatores que, somados, repercutem no estado de 

guerra que caracteriza a realidade latino-americana nas últimas décadas. Guerra ou guerras 

que embora sejam vistas como conflitos nacionais, internos, fazem parte da guerra do mundo 

globalizado.  

Diante desse cenário, podemos aplicar a máxima popular segundo a qual, quando uma 

coisa está mal, sempre pode ficar pior. Assim, como previu Milton Santos 15 anos atrás 

quando publicou seu livro, a perversidade da globalização aumentou consideravelmente. Aos 

elementos apontados por ele no seu estudo, podemos acrescentar o mencionado 

anteriormente: a globalização da guerra, do ódio. Ayotzinapa, Síria, Palestina, Paris, são 

exemplos recentes e profundamente lamentáveis dessa situação. 
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Sobre o terceiro aspecto colocado por Milton Santos – a globalização como poderia ser, 

que é a linha com a qual comunga este estudo, debruçar-nos-emos melhor no final do 

trabalho. Por enquanto, podemos apontar que, como disse o pensador brasileiro, as mesmas 

bases técnicas utilizadas para a atual globalização perversa podem ser empregadas para a 

construção de outra globalização: 

 

Todavia, podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma 

globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre 

outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o 

conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se 

apoia para construir a globalização perversa de que falamos acima. Mas, 

essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos, se forem 

postas ao serviço de outros fundamentos sociais e políticos. (SANTOS, 

2000, p. 20).  

 

Essa linha de pensamento é defendida e apoiada por outros pensadores contemporâneos, 

como pudemos ver na olhada sociológica que apresentamos no primeiro capítulo e por alguns 

(muitos poucos) políticos, como José Mujica, que, em total sintonia com o que diz Milton 

Santos, no discurso pronunciado na ONU em 2013
67

, afirmou: 

 

Precisamos sim mascar muito o velho e o eterno da vida humana junto da 

ciência, essa ciência que se empenha pela humanidade não para enriquecer; 

com eles, com os homens de ciência da mão, primeiros conselheiros da 

humanidade, estabelecer acordos para o mundo inteiro. Nem os Estados 

nacionais grandes, nem as transnacionais e muito menos o sistema financeiro 

deveriam governar o mundo humano. Sim, a alta política entrelaçada com a 

sabedoria científica, ali está a fonte. Essa ciência que não apetece o lucro, 

mas que mira o por vir e nos diz coisas que não escutamos. Quantos anos faz 

que nos disseram coisas que não entendemos? Creio que se deve convocar a 

inteligência ao comando da nave acima da terra, coisas assim e coisas que 

não posso desenvolver nos parecem impossíveis, mas requereriam que o 

determinante fosse a vida, não a acumulação.  

 

                                                           
67

 Disponível em: < http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/09/leia-a-integra-do-discurso-de-jose-

mujica-na-onu-4281650.html >. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/09/leia-a-integra-do-discurso-de-jose-mujica-na-onu-4281650.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/09/leia-a-integra-do-discurso-de-jose-mujica-na-onu-4281650.html


 296 

 

A pergunta que paira no ar é: com todas as bases técnicas e econômicas que temos no 

mundo, com todas as possibilidades para construir uma sociedade melhor, um planeta melhor, 

outra globalização, seremos capazes de fazê-lo?  

Na continuação, focaremos a análise em dois romances da estética da violência: 

Trilogia sucia de la Habana, do cubano Pedro Juan Gutiérrez, e Cidade de Deus, do brasileiro 

Paulo Lins, e, como nas histórias de vida que eles narram, a partir de realidades diferentes e 

aparentemente antagônicas, um país que não se incorporou ao projeto de globalização (Cuba) 

e outro que sim (Brasil) revelam duas caras da mesma moeda: a pobreza e a violência 

globalizadas.  

  

4.1.  CUBA NA CONTRUÇÃO DO “NOVO HOMEM” 

 

 

O triunfo da Revolução Cubana, como temos insistido neste trabalho, foi fundamental 

para o impulso e utopia revolucionários em toda a América Latina, assim como elemento 

ideológico importante no processo de evolução do novo Romance Latino-americano, 

particularmente do boom. A vitória de Castro, Guevara e dos homens da Sierra Maestra teve 

um impacto sem precedentes (talvez só comparável com o da Revolução Mexicana em 1910), 

não só no continente americano, mas no mundo inteiro, como aponta Gilles Bataillon em “De 

la lucha contra el tirano a la dictadura totalitaria: las revoluciones de Cuba (1959) y Nicaragua 

(1979)” (2010, p. 5): 

 

Derrota al régimen tiránico y corrompido de Batista. Lleva al poder a 

dirigentes sobre quienes la opinión pública internacional concuerda en ver 

modelos de probidad que encarnan una nueva idea de la revolución. La toma 

del poder de Castro y del movimiento del 26 de julio es percibida como la 

puesta en marcha de las masas del Tercer Mundo, “una revolución 

campesina” (Sartre) dirigida por la intelligentsia. El rostro de esta revolución 

es en primer lugar el de Castro lanzando una reforma agraria que pone fin a 

las injusticias sociales y replantea el país bajo la dirección de un Instituto 

Nacional de la Reforma Agraria (INRA), conformado por cuadros 

provenientes del ejército rebelde.  

 

Contudo, é necessário afastar-se das interpretações apologéticas ou detratoras que 

suscitam o tema da Revolução e o regime instaurado por Fidel Castro e tentar analisar 
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objetivamente o caso cubano como umas das principais exceções à introdução do projeto de 

globalização capitalista na América Latina. 

 Como nos outros países do continente, Cuba, desde sua independência, se preocupou 

pela consolidação de uma ordem política estável em um contexto de lutas partidárias e 

interesses particulares. Isso prejudicou a formação do Estado-nação e a credibilidade popular 

sobre a unidade social deste:  

 

Así, ni la creencia en los mecanismos autorreguladores del mercado, ni la 

teoría de la soberanía general son suficientes para colocar los cimientos 

propios de lo social. Todo lo contrario, reina la idea de que lo social librado 

a sí mismo está destinado a lo inacabado y a la barbarie. (BATAILLON, 

2010, p. 14). 

 

Essa incerteza, segundo Bataillon (2010, p.14), constrói uma visão sobre o social e o 

político como “inacabado” e, portanto, condenado à barbárie, “si no se pone en ordem ‘desde 

arriba’”. Esse contexto social originou a aparição do “caudilhismo” tão estendida em toda a 

América Latina ao longo do século XIX e primeira metade do XX, e que a literatura latino-

americana soube representar muito bem através do “romance do ditador”: o homem forte, o 

patriarca, que, com mão dura, protege e ordena a nação.  

No caso de Cuba, essa incerteza na unidade nacional foi acrescida pelas diferentes 

incursões dos Estados Unidos no século passado (19121925, 19261933) (BATAILLON, 

2010, p. 15). Para o sociólogo francês, esses elementos explicam a figura de Fulgêncio Batista 

em Cuba e a de Anastasio Somoza em Nicarágua, entre os quais Bataillon estabelece 

paralelos: 

 

En vista de estas situaciones, las similitudes entre Fulgencio Batista y 

Anastasio Somoza García no faltan. Los éxitos tanto de uno como del otro 

residen en su capacidad de aparecer un tiempo determinado como los 

artesanos de un ordenamiento de lo social. La implementación de una 

legislación social va a permitir, tanto al primero como al segundo, integrar a 

las clases subalternas, haciéndolos aparecer como los civilizadores de 

sectores sociales arrojados, hasta ese momento, a la barbarie. Estas mismas 

leyes esbozan el principio de una necesaria complementariedad entre el 

capital y el trabajo en la medida en que moderan los apetitos de los oligarcas. 

Ellos son también los que ponen fin a los enfrentamientos armados entre 

entidades rivales y las obligan a pactar. (BATAILLON, 2010, p. 15). 

 

 Esses caudilhos, além do mais, valem-se do discurso cristão para falar de uma nova 

ordem social na qual a corrupção e os vícios devem ser erradicados para ter o surgimento do 
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“novo homem”. O curioso, diz Bataillon, é que esses esquemas são utilizados novamente por 

Castro e os sandinistas para legitimar suas ações: 

 

Una vez instalados en un buen lugar dentro de los nuevos círculos de los 

competidores por el poder, Castro y los sandinistas van a hablar un lenguaje 

que desconocen los cubanos y los nicaragüenses, el del conflicto entre un 

puebloUno y los enemigos del Pueblo, el de la formación del hombre 

nuevo, o incluso el de la abolición de toda diferencia entre Poder, Derecho y 

Estado. Pero de nuevo en este caso, es conveniente señalar que tanto el líder 

cubano como sus homólogos nicaragüenses están forjando cosas nuevas con 

base en la transformación de elementos antiguos. El discurso sobre la 

refundación del mundo y la necesidad de una regeneración de la sociedad 

toma cada vez un buen número de sus elementos de la simbología cristiana. 

Los guerrilleros que bajan de la Sierra Maestra y marchan triunfalmente 

hacia La Habana se exhiben como católicos. De hecho, la Iglesia festeja la 

caída de Batista. En cuanto a Nicaragua, la revolución se afirma de entrada 

como cristiana. Luego del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro en enero de 

1978, el arzobispo de Managua – Monseñor Obando – justificó, por medio 

de múltiples parábolas bíblicas, el recurso a la lucha armada contra Somoza. 

La victoria de la oposición se celebra como una resurrección. El arzobispo y 

el conjunto de prelados recibirán el juramento de los miembros de la Junta 

de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) antes de darles su 

bendición y de celebrar un Te Deum. (BATAILLON, 2010, p. 18-19).  

 

No caso de Cuba, que é o que nos interessa em particular, aos seis meses do triunfo da 

Revolução, Castro assume o poder vitalício sobre o governo da ilha, nomeia seus homens de 

confiança nos principais ministérios e cargos públicos, apaga de forma violenta qualquer 

oposição ao regime sob a ideia de “traição” e de atentar contra a estabilidade da nação e 

formas de complô contra a Revolução. Durante este primeiro ano da Revolução, Castro 

empreende uma série de medidas que marcarão o rumo do seu governo e da história cubana, 

como analisa Bataillon (2010, p.7): 

 

Diciembre de 1959 ve el primer proceso político contra miembros del 

Ejército Revolucionario, que deciden renunciar a sus responsabilidades para 

protestar por el curso que ha tomado la revolución. Acusados de traición, son 

condenados a largas penas en prisión como resultado de un proceso en el que 

se intenta, sin éxito, hacerlos desempeñar al mismo tiempo el papel de 

acusados y el de procuradores contra sí mismos. En enero de 1960, la 

libertad de prensa y la libertad de organización sindical quedan suprimidas. 

Las relaciones con Estados Unidos se tensan sin cesar y en marzo de 1960, 

mientras el gobierno cubano rechaza los últimos ofrecimientos de 

cooperación estadounidenses, Eisenhower da luz verde para que la CIA 

entrene a exiliados anticastristas. En mayo, los cubanos establecen relaciones 
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diplomáticas con la URSS. En represalia, los Estados Unidos se niegan a 

comprar el saldo azucarero de la cuota de azúcar cubana para 1960, y la 

URSS responde con la compra de dicho saldo. En agosto, Estados Unidos 

hace que se vote en la OEA una resolución de condena a Cuba. Los cubanos 

nacionalizan las grandes empresas nacionales y extranjeras, en octubre. 

Estados Unidos decreta en ese mismo mes un embargo sobre las relaciones 

comerciales antes de romper sus lazos diplomáticos con este país en enero de 

1961. Al mismo tiempo, los primeros grupos subversivos 

contrarrevolucionarios crecen en la isla: en abril, las tropas de exiliados 

cubanos apoyadas por Estados Unidos desembarcan en Playa Girón y son 

derrotadas por el ejército cubano. En diciembre, Castro declara, en ocasión 

de un discurso sobre la fundación de un futuro partido comunista unificado: 

“Soy marxistaleninista y lo seré hasta el último día de mi vida”.  

 

A resposta de Estados Unidos, como sabemos, foi contundente, colocando em marcha a 

Operação Condor na América Latina, com regimes genocidas de extrema direita, para 

erradicar a esquerda e prevenir a repetição do caso cubano em outros países do continente. 

Através das ditaduras, da guerra ao comunismo e da Doutrina de Segurança Nacional, os 

Estados Unidos aproveitaram para expandir o capitalismo radical nos países da América 

Latina, através de empréstimos, assinatura de convênios, que eram apresentados publicamente 

e pela mídia como ajudas estratégicas e bilaterais para combater a ameaça comunista, mas, na 

realidade, deixava em situação de dependência econômica e política as nações latino-

americanas. Dependência e subalternidade que continuariam com o fim das ditaduras e que se 

radicalizariam com o neoliberalismo e o projeto de globalização desenvolvidos nos anos 

posteriores. 

Cuba, apesar do totalitarismo de Castro, que reciclou atavismos culturais e violências 

coloniais com sua oposição ao capitalismo e com a implementação de um modelo econômico 

de cunho socialista, viveu uma série de reformas que beneficiaram em muito o país, 

particularmente classes mais vulneráveis, como o próprio Bataillon (2010, p. 25) reconhece: 

 

El gobierno cubano toma toda una serie de medidas que beneficia de 

inmediato a las clases populares. Varios decretos organizan una baja no sólo 

del precio de los alquileres, de más del 50 por ciento para las rentas menos 

elevadas, sino también de las tarifas de la electricidad y el teléfono. Le 

confiscan bienes a los antiguos partidarios de Batista, y desde el primero de 

marzo Castro reparte tierras a los campesinos.  

 

 Nesse sentido, o cubano Ernesto Chávez Negrín, especialista em demografia, em 

“Población y crisis económica en Cuba: la familia y la dinámica demográfica del “período 

especial” (2000, p.3), diz que algumas das primeiras medidas adotadas pelo governo socialista 
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cubano foram: as Leis da Reforma Agrária e da Reforma Urbana; a Campanha Nacional de 

Alfabetização; a redução das tarifas (e em alguns casos de gratuidade) para muitos serviços 

básicos; a construção de escolas e hospitais em zonas rurais afastadas, assim como a 

realização de campanhas maciças de vacinação ao longo de todo o país; a erradicação de 

bairros de indigentes; a criação de novo empregos; a nacionalização das propriedades das 

grandes empresas estrangeiras e nacionais. Além do mais, afirma:  

 

Los cambios económicos fueron acompañados por transformaciones sociales 

no menos importantes, entre las que se destacan la movilidad ascendente de 

sectores antes marginados – como los trabajadores agrícolas y la población 

negra, por ejemplo –; la promoción de la mujer a planos sociales superiores, 

con igualdad de oportunidades respecto al  hombre; y la erradicación de 

lacras como la prostitución, el juego ilícito y el desfalco sistemático de los 

bienes públicos por los funcionarios gubernamentales. (CHÁVEZ NEGRÍN, 

2000, p. 4). 

  

As mudanças empreendidas em Cuba ao longo dos anos 60 e 70 afiançaram as 

hostilidades por parte dos Estados Unidos e, paralelamente, estreitaram as relações com os 

países da Europa Oriental, particularmente a União Soviética. Assim, em 1972, Cuba entra a 

fazer parte do Conselho de Ajuda Mutua Econômica (CAME), uma organização de integração 

econômica dos países socialistas, a qual era liderada pela União Soviética.  

O crescimento econômico da ilha e suas transformações sociais, afirma Chávez Negrín, 

levaram a que o conceito de “pobreza” em Cuba não tivesse correspondência com o dos 

outros países da América Latina: 

 

Al mejorar la situación económica y mantenerse un sistema equitativo de 

distribución de las riquezas basado principalmente en el aporte laboral de 

cada ciudadano, con servicios sociales básicos como la educación y la salud, 

de acceso universal y gratuito, ya el término “pobreza” resultaba cada vez 

menos aplicable en nuestro país, o al menos no tenía aquí la misma 

significación que en otras naciones latinoamericanas o del Tercer Mundo en 

general. (CHAVEZ NEGRÍN, 2000, p. 4).  

 

Não obstante, ao longo dos anos 80 se desenvolveu uma série de fenômenos que vão 

afetar profundamente o governo socialista cubano. Chávez Negrín (2000, p. 5) aponta como 

os principais: 

 

[…] el endurecimiento del bloqueo norteamericano; la caída de los precios 

del petróleo (Cuba reexportaba una cierta cantidad del combustible que 
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recibía a bajos precios de la Unión Soviética); la reducción de la producción 

azucarera por fenómenos climáticos; la caída de la eficiencia de la economía 

interna; y el incremento de la deuda con Occidente debido al alto nivel de 

importaciones asociado al modelo extensivo. En 1986 Cuba declara la 

moratoria en el pago del servicio de la deuda, con lo cual Occidente le cierra 

los créditos, y deben reducirse en un 30% sus importaciones en moneda 

libremente convertible.  Para 1987, en vísperas del gran viraje político de los 

países socialistas europeos, el 86,4% del intercambio comercial cubano se 

llevaba a cabo con ellos 

  

Com a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e, consequentemente, 

da CAME, a pressão econômica aguda por parte dos Estados Unidos com as Leis Torricelli 

(1992) e, posteriormente, a Helms-Burton (1996), a crise cubana se complicou ainda mais. O 

governo cubano perdia todo o apoio político, econômico, ideológico, logístico, da Europa 

socialista e os Estados Unidos aproveitavam para endurecer o bloqueio econômico sobre a 

ilha. Assim, em setembro de 1990, o governo cubano declara oficialmente o início do 

“Período Especial”: 

 

En un breve período de tiempo, Cuba vio limitado de manera radical, o 

eliminado del todo, su acceso a fuentes de financiamiento alternativas; se 

redujo drásticamente el suministro de materias primas y otros productos 

básicos; y desaparecieron los mercados tradicionales para sus exportaciones. 

En términos concretos ello significó la caída de la capacidad importadora 

cubana en apenas tres años desde 8139 millones de dólares en 1989 a solo 

2200 millones en 1992. La importación de petróleo, en particular, se redujo 

en ese mismo período desde 13,3 hasta 6,1 millones de toneladas. La 

producción azucarera pasó de 7,1 millones de toneladas en la zafra de 1991-

1992 a 4,2 millones en la de 1992-1993. Entre 1990 y 1993, en resumen, el 

producto interno bruto del país se redujo en un 35%. (CHÁVEZ NEGRÍN, 

2000, p. 6). 

 

As condições sociais e a qualidade de vida da população se viram extremamente 

abaladas: carências de alimentos; cortes e reduções no serviço de energia e água; problemas 

de transporte; carência de roupas, calçados, produtos de higiene, medicamentos; fábricas e 

empresas foram fechadas; e o esporte e o lazer se viram prejudicados.  

Apesar da difícil situação social e para evitar que a miséria e a pobreza extrema 

prevalecessem o governo fez o possível para não retroceder nos avanços alcançados e para 

não tomar medidas que afetassem os setores mais vulneráveis da população: 

 

En otras palabras, a pesar de la crisis, todos los niños cubanos continuaron 

asistiendo a las escuelas, los servicios de salud siguieron siendo universales 
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y gratuitos, las mujeres se mantuvieron en sus puestos de trabajo, los 

jubilados recibieron sus pensiones, y no proliferaron las familias o los 

individuos sin hogar, o aquellos afectados por otras formas agudas de 

pobreza. (CHÁVEZ NEGRÍN, 2000, p. 6). 

 

É nesse contexto social cubano do “Período Especial” dos anos 90 que surge a Trilogía 

sucia de la habana, de Pedro Juan Gutiérrez, na qual nos apresenta o olhar de um habitante da 

cidade, morador e partícipe do dia a dia da realidade cubana nesse dramático período da 

recente história cubana. 

 

 

4.2. A CIDADE DE DEUS DE PEDRO JUAN GUTIÉRREZ 

 

 

Pedro Juan Gutiérrez (Gutiérrez) nasceu em 1950 na província cubana de 

Matanzas: 

 

Matanzas era “La Atenas de Cuba”. Allí se originó el danzón, la rumba, el 

guaguancó, el yambú, y fue la cuna de la gran industria azucarera y peletera 

desde el siglo XVIII. También nacieron y vivieron allí los grandes poetas 

románticos del siglo XIX. La burguesía matancera, básicamente la 

productora de azúcar, construía mansiones y brindaba mecenazgo a artistas y 

escritores cubanos y extranjeros. La ciudad rivalizaba y copiaba a La 

Habana. (PEDRO JUAN GUTIERREZ: biografia: infância).  

 

Gutiérrez teve sua primeira aproximação da literatura na biblioteca de seu município e 

na leitura das revistas de quadrinhos que vinham do México, que ele lia e depois vendia na 

saída de um bar do bairro enquanto olhava o vai vem das prostitutas da zona como ajudava 

seu pai na venda de sorvetes, para ajudar na renda doméstica. Com o triunfo da Revolução e o 

processo de nacionalização das empresas privadas, em 1961, o negócio de sorvetes do pai e 

suas contas bancárias foram confiscadas. 

 Recrutado pelo exército, em 1966, para cumprir o serviço militar obrigatório. Sobre 

esse episódio de sua vida, a biografia do escritor, disponível no seu site oficial, diz: “Terminó 

el 19 de diciembre de 1970, mucho más curtido y musculoso y convencido de que el mundo 

irremediablemente está lleno de hijoputas que brotan como la hierba” (PEDRO JUAN 

GUTIERREZ: biografia). 
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Gutiérrez exerceu, em seguida, muitas atividades: agricultor, pedreiro, professor de 

desenho técnico, dirigente sindical, construtor, locutor, jornalista, ator de rádio, comerciante. 

Em 1978 licenciou-se em Jornalismo pela Universidade de La Habana, através de um curso 

especial para trabalhadores. Nos anos 80, realizou pesquisas em prisões de Cuba, em favelas 

do Brasil, na fronteira entre Estados Unidos e México e no sul da Espanha. Fruto das 

pesquisas no norte do México foram as Crónicas de México, trabalho que lhe rendeu o Prêmio 

Nacional de Jornalismo de 1991. 

 Em 1987, publicou um livro sobre astronáutica: Vivir en el espacio. Nesses anos, 

começou a escrever o livro Melancolía de los leones, o qual foi publicado em 2000, 

homenagem a Kafka e Cortázar, seus escritores diletos. Sobre estes autores Gutiérrez, na 

entrevista a Stephen Clark, comenta: 

 

Kafka y Cortázar me subyugan por otra razón. A mi modo de ver, ellos 

entienden la literatura como un mundo encerrado sin salida. Tanto Kafka 

como Cortázar hacen literatura por literatura. Son capaces de coger cualquier 

tema, ese vaso de agua, por ejemplo, y van creando como un mundo a partir 

de cualquier cosa, de ese reloj, de una escalera. ¿Te das cuenta? A mí me 

fascinan por eso, por esa facilidad tan maravillosa de jugar con el lector y de 

ir haciéndole trucos, haciéndole trampas, y enredándolo todo y 

complicándolo todo, y de algo aparentemente trivial ir formando un mundo. 

Eso lo hacen Kafka y Cortázar y para mí son fascinantes. (PEDRO JUAN 

GUTIERREZ: entrevista) 

 

Em 1996 publicou os livros de poesia Espléndidos peces plateados e, em 1997, Fuego 

contra los hereges. Em 1998, publicou sua Trilogía sucia de la Habana, recebida com 

entusiasmo pela crítica internacional. Algumas delas presentes na contracapa da obra, como 

aponta Celina Manzoni em “Violencia escrituraria, marginalidad y nuevas estéticas” (2011, p. 

61), indicam “[...] el carácter testimonial del libro y, simultáneamente, la tradición en la que 

se inscribe”: 

 

Este es el testimonio de un habanero descreído. Un hombre que regresa 

extenuado de un largo camino que finalmente no lo condujo a sitio alguno. 

Pero no es pesimista. Pedro Juan sabe que tiene que seguir adelante. Y lo 

mejor es hacerlo sonriendo, a golpe de ron, música y sexo.  

Pedro Juan Gutiérrez hace catarsis en este libro, duro y en gran medida 

autobiográfico, que reúne tres libros de cuentos -Anclado en tierra de nadie, 

Nada que hacer, Sabor a mí. Un lenguaje fuerte y apretado es el único capaz 

de expresar la rabia de quien habita en el vórtice del huracán. Pedro Juan 

vive al borde del precipicio. Marginal, aunque su covacha está en el corazón 
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de La Habana de hoy. Disecciona sus alrededores con habilidad de cirujano 

experto. Sin temor hinca su bisturí afilado, escarba en las entrañas, y lo 

revuelca todo, irrespetuosamente: sexo, hambre, política, erotismo, 

desencanto, anhelos, ron y buen humor. 

Escrita con un ritmo implacable, a medio camino entre la exuberancia 

tropical y la negra desolación de un Bukowski, la Trilogía sucia de La 

Habana es un deslumbrante conjunto de relatos orquestados como una 

novela. Duros, conmovedores y verdaderos, nos revelan a un escritor de pura 

raza, a un implacable cronista de un país y unos tiempos contradictorios, 

terribles, fascinantes. (MANZONI, 2011, p. 61).  

 

Após a publicação da Trilogía..., Gutiérrez publicou mais quatro romances que 

completam o denominado “Ciclo de Centro Havana”, denominação que remete ao nome do 

bairro onde o autor mora e onde se desenvolvem as histórias narradas nesses romances. Estes 

são: El Rey de La Habana (1999); Animal tropical (2000 – Prêmio Alfonso García-Ramos de 

Novela 2000, Espanha); El insaciable hombre araña (2002) e Carne de perro (2003 – Prêmio 

Narrativa Sur del Mundo (2003, Itália). Em 2004, publica o romance policial Nuestro GG en 

la Habana; em 2005, El nido de la Serpiente: Memorias del hijo del heladero; em 2007, 

Corazón mestizo; entre outros títulos publicados pelo autor. 

Além de escritor, Gutiérrez é também reconhecido internacionalmente como artista 

plástico por seu trabalho com “poesia visual”, escultura e pintura. Atualmente continua 

morando no mesmo bairro. 

 No artigo “Verdad y mentira en la literatura” (2001), o escritor apresenta informações 

valiosas sobre sua concepção estética, sua forma de encarar a literatura, a realidade, a verdade 

e a mentira: “Un escritor lo único que puede hacer es coser una gran pieza con trozos de 

realidad y trozos de ficción. La gracia consiste en que no se vean las costuras” (GUTIÉRREZ, 

2001, p. 1); depois, afirma que fica pensando: “¿Por qué el lector es tan ingenuo? ¿Cómo van 

a creer que todo lo que escribo es cierto?” (GUTIÉRREZ, 2001, p. 1). 

Ele acredita que o uso da primeira pessoa pode originar essa ideia nos leitores, porém 

em seguida afirma que a verdadeira resposta pode se encontrar na “infinita capacidad de 

asombro ante lo desconocido, ante lo impensado” que temos os seres humanos, pois, apesar 

de todos os meios tecnológicos para conhecer melhor o mundo, ainda continuamos sendo 

pequenas formigas com alguns metros disponíveis no meio de uma galáxia incomensurável” 

(GUTIÉRREZ, 2001, p. 1).  

Para argumentar e ilustrar essa ideia, o autor narra duas experiências. A primeira é sobre 

uma amiga que é trabalhadora social e sempre lhe conta histórias terríveis da realidade cubana 
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que não aparecem nos jornais nem nos noticiários, porque lá não existe a “crônica vermelha”, 

desde o triunfo da Revolução. A segunda é sobre uma reportagem que o escritor fez acerca de 

novas técnicas cesarianas. Nessa reportagem ele participou de uma intervenção cirúrgica e, 

enquanto o médico praticava uma cirurgia Gutiérrez fazia perguntas e anotava em sua 

caderneta. Porém, quando ele abriu o ventre da mulher, o bebê tinha defecado dentro e o 

cheiro era tão nauseabundo que Gutiérrez não aguentou e desmaiou. Quando acordou estava 

sendo atendido por uma enfermeira, pediu desculpas e expressou sua vergonha ao médico: 

 

Sin embargo, el médico era – es  – un caballero de inteligencia y gentileza 

mayúscula, y me dijo: “Todo lo contrario. Soy yo quien te pido disculpas. Tú 

no estabas preparado sicológicamente para esta experiencia. Una mujer 

embarazada ofrece siempre una imagen tierna y dulce, y un bebé es lo más 

hermoso del mundo. Nadie puede pensar que llegue a la vida apestando a 

mierda y envuelto en excrementos. Por suerte, no siempre es así”. 

(GUTIÉRREZ, 2001, p. 2).  

 

Essas experiências, afirma o escritor cubano, lhe serviram para entender por que alguns 

leitores de seus livros sentem nojo de suas narrações, as repudiam, sentem-se ofendidos, 

acham-nas obscenas, mórbidas. Mas, como ele diz: 

 

Es la realidad que yo exploro la que es intensamente obscena, morbosa y 

desagradable. Cuando me odian los comprendo perfectamente. 

Antón Chejov lo definió de un modo magistral y sintético: Un químico no 

puede sentir asco por nada de lo que existe en la capa de la Tierra. Un 

escritor tiene que ser tan objetivo como el químico. 

Supongo que Chejov, que ejerció siempre la medicina general en los campos 

de la Rusia zarista, sabía muy bien las correspondencias que existen entre el 

bisturí del cirujano y el bisturí social del escritor. (GUTIÉRREZ, 2001, p. 2). 

 

Dessa maneira, pensando nas pessoas que gostam de ficar trancadas no seu mundo 

ordenado e tranquilo, limpo e bonito, ignorando o que acontece fora dele, responde: 

 

Ante esos espíritus timoratos me sonrío y los ignoro. No se imaginan que, 

por el contrario, no exagero, sino que me veo obligado a reducir la realidad 

para hacerla creíble, que es la condición sine qua non de la literatura: tiene 

que ser creíble. La realidad no tiene ese problema. La realidad puede ser 

increíble. De todos modos es realidad. Pero la literatura es otra cosa. La 

literatura está obligada a ser total y absolutamente creíble. De lo contrario el 

lector cierra el libro en la página dos y dice: “Este escritor es un imbécil 

más”. (GUTIÉRREZ, 2001, p. 2). 
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Trilogía sucia de la Habana, como seu nome indica, é uma obra composta por três 

romances que, por sua vez, estão integrados por histórias curtas de caráter híbrido que flutuam 

entre o conto, a crônica, a diatribe e o testemunho. Quase todas elas estão narradas na 

primeira pessoa, por um narrador-protagonista que partilha o mesmo nome do autor (Pedro 

Juan), constituindo um caso exemplar de autoficção literária. Os romances que integram essa 

trilogia são: Anclado en tierra de nadie, Nada que hacer e Sabor a mí.  

Nos vinte e dois relatos que compõem Anclado en tierra de nadie, Pedro Juan, com seu 

bisturi, seu cinismo, seu humor sarcástico e, aliás, com a riqueza e musicalidade 

extraordinárias do espanhol popular caribenho, vai apresentando sua visão crua e suja da vida 

do seu bairro, Centro Havana, e, em geral, da vida e da realidade cubanas durante o chamado 

“Período Especial”.  

Similar à maneira como Fernando Vallejo inicia La Virgen de los sicarios, o narrador 

começa a primeira história do volume, “Cosas nuevas en mi vida”, contando como, depois de 

uma temporada fora do seu país (em Londres), regressa e se depara com o desastre, com o 

apocalipse que se desencadeou na sua cidade. Sobre esse aspecto, Alexis Candía Cáceres, em 

“Trilogía sucia de la Habana: descarnado viaje por el anteparaíso” (2007, p. 51),  afirma: 

 

Trilogía sucia de La Habana (1998) de Pedro Juan Gutiérrez, texto que 

reúne los conjuntos de relatos Anclado en Tierra de Nadie, Nada que hacer 

y Sabor a mí, constituye un crudo y salvaje recorrido por La Habana entre 

1994 y 1997, vale decir: por el período más nefasto en términos económicos 

y sociales de la dictadura de Fidel Castro. De esta forma, Gutiérrez hace 

descender al lector por una urbe devastada por la miseria, el hambre, el 

desenfreno y la violencia, colmada de hombres y mujeres destruidos – pero 

jamás derrotados – que se debaten a muerte por sobrevivir, día a día, sin 

mediar límites morales, éticos o religiosos. La Habana aparece como una 

ciudad del pecado, regida por el caos y alejada de Dios, que se erige como 

una nueva Babilonia o una nueva Sodoma.  

 

 Porém, diferentemente de Vallejo, Gutiérrez assume como estratégia de sobrevivência 

não levar nada a sério: 

 

Ahora me entrenaba para no tomar nada en serio. Un hombre puede cometer 

muchos errores pequeños. Y no tiene importancia. Pero si los errores son 

grandes y pesan sobre su vida, lo único que puede hacer es no tomarse en 

serio. Sólo así evita sufrir. El sufrimiento prolongado puede ser mortal. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 8). 
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Como um Lazarillo
68

 caribenho e pós-moderno, o narrador (Pedro Juan) vai 

descrevendo sua rotina de luta para suprir suas necessidades básicas: comer, defecar, tomar 

banho, fazer sexo e se divertir um pouco, num contexto onde as ditas necessidades, com 

exceção do sexo, tornaram-se difíceis de suprir devido à crise por que atravessava o país. No 

meio dessa rotina, por exemplo, aparece um quadro típico dessa conjuntura: uns amigos do 

narrador que querem abandonar a ilha numa balsa improvisada: 

 

Pero no me pude asombrar mucho tiempo porque llegaron dos amigos, muy 

jóvenes, a preguntarme si sería buena idea tirar una balsa al mar por el cabo 

de San Antonio y llegar a cabo Catoche, o si es mejor salir por el norte 

directo a Miami. Eran los días del éxodo, en el verano del 94. Una amiga me 

había dicho el día antes por teléfono: “Se van todos los hombres y los 

jóvenes. Oh, será un problema para nosotras”. No era así totalmente. Se 

quedaba mucha gente incapaz de vivir demasiado lejos, a pesar de todo. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 8).   

 

Pedro Juan os assessora um pouco e depois sai em bicicleta pelas ruas da Havana. Passa 

pela casa de sua ex-mulher e, posteriormente, vai à casa de uma namorada furtiva, com a qual 

há tempos tem um caso. Na descrição do primeiro encontro sexual do narrador, vemos uma 

das constantes do romance: a apresentação crua, obscena e até escatológica do sexo: 

 

Cerca vive Margarita. Hacía tiempo que no nos veíamos. Cuando llegué 

estaba lavando y sudaba. Se alegró y fue a bañarse. Éramos novios furtivos –

no me hagan caso, de algún modo tengo que decirlo – hacía casi veinte años 

y cuando nos vemos primero templamos y después conversamos muy 

relajados. Así que no la dejé bañarse. Le quité la ropa y le pasé la lengua por 

todas partes. Ella hizo lo mismo: me quitó la ropa y me pasó la lengua por 

todas partes. Yo también estaba muy sudado de tanta bicicleta y tanto sol. Se 

estaba reponiendo y engordaba. Ya no estaba demacrada. De nuevo tenía las 

nalgas duras, redondas y sólidas a pesar de sus cuarenta y seis años. Los 

negros son así. Llenos de fibras, y músculos, con muy poca grasa, y una piel 

limpia, sin granos. Oh, no resistí la tentación y, después de un buen rato 

jugando con ella, ya había tenido tres orgasmos, se la metí por el culo. Muy 

despacio, bien mojada con los líquidos de su vagina. Poco a poco. Metiendo 

y sacando y masturbándole el clítoris con mi mano. Ella rabiaba de dolor, 

pero me pedía más y más. Mordía la almohada, pero retrocedía el culo y me 

pedía que se la metiera hasta el tronco. Es fabulosa esa mujer. Ninguna 

disfruta más que ella. Así estuvimos unidos mucho rato. Cuando se la saqué 

estaba embarrada de mierda […]. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 9). 
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Face ao nojo da amante e, possivelmente, do leitor, o narrador diz: 

 

[…] ella se asqueó. Yo no. Yo tenía el cínico alerta, nunca dormía. Es que el 

sexo no es para gente escrupulosa. El sexo es un intercambio de líquidos, de 

fluidos, saliva, aliento y olores fuertes, orina, semen, mierda, sudor, 

microbios, bacterias. O no es. Si sólo es ternura y espiritualidad etérea 

entonces se queda en una parodia estéril de lo que pudo ser. Nada. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 9). 

 

Depois, Pedro Juan regressa a casa, está com fome e o único que tem para comer é um 

pedaço de pão e uma xícara de café. Assim, conclui este primeiro relato reforçando a 

necessidade de assumir uma posição cínica e despreocupada diante da crise cubana como 

forma de sobrevivência: 

  

Me estaba acostumbrando a la miseria. A tomarlo todo como viniera. Me 

entrenaba en abandonar el rigor, o no sobreviviría. Siempre viví carente de 

algo. Desasosegado, queriendo todo a la vez, luchando rigurosamente por 

algo más. Estaba aprendiendo a no tenerlo todo a la vez. A vivir casi sin 

nada. De lo contrario seguiría con mi visión trágica de la vida. Por eso ahora 

la miseria no me hacía mucho daño. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 10). 

 

Em “El recuerdo de la ternura”, a segunda história do romance, Pedro Juan apresenta 

tópicos desenvolvido ao longo da Trilogía...: o uso da autoficção para descrever sua vida, suas 

peripécias, sua visão desencantada do mundo, da realidade, de Cuba e de muitas outras coisas, 

hibridado com a técnica da metaficção, para apresentar e refletir sobre o processo de escrita, 

de transformar toda essa realidade dura, suja, em material literário, poético, artístico. Essa 

estratégia narrativa que vimos em Leopoldo Brizuela com seu romance Una misma noche, em 

Gutiérrez, devido a fatores culturais, climáticos, idiossincráticos, próprios do Caribe, e a sua 

eleição estética, não assume o tom denso e dramático do escritor argentino, mas um tom 

“burletero” (brincalhão), irônico e carnavalesco. Sobre este último aspecto, Candía Cáceres 

(2007, p. 63) comenta: 

 

Se trata de un carnaval que pasa por el juego, la comicidad y, sobre todo, por 

la abundancia. Pese a su carácter paradójico – dadas las privaciones que 

enfrentaba Cuba –, sus habitantes se sumen en los excesos de la música, el 

sexo, la bebida y la mariguana […].  

Trilogía sucia puede simbolizarse, en ese sentido, como una colmena, que 

está saturada de miembros ansiosos de ser parte de una fiesta sin fin. Y es 

que en medio de la miseria, el ron, la mariguana y el sexo aparecen como los 
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medios más efectivos de esparcimiento y evasión. Como sea, si los 

estimulantes son los señores del regocijo, el sexo es el emperador del 

carnaval habanero.  

 

Esse caráter carnavalesco face à  crise social e pessoal do escritor é uma constante no 

romance. Assim, no relato em questão, Pedro Juan comenta que foi demitido do jornalismo 

porque era muito “visceral” e pessoas desse jeito não convinham aos tempos que vivia Cuba. 

A explicação que lhe deram foi: “Necesitamos gente prudente y sensata. Con mucho tino. 

Nada de tipos viscerales, porque el país vive un momento muy delicado y fundamental en su 

historia” (Gutiérrez, 1998, p. 12). Mais adiante, contra essa falsa moral e essa tendência 

enquadradora e aniquiladora da diferença e da diversidade, do regime cubano, Pedro Juan 

argui: 

 

Si tienes ideas propias – aunque sólo sean unas pocas ideas propias – tienes 

que comprender que encontrarás continuamente malas caras, gente que 

tratará de irte a la contra, de disminuirte, de “hacerte comprender” que no 

dices nada, o que debes eludir a aquel tipo porque es un loco, o un maricón, 

o un gusano, un vago, el otro será pajero y mirahuecos, el otro es ladrón, el 

otro santero, espiritista, mariguanero, la otra es chusma, indecente, puta, 

tortillera, mal educada. Ellos reducen el mundo a unas pocas personas 

híbridas, monótonas, aburridas y “perfectas”. Y así quieren convertirte en un 

excluyante [sic] y un mierda. Te meten de cabeza en su secta particular para 

ignorar y suprimir a todos los demás. Y te dicen: 

“La vida es así, señor mío, un proceso de selección y rechazo. Nosotros 

tenemos la verdad. El resto que se joda”.  (GUTIÉRREZ, 1998, p. 14). 

 

Outro exemplo dessa intolerância cristã, da qual falava Bataillon na sua análise da 

sociedade revolucionária cubana, é apresentada por Pedro Juan nesse mesmo relato quando 

conta a história de um amigo fotógrafo, Rene, que também trabalhava no jornalismo e foi 

demitido porque um dia fez umas fotos de mulheres nuas: “Unas simples fotos de muchachas 

muy lindas en cueros. Nada de templetas, ni mamando pingas de negros, nada de eso. Sólo 

desnudos de unas chicas lindas” (Gutiérrez, 1998, p. 16). Foi um verdadeiro escândalo:  

 

Lo botaron del partido, lo sacaron de la prensa y lo expulsaron del Colegio 

de Periodistas. El colmo fue que hasta su mujer lo botó de la casa y le dijo 

que se había “desencantado” de él. Bueno, era así. Cuba en plena 

construcción del socialismo era de una pureza virginal, de un delicioso estilo 

Inquisición. (GUTIÉRREZ, 1998, p.16). 

   



 310 

 

Em “Tipos duros”, um dos relatos que integram o primeiro volume da trilogia de 

romances, Pedro Juan conta que, como as coisas andavam mal, foi visitar América, uma 

amiga “santera”
69

, para que uma consulta e quando chega aonde ela morava, depara-se com o 

suicídio de um homem, um “cara duro”, que, pela raiva e frustração por não assumir sua 

homossexualidade na sociedade machista cubana, acabou com sua vida. América diz ao 

narrador: 

 

– Siéntate que te voy a hacer café. Ya hoy no te puedo consultar. Hay muerto 

fresco en el camino. Y mucha sangre. 

– ¿Qué pasó aquí? 

– Ese muchacho que se ahorcó era maricón. Desde niño lo jodieron. En el 

Centro de Reeducación de Menores. Y le gustó. Ha sido un salao toda su 

vida porque era guapo, era un tipo duro, pero no le gustaban las mujeres. Y 

fue siempre un amargao. Mira lo que se hizo. Se tasajeó con el cuchillo y 

después se ahorcó. Hay que estar loco para hacerse tanto daño. ¿Tú sabes lo 

que hizo ayer por la tarde? Estaba montando un caballo en el terreno de ahí 

atrás, pero lo fustigó tan duro que el caballo se encabritó varias veces hasta 

que lo tumbó. Bueno, pues le entró a púnalas por el pescuezo y lo mató. 

Después salió corriendo y se perdió. Parece que regresó por la madrugada y 

se ahorcó. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 20). 

 

Na história seguinte, intitulada “Yo claustrofóbico”, discorre sobre seu processo de  

endurecimento, pois tinha três opções: endurecer-se, ficar louco ou se suicidar. Depois 

descreve como virou claustrofóbico, psíquica e emocionalmente, quando ficou trancado num 

antigo e destruído elevador: “Cuando salí del ascensor. O cuando me sacaron del ascensor, me 

quedé atrapado dentro de mí mismo. Y estuve atrapado muchos años. Estuve encerrado dentro 

de mí, derrumbándome dentro de mí” (Gutiérrez, 1998, p. 23).  

Não obstante, a festa e o excesso carnavalesco aparecem para lhe permitir continuar 

suportando a vida e a dura realidade. Assim, num seminário de cinema ao qual assiste, 

conhece Rita Cassia, uma brasileira que o deixa encantado:  

 

Ella movía su cintura y su pelvis y gozaba y me rociaba con ron. Tomaba un 

trago y desde la boca lo soplaba sobre mí y después pasaba su lengua por mi 

piel para recuperarlo. El ron a veces me paraliza el orgasmo: la pinga se 

mantiene tiesa, pero no tengo orgasmo. 

Cuando al fin me concentré para venirme – porque ya estaba muy cansado – 

logré acumular suficiente fuerza de voluntad y sacar la pinga a tiempo para 

echarle toda la leche sobre el vientre. Oh, y era mucha. Hacía una o dos 
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semanas que yo no templaba, y tenía mucha leche. Y Rita Cassia se arrebató 

con aquello y repetía: “Gustoso, gustoso, ahhh, gustoso” (GUTIÉRREZ, 

1998, p. 23).  

 

Pedro Juan diz que era a época na qual começava a crise e a fome. Ele, além, da 

claustrofobia, tinha emagrecido dezoito quilos. Rita Cassia, depois do seminário e de alguns 

dias de diversão com o narrador, nos quais pagou tudo, tinha de voltar para o Brasil: 

 

Debió ser un final cinematográfico, bajo las estrellas, tal vez hasta con luna. 

Ya ella había recogido su maleta. A las tres de la madrugada saldría para el 

aeropuerto. Entonces me fijé que había dejado algunos objetos valiosos 

regados por la habitación: unas chancletas de goma usadas, pero todavía en 

buen estado, medio frasco de shampoo, confituras, blocks de notas, pedazos 

de jabón, una maquinilla de afeitar desechable. 

- ¿Vas a dejar todo eso? 

- Sí. Nada sirve. 

- Oh, sí sirve. Esas chancletas de goma, el shampoo, los jabones. Aquí todo 

sirve, aunque para tí sea lixo. 

- Ah, bien, lo ponemos en una bolsa y te lo llevas. 

Al rato paseábamos por el Malecón despidiéndonos. Nunca más nos 

veríamos. Ya me había dicho que le dolía mucho ver tanta miseria y tanto 

teatro político para disimularla. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 25). 

 

 No relato seguinte, “En busca de la paz interior”, Pedro Juan luta para se reconciliar 

consigo mesmo. Era o momento do famoso fenômeno dos “balseiros” e muitos queriam 

abandonar a ilha:  

 

Armaban unas balsas muy frágiles con neumáticos, tablas y sogas y se 

hacían a la mar con tanta alegría como si fueran a un Picnic. Fue en el 

verano del 94. Hacía cuatro años que había hambre y una gran locura en mi 

país, pero La Habana era la que más sufría. Un amigo siempre me decía: 

“Pedro Juan, la única forma de vivir aquí es loco, borracho o dormido.” La 

gente más cuerda se acercaba por allí y les decían algo razonable. Y ellos: 

“Lo que quiero es irme de esta mierda. Allá sí se vive bien.” Era gente muy 

desesperada. Y tal vez valiente. O ignorante. No sé. Sospecho que la valentía 

y la ignorancia se dan la mano. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 28). 

 

 

Nesses dias, Pedrojoán, o filho de quinze anos do narrador, estava morando com ele e 

um dia, indo para a escola, caiu de um ônibus e teve de ser levado para o hospital. Teve uma 
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fratura no braço. Enquanto lê um caderno do filho com apontamentos dos textos literários que 

está lendo, recebe uma ligação de uma amiga escritora que sempre lhe pede conselhos. Na 

resposta de Pedro Juan a essa amiga, podemos observar algumas de suas ideias sobre o 

processo de criação literária: 

 

Hablamos un poco y le dije: “No hagas caso de los profesores de literatura, 

ni de gramáticos, críticos y teóricos. Te pueden hacer mucho daño. 

Escúchate sólo a ti misma. Te va a llevar tiempo, pero es mejor... Oh, no es 

que sea mejor ni peor. Es que no hay otro modo”. “¿Y si algún escritor me 

aconseja?”, me preguntó dudosa. “Bueno, escúchalo, pero no mucho. No 

escuches demasiado a nadie”. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 31). 

 

Em “Abandonando las buenas constumbres”, aparece Miriam, uma mulata que Pedro 

Juan conhece no “Malecón” de La Habana. Miriam tinha um filho de dois anos e estava 

casada com um negro que estava preso por tentar assassinar um policial. Miriam gostava de 

Pedro Juan, porque, segundo ela, este a tratava bem, mas sua paixão eram os negros: 

 

A ella le gustaban los negros en negros, para sentirse superior. Siempre me 

lo decía: “Son groseros, pero les digo ¡negro, échate pa’ allá!, y yo estoy por 

arriba porque yo soy clarita como la canela”. En realidad era aún más clara 

que la canela y todo lo valoraba así: los más negros abajo, los más claros 

arriba. Yo intenté explicarle, pero no quería cambiar de opinión. Me decía 

que no era así. Bueno, me daba igual. Que se quedara con sus ideas. Yo me 

había pasado la vida con un jodido trabajo de periodista, suponiendo de 

antemano que era el dueño de la verdad, intentando cambiarle las ideas a la 

gente, y ya no podía seguir así. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 48). 

  

Na passagem anteror, podemos observar os atavismos coloniais e racistas da sociedade 

cubana, os quais estabeleceram relações de poder através do grau de brancura do indivíduo. 

Por outro lado, vemos também a mistura da autoficção e da metaficção quando Pedro Juan 

lembra seu passado como jornalista, com emprego fixo, bem vestido e tendo de escrever de 

uma forma moderada e respeitosa:  

 

Y estaba abandonando todo eso. Mandando al carajo la prosa elegante, 

eludiendo todo lo que pudiera parecer ofensivo a la moral y a las buenas 

costumbres. Ya no podía seguir respetando más. Ni teniendo buena 

compostura. Sonriente y agradable. Bien vestido, afeitado, con agua de 

colonia, el reloj con la hora exacta. Y pensando que todo es inmutable. Que 

todo es para siempre. No. Estaba aprendiendo que nada es para siempre. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 49). 
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Pedro Juan passa a morar com Miriam num quarto pequeno e sujo onde tinham de 

compartilhar com os vizinhos um banheiro nojento. Gostava dela porque era obscena como 

ele e porque, apesar de ser este um comportamento machista, dedicava-se completamente a 

seu amante e ao filho: 

 

Aquella mujer se me fue metiendo debajo de la piel. Era algo animal. Ella se 

limitaba a vivir para mí y para su hijo. Tenía el viejo concepto del hombre en 

la calle y la mujer en la casa. Le excitaba que yo llegara sudado, sucio, que 

no me afeitara. Le excitaba sentirme como un macho salvaje con una 

erección permanente de veinticuatro horas. Se excitaba sólo de saberse mi 

hembra y que yo la defendía de la codicia de los otros machos. Se vestía 

provocativamente, marcando bien su sexo, mostrando el ombligo, 

insinuando los pezones. Le gustaba que aquellos hombres le dijeran 

groserías que después repetía en mi oído cuando hacíamos el amor, y yo 

también me excitaba. En esos momentos me pedía que la golpeara. Le 

gustaba que la abofeteara y se le precipitaba el orgasmo cuando sentía un par 

de galletazos por la cara. Se las arreglaba para buscar dinero y comida. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 50). 

 

 

Pedro Juan encontra trabalho numa emissora de rádio escrevendo umas notas sobre 

convivência cidadã, as quais sua chefe qualifica como “atinadas” e “sensatas”. Portanto, o 

narrador termina este relato expressando sua rejeição às conotações dessas palavras e à 

mentira que mascara uma vida linear e previsível: 

 

Desde entonces me molestan mucho esas dos palabras: atinado y sensato. 

Son falsas y pedantes. Sirven para ocultar y mentir. Todo es desatinado e 

insensato. Toda la historia, toda la vida, todas las épocas han sido 

desatinadas e insensatas. Nosotros mismos. Cada uno de nosotros, por 

naturaleza, es desatinado e insensato, sólo que nos reprimimos para retornar 

al redil como buenas ovejas, y nos ponemos riendas y mordazas. 

Estuve llevando aquella doble vida mucho tiempo: atinado y sensato en la 

estación de radio. Desatinado e insensato en el solar, con Miriam. Aún no 

me sentía libre, pero ya estaba en el camino. Lo cierto es que no me interesa 

nada que sea lineal, recto. No me interesa nada que avance limpiamente de 

un punto a otro, y se sepa perfectamente que esa línea comenzó aquí y 

terminó allí. No. No hay que pretender nunca ser atinado y sensato y llevar 

una vida lineal y exacta. La vida es muy azarosa. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 

51). 

 

Em “Aplastado por la mierda”, Pedro Juan continua suas aventuras e sua luta pela 

sobrevivência. Cansado da vida em Havana, decide deixar a cidade e fazer alguns negócios 
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em outros lugares. Depois de uns meses, volta com algum dinheiro, procura Miriam, mas a 

encontra golpeada, cheia de hematomas e com a notícia de que seu marido saiu da prisão e, 

portanto, Pedro Juan tem de se esconder porque o homem ficou sabendo do caso deles e está 

procurando-o para matá-lo. Pedro Juan se refugia na casa de uma amiga que mora com sua 

companheira. Pela noite, as escuta fazendo sexo, ele se excita e entra no quarto delas. Sua 

amiga fica furiosa e dá uma tremenda surra no pícaro narrador. 

Pedro Juan não teve tempo nem de pegar o dinheiro que tinha escondido na casa da 

amiga homossexual. Golpeado, sujo e sem dinheiro, o narrador cai no fundo do poço: 

 

Ya estaba lo suficientemente apaleado, sucio, barbudo y desesperado como 

para pedir limosnas. Fui hasta la iglesia de La Caridad, en Salud y 

Campanario, me senté en los escalones de la puerta, me quedé con mi cara 

de hambre y desamparo, y extendí la mano. De poco sirvió. Todas las 

limosnas se las daban a una viejita que ya estaba allí. Tenía una imagen de 

San Lázaro y una cajita de cartón con un mensaje de que hacía aquello para 

una promesa. Cuando cerraron la iglesia, ya de noche, sólo tenía unas pocas 

monedas, y un hambre desesperante. Llevaba más de veinticuatro horas sin 

comer nada. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 58). 

 

 Nesse momento, uma velha negra aparece e lhe diz que ele não pode estar desse jeito, 

pois é filho de Xangô e de Oxum, portanto tem de pedir para eles, e estes não vão abandoná-

lo. Depois de recuperar o dinheiro que estava na casa da amiga que bateu nele, outro amigo 

lhe diz que deveria trabalhar cuidando de idosos, ele conhece um velho deficiente, que perdeu 

a mulher pouco tempo atrás e mora sozinho. Pedro Juan o procura e assim introduz a história 

de Supermán, a qual é mais bem desenvolvida no romance Nuestro GG  en la Habana. 

 O homem era um velho negro, rabugento, em cadeira de rodas, que passava o dia todo 

sentado na porta da casa vendendo caixas de cigarro barato. Pedro Juan lhe compra uma caixa 

e, depois de um tempo, o velho aceita beber rum com ele e começa a contar sua história. Diz 

que, antes da Revolução, ele trabalhava no Teatro Shangai e era a estrela do cabaré:  

 

Yo era Supermán. Siempre había una cartelera para mí solo: “Superrnán, 

único en el mundo, exclusivo en este teatro”. ¿Tú sabes cuánto medía mi 

pinga bien parada? Treinta centímetros. Yo era un fenómeno. Así me 

anunciaban: “Un fenómeno de la naturaleza... Supermán... treinta 

centímetros, doce pulgadas, un pie de Superpinga... con ustedes... 

¡Supermán!” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 60).   

  

Em seguida, Supermán descreve seu número: 
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Salía envuelto en una capa de seda roja y azul. En el medio del escenario me 

paraba frente al público, abría la capa de un golpe y me quedaba en cueros, 

con la pinga caída. Me sentaba en una silla y al parecer miraba al público. En 

realidad estaba mirando a una blanca, rubia, que me ponían entre 

bambalinas, sobre una cama. Esa mujer me tenía loco. Se hacía una paja y 

cuando ya estaba caliente se le unía un blanco y comenzaba a hacer de todo. 

De todo. Aquello era tremendo. Pero nadie los veía. Era sólo para mí. 

Mirando eso se me paraba la pinga a reventar y, sin tocarla en ningún 

momento, me venía. Yo tenía veintipico de años y lanzaba unos chorros de 

leche tan potentes que llegaban al público de la primera fila y rociaba a todos 

los maricones. (GUTIÉRREZ, 1998, p.60). 

 

Supermán apresentava seu show todas as noites, ganhava bom dinheiro e ficou tão 

famoso que iam turistas de diferentes lugares do mundo para vê-lo. As coisas mudaram 

quando ele foi ficando mais velho e sua potência começou a diminuir: “[...] llegó un momento 

en que perdía concentración y a veces la pinga se me caía un poco y de nuevo se paraba. 

Muchas noches no podía venirme. Yo estaba ya medio loco porque fueron muchos años 

forzando el cerebro” (Gutiérrez, 1998, p. 61). Durante doze anos, Supermán não podia ter 

relações sexuais com sua esposa porque perderia a potência de sua ejaculação e não poderia 

fazer sua apresentação.  

Com o tempo, as coisas foram piorando, quando não conseguiu fazer mais seu show, 

Supermán foi embora com um circo. Trabalhou como palhaço, cuidando dos leões; sua esposa 

costurava e cozinhava. Assim, foram passando os anos e ficou velho. Nessa noite, Pedro Juan 

e Supermán conversaram, beberam, e o velho permitiu que o outro dormisse na sua casa. No 

dia seguinte, Pedro Juan, sabendo que Supermán gostava do voyeurismo, levou-lhe como 

presente umas revistas pornôs, para alegrar um pouco a vida do velho. Este agradece,  mas diz 

que as revistas já não lhe servem para nada:  

 

Se levantó una pequeña manta que le cubría los muñones. Ya no tenía pinga 

ni huevos. Todo estaba amputado junto con sus extremidades inferiores. 

Todo cercenado hasta los mismos huesos de la cadera. Ya no quedaba nada. 

Una manguerita de goma salía del sitio donde estuvo la pinga y dejaba caer 

una gota continua de orina en una bolsa plástica que llevaba atada a la 

cintura. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 62). 

     

Assombrado, Pedro Juan pergunta o que aconteceu, Supermán responde que foi a 

diabetes. A gangrena começou nas pernas e foi subindo até atingir a genitália: “¡Ahora sí soy 

un tipo descojonado! Ja ja ja. Antes era un tipo encojonao. ¡El Supermán del Shangai! Ahora 

estoy jodio, pero a mí que me quiten lo bailao”.(Gutiérrez, 1998, p. 62). O velho ri com 
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vontade, sem ironia, e Pedro Juan termina o relato com a seguinte reflexão: “Me llevaba bien 

con aquel negro duro y viejo que sabía reírse a carcajadas de sí mismo. Eso es lo que yo 

quiero: aprender a reírme a carcajadas de mí mismo. Siempre, aunque me corten los huevos” 

(Gutiérrez, 1998, p. 63). 

Através da história do velho Supermán, com seu realismo sujo, escatológico e 

tragicômico, Gutiérrez, por um lado, apresenta o processo de decadência e desastre do país, 

mas também a alegria e o caráter carnavalesco do povo cubano, que, embora com 

adversidades, consegue curtir a vida; por outro, reafirma a atitude e a posição do seu narrador 

diante da desgraça: ele quer ser o suficientemente “duro” para poder rir das adversidades e de 

si mesmo. Nesse sentido, Dionisio Marquez Arreaza em “Escritura, economía y sexualidad en 

‘Trilogía sucia de La Habana’ de Pedro Juan Gutiérrez” (2007), afirma: 

 

El calificativo “duro” será el lugar verbal de encuentro entre un realismo 

sucio de los 90 y una escritura sucia de un sujeto autoficcional (o 

autoficticio). Sujeto que será biográfico en la medida en que el autor 

aprovecha las experiencias  típicas vividas por él mismo en  el barrio  de 

Centro Habana, pero  sobretodo será un sujeto ficticio, literario, es decir, una 

función estética y sólo desde ahí, un hecho social.  

 

Na linha de personagens que viveram um passado de prosperidade e excesso e depois 

um paulatino processo de degradação e decadência, está Dalia, uma velha que morava no 

mesmo prédio de Pedro Juan, desde a época em que este era novo, luxuoso e só era habitado 

por profissionais, professores, comerciantes. Dalia resiste a aceitar que o tempo passou, as 

coisas mudaram, o prédio envelheceu e, sem os cuidados necessários, estava a ponto de 

desabar. Pedro Juan vai ao apartamento da velha para ajudá-la a concertar uma porta e 

descobre que uma das paredes da varanda podia cair pela umidade devido à chuva constante e 

forte daqueles dias. Dalia diz que reza para que isso não aconteça, logo abre o armário e 

mostra ao narrador vestidos, sapatos, carteiras, tudo novo, pois ela pensa que a fome e a 

pobreza não vão durar para sempre e virão tempos melhores, por isso deve estar pronta para 

sair como se deve; até, de repente, até arranjar um namorado: 

   

– Sí, Dalia, a lo mejor. Lo último que se pierde es la esperanza. 

– Eso digo yo. Lo último que se pierde es la esperanza. 

Así hablamos un rato más. Los vecinos decían que ella era virgen. Tenía 

ochenta y tres años, pero creía que todavía encontraría un novio y se casaría. 

Me volvió a repetir sus cuentos de cuando era joven y se iba de Christmas a 

Miami y cómo compraba toda su ropa y zapatos allá, en las mejores tiendas. 
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Y de cómo tocaba el piano y bordaba. Y su padre, que tenía una bodega 

grandísima, y era un catalán de mucha personalidad, muy recio, murió con 

ciento cuatro años y nunca la dejó tener novio, porque sus enamorados eran 

pobres, y el viejo esperaba que apareciera alguien con plata. (GUTIÉRREZ, 

1998, p. 69). 

 

Nessa noite, continuou chovendo e, de madrugada, a parede desabou: “El edificio quedó 

como esas casitas de muñecas que les falta una pared y se ven los muebles y todo el interior. 

No parecía real. Hubo mucho alboroto. Los bomberos sacaron dos muertos de los escombros. 

Pero nos dejaron viviendo allí. Dijeron que el resto del edificio estaba fuerte y sin peligro” 

(Gutiérrez, 1998, p. 69). Pedro Juan foi ver Dalia e a encontrou apavorada, sentada numa 

cadeira. Com a queda da parede, tinha perdido quase a metade do seu apartamento: “Sólo le 

quedó la cocina, el baño y un cuarto, y la puerta de entrada con un pedazo de recibidor. Pero 

era impresionante porque al lado de esa puerta estaba el abismo, y treinta metros más abajo la 

calle. Era un poco raro” (Gutiérrez, 1998, p. 70). 

Pedro Juan continuou sua vida. Um mês depois, soube que a velha Dalia tinha morrido. 

Após a queda da parede, não comeu mais e ficou na cadeira sem nem sequer beber água, 

deixou-se morrer. O narrador termina o relato com mais uma reflexão: “No le di mucha 

importancia. Ojalá que yo llegue a los ochenta y tres años con alguna ilusión. Aunque sea con 

la ilusión boba de encontrarme una novia y casarme pensando que el amor es posible y que la 

miseria y el hambre van a pasar” (Gutiérrez, 1998, p.70). 

Em “Yo, revolcador de mierda”, Gutiérrez através do jogo autometaficcional que 

propõe ao longo do romance, introduz a história de um conto de Pedro Juan que não quiseram 

publicar na Espanha porque o consideraram muito “forte”, já que abria com a frase “¡No se 

caguen más en la azotea, cojones!” (Gutiérrez, 1998, p.102). O conto era sobre um amigo do 

narrador chamado Rogelio, que tinha falecido e foi patinador e marinheiro. O autor aproveita 

este marco narrativo para formular suas ideias sobre sua poética. Assim, Pedro Juan afirma 

que o conto não era muito bom, mas:  

 

Lo mejor es la realidad. Al duro. La tomas tal como está en la calle. La 

agarras con las dos manos y, si tienes fuerza, la levantas y la dejas caer sobre 

la página en blanco. Y ya. Es fácil. Sin retoques. A veces es tan dura la 

realidad que la gente no te cree. Leen el cuento y te dicen: “No, no, Pedro 

Juan, hay cosas aquí que no funcionan. Se te fue la mano inventando”. Y no. 

Nada está inventado. Sólo que me alcanzó la fuerza para agarrar todo el 

masacote de realidad y dejarlo caer de un solo golpe sobre la página en 

blanco. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 102-103). 
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Para comprovar isso, Pedro Juan conta que depois soube que seu amigo Rogelio, 

quando criança, teve de identificar sua mãe no necrotério, pois um amante a tinha 

esquartejado em seis pedaços. Desde então, Rogelio tornou-se bipolar, oscilando estre estados 

de força e valentia e outros de completa fraqueza. Aos quarenta e seis anos, não aguentou 

mais e morreu de um infarto. Sua esposa era agora um esqueleto, com uma doença grave nos 

ossos, seu filho passava o tempo entre a prisão e andando louco e desesperado nas ruas da 

cidade, a filha virou “jinetera” em hotéis de estrangeiros . Ninguém se lembra de Rogelio. 

Desta maneira, o narrador conclui: 

 

Así que debo rehacer el cuento. Ahora será mucho más fuerte. Sin una sola 

mentira. Sólo cambio los nombres. Ése es mi oficio: revolcador de mierda. A 

nadie le gusta. ¿No se tapan la nariz cuando pasa el camión colector de 

basura? ¿No esconden al fondo las cubetas de los desperdicios? ¿No ignoran 

a los barrenderos en las calles, a los sepultureros, a los limpiadores de fosas? 

¿No se asquean cuando escuchan la palabra carroña? Por eso tampoco me 

sonríen y miran a otro lado cuando me ven. Soy un revolcador de mierda. Y 

no es que busque algo entre la mierda. Generalmente no encuentro nada. No 

puedo decirles: “Oh, miren, encontré un brillante entre la mierda, o encontré 

una buena idea entre la mierda, o encontré algo hermoso” No es así. Nada 

busco y nada encuentro. Por tanto, no puedo demostrar que soy un tipo 

pragmático y socialmente útil. Sólo hago como los niños: cagan y después 

juegan con su propia mierda, la huelen, se la comen, y se divierten hasta que 

llega mamá, los saca de la mierda, los baña, los perfuma, y les advierte que 

eso no se puede hacer. 

Eso es todo. No me interesa lo decorativo, ni lo hermoso, ni lo dulce, ni lo 

delicioso. Por eso siempre he dudado de una escultora que fue mi mujer 

algún tiempo. Había demasiada paz en sus esculturas para ser buenas. El arte 

sólo sirve para algo si es irreverente, atormentado, lleno de pesadillas y 

desespero. Sólo un arte irritado, indecente, violento, grosero, puede 

mostrarnos la otra cara del mundo, la que nunca vemos o nunca queremos 

ver para evitarle molestias a nuestra conciencia. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 

103-104). 

 

Está é a melhor definição da estética da violência que viemos apresentando ao longo 

deste estudo.  

O relato que encerra este primeiro volume, Anclado en tierra de nadie, é: “Oh, el arte”. 

Nele, depois de contar uma série de histórias impactantes, onde se misturam violência 

doméstica, crimes passionais, pobreza, decadência e os vícios de uma cidade do pecado, 
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segundo Candía Cáceres (2007), uma Sin Cyty
70

 tropical, Gutiérrez volta a outros dos tópicos 

narrativos de sua Trilogía...: o sexo como forma de expressar não apenas a lubricidade 

caribenha, mas a força da vida sobre a morte, a maneira de continuar vivendo e gozando, 

apesar das adversidades e desgraças do dia a dia. 

Desse modo, Pedro Juan inicia a narração contando como se masturbava enquanto 

olhava um ménage à trois entre duas “jineteras”
71

 e um estrangeiro com pinta de aventureiro.  

 

Eran loquísimas. ¡Cómo se meneaban! Una, sentada sobre el tipo, tenía un 

hermoso pelo negro bien alborotado y unas tetas abundantes y perfectas. Un 

cuerpo blanco, bellísimo. A horcajadas sobre el tipo, se movía sabroso y 

gozaba. La otra, delgada, bien formada, hacía calentamiento colateral con 

ambos: les mordía las espaldas y el cuello, metía su lengua en el medio de 

los besos y con la mano hacía algo más entre las nalgas de la otra. Entonces 

se acostó en el piso, abrió bien las piernas y se hizo una paja de modo que 

ellos le vieran bien su sexo peludo, negro. Oh. Y yo mirando de lejos. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 115). 

    

Em seguida, Pedro Juan fala de seu relacionamento com Luisa. Está com ela há quatro 

meses e o que mais lhe atrai nela é que é muito luxuriosa e, quando estão no meio do ato 

sexual, lhe conta histórias quentes de seus encontros com anteriores amantes: 

  

Ya cuando estoy dentro de ella y los dos bien perdidos en los jugos del otro, 

entonces Luisa comienza sus narraciones, y me dice: “Ah, cómo me gustan 

las pingas, papito, yo soy muy puta. Una vez...” Cada vez cuenta mejor. Da 

todos los detalles, lo disfruta. Es muy rico. Es mucho mejor que una hot 

Une. Gratis y en vivo. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 116).   

 

O voyeur depois sai a caminhar pelo bairro e pela cidade. Anda pelo bulevar e vê os 

policiais controlando os vendedores ambulantes que antes proibidos, começam a sair 

timidamente a vender suas mercadorias e começavam a sofrer os abusos da polícia:  

 

De vez en cuando un policía “decomisaba” una bolsa llena de pizzas o 

hamburguesas, y de paso despojaba de todo el dinero al merolico. El tipo lo 

entregaba aterrado porque de lo contrario allá iban las multas, el juicio y los 

antecedentes penales. Lo que más se parece a un delincuente es un policía. 

Los extremos se tocan. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 117). 

 

                                                           
70

 Fazemos referência ao filme Sin City (2005), dirigido por Robert Rodriguez, Frank Miller e Quentin 

Tarantino. 
71

 Nome dado em Cuba às prostitutas que trabalham principalmente com turistas.  
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Como vemos, a crítica à polícia como reprodutora do crime, da corrupção e da violência 

também se faz presente no romance de Gutiérrez. Mais adiante Pedro Juan vê outros 

vendedores com árvores de natal, as quais não se viam desde “que por decreto se abolió la 

Navidad, la Nochebuena, los Reyes Magos y todo eso. Mucha gente miraba. La mayoría en su 

puta vida habían visto un árbol de Navidad” (Gutiérrez, 1998, p.117). Logo observa um negro 

grande e forte paquerando uma negra linda: ‘“Déjame darte un mamoncito en una teta, 

mamita’. Y la negra: ‘¡Oye, no, pinga pinga, échate palla!’ Y el tipo: ‘Oye, mamita, un 

mamoncito chiquito. Vamos, no alardees que la gente nos está mirando’” (Gutiérrez, 1998, p. 

117). A vida continuava e Pedro Juan estava se recuperando. 

Este primeiro volume da Trilogía... termina com Pedro Juan  que, levado por sua 

intuição de sobrevivente e pelo aborrecimento que lhe produz a sujeira material e humana da 

cidade, deve sair da Havana. Pega um trem noturno e vai para Matanzas onde tem uma prima. 

Ela mora com seu marido, um negro forte e amável, que lhe convida passar um tempo ali no 

campo, para que se acalme e esclareça sua mente, e também podia ajudá-lo nas tarefas 

agrárias:    

 

Y aquí estoy. Metido a cimarrón. Mi prima dice que siempre fui loco. “Hay 

que dejarlo, ya se aburrirá de estar solo.” Pero o es muy bueno estar bien 

solo en este monte verde y azul. Sin nada que cuidar. Sin nada a qué temer. 

Sin nada que esperar. Sólo tierra y cielo y verde. Es hermoso. Además, si me 

agarran en La Habana me parten los cojones. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 124). 

 

O segundo volume da Trilogía sucia, “Nada que hacer”, está integrada por dezoito 

relatos que continuam na mesma linha do realismo obsceno, cínico e escatológico, no qual, 

como faz Fernando em La Virgen de los sicarios ou o professor Ismael Pasos em Los ejércitos 

de Rosero, passeia pelas ruas de sua cidade e apresenta sua visão do desastre, do apocalipse 

que sobre ela desabou.  

O romance começa com duas epígrafes bastante significativas. A primeira delas é do 

líder espiritual indiano Shri Ramakrishna, que diz: “Cuando se dice que un hombre es un 

tigre, no quiere eso decir que tenga garras y piel de tigre” (GUTIERREZ, 1998, p. 125); o 

segundo é do livro Ciudades invisibles do escritor italiano Italo Calvino: “Las ciudades, como 

los sueños, están construidas de deseos y de miedos, no obstante el hilo de su discurso sea 

secreto, sus reglas absurdas, las prospectivas engañosas y cada cosa esconda otra” 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 125).  
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Pensamos que o primeiro deles alude ao processo de “endurecimento” ao qual o 

narrador está constantemente se referindo como necessário para sobreviver e suportar a 

realidade paupérrima e grotesca de Cuba no contexto do Período Especial: é preciso ter a 

força de um tigre para suportar e encarar essa realidade sem morrer na tentativa. O segundo, 

pode aludir ao medo e ao desejo como elementos constitutivos da vida nas cidades 

contemporâneas, ainda sob um governo de tipo socialista e apesar dos jogos políticos, 

econômicos, midiáticos, orquestrados pelo governo para mascarar a realidade e manipular as 

consciências.  

Este segundo volume inicia com o relato “Nada que hacer”. Pedro Juan está de volta à 

Havana, deambulando pelas ruas com seu “bisturi” e seu olhar ácido; resignado às condições 

de vida que deve levar e tentando delas tirar o melhor proveito, rindo da desgraça, da pobreza 

e dele mesmo, como aprendeu do velho Supermán:  

 

Yo estaba relajado. Con mucho sexo y muy tranquilo de espíritu. Nada 

agobiado. Bueno, agobios siempre hay. Pero ahora pude alejarlos un poco. 

Los coloqué a cierta distancia en el futuro. Ésa es una buena manera de 

hacerlos borrosos y de no escucharlos. Tenía una mujer en la casa. Había 

recuperado unos kilos. Y vivía. Sin nada que hacer. Sobrevivir creo que se 

llama eso. Uno se deja deslizar y no espera nada más. Así de fácil. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 128-129). 

 

Pedro Juan continua deambulando por Havana tentando, como de costume, arranjar uns 

dólares. Agora é com os turistas, vendendo umas moedas comemorativas da Revolução, com 

o rosto do Che, mas não tem êxito. Com o cartão de abastecimentos que dá o governo, entra 

na fila para comprar sua garrafa de rum do mês. Depois, vai para seu velho quarto no velho 

terraço do velho prédio de Centro Havana. Luisa, com quem continua morando, não está em 

casa. Desde que as coisas ficaram mais difíceis trabalha como “jinetera”. Ele sabe,  inclusive, 

mas tinham de sobreviver. Serve um copo de rum e se senta a contemplar o mar, a cidade, 

seus habitantes: “Hay un tipo solitario, vestido de blanco, recostado en la barandilla de la 

tercera cubierta. El tipo mira la ciudad hermosa y dorada en el crepúsculo. Yo miro el buque 

verde y rojo que se pierde en la bruma, y se aleja” (Gutiérrez, 1998, p. 131). 

Em “Estrellas y pendejos”, outro dos relatos do segundo volume, Pedro Juan abre a 

narração comentando seu gosto por se masturbar enquanto se compraz com o fedor de suas 

axilas: 
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Me gusta masturbarme oliéndome las axilas. El olor a sudor me excita. Sexo 

seguro y oloroso. Sobre todo cuando estoy caliente por las noches y Luisa 

anda por ahí buscando los pesos. Aunque ya no es igual. Con cuarenta y 

cinco años se me reduce la libido. Tengo menos semen. Apenas un chorrito 

una vez al día. Comienzo el climaterio: menos deseo, menos semen, 

glándulas más lentas. De todos modos, las mujeres siguen revoloteando a mi 

alrededor. Ahora creo que tengo más espíritu. Jajá, yo con más espíritu. No 

voy a decir que estoy más cerca de Dios. Ésa es una hermosa frase, bien 

pedante: “Oh, estoy más cerca de Dios”. No. Para nada. Dios me da señales 

a veces. Y yo sigo intentando. Eso es todo. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 132). 

 

Como sempre, Pedro Juan sai a caminhar por Havana, olha a paisagem social e reflete 

sobre ela, depois entra em Las Vegas, bebe um copo de rum e começa a elucubrar sobre o 

medo e a presença deste na sua vida: 

  

Y el miedo. Desde niño siempre el miedo. Ahora me imponía vencerlo. Iba a 

un gimnasio de boxeo, y me endurecía. Boxeaba con cualquiera y siempre 

temblando por dentro. Intentaba golpear duro. Intentaba ser arrojado, pero 

no. El miedo estaba ahí, haciendo lo suyo. Y yo me decía: ah, no te 

preocupes, todos tenemos miedo. El miedo aflora antes que cualquier otra 

cosa. Sólo tienes que olvidarlo. Olvida el miedo. Haz como si no existiera, y 

vive. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 133). 

  

 O medo, personagem já conhecido neste trabalho, aparece também no romance de 

Gutiérrez. Mas, para Pedro Juan, o combate está além do mencionado na citação, com rum, 

sexo e maconha, como observa Candía Cáceres em seu artigo (2007). Assim, Pedro Juan bebe 

uns drinks e, quando fica contente, vai jogar na roleta o pouco dinheiro que tem. Espera ter a 

mesma sorte de um mês atrás quando ganhou trinta e cinco dólares e foi comemorar com 

Delfi: 

 

Alquilamos un cuarto y tuvimos dos días de fiesta, con comida, ron y 

mariguana. Delfi es una negra hermosa y provocativa, pero parece que ya no 

sirvo para esas orgías. Delfi sólo quería pinga, ron y mariguana. En ese 

orden. Pero yo no podía estar jodiendo siempre. Cuando no se me paraba, 

Delfi, insaciable, intentaba meterme el dedo por el culo para lograr algo más. 

Yo le daba unos bofetones y le decía: “Sácame el dedo del culo, negra de 

mierda”. Y de todos modos seguíamos más y más. Por inercia tal vez. 

Cuando se acabó el ron y la mariguana y los dólares, recuperé mi cerebro. 

Todo me ardía: la cabeza, el culo, la garganta, la pinga, los bolsillos, el 

hígado, el estómago. A Delfi no. Ella tiene veintiocho años y es un tronco de 

negra, musculosa y dura. Estaba lista para seguir dos o tres días más, sin 

parar. Incansable esa negra. Maravillosa. Es un prodigio de la Naturaleza. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 134). 
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Essa noite não teve sorte e volta sem nada para casa. No dia seguinte, Caridad, uma ex-

mulher com quem tem um filho, Lazarito, de seis anos, o acorda com um escândalo: estava 

histérica porque encontrou seu marido, Roberto, molestando o menino:  

 

– Agarré a Roberto haciéndole una paja a Lazarito. ¡Se la estaba mamando y 

haciendo una paja, el muy hijoputa! ¡Tienes que matarlo, Pedro Juan! 

¡Tienes que matarlo, cojones! ¡Es maricón, el muy hijoputa, y quiere que mi 

hijo lo sea también! (GUTIÉRREZ, 1998, p. 138). 

 

Pedro Juan fica surpreso e pede a Caridad que se acalme e lhe explique o que  

aconteceu. Ela continua irritada e histérica, diz que saiu cedo e voltou antes do tempo e foi 

quando pegou seu marido masturbando seu filho. Lazarito estava assustado e chorava. 

Caridad, exaltada, diz: 

 

– ¡Ahora voy pa’ la policía a acusarlo de corrupción de menores! El muy 

singao. ¡Hasta que no lo vea en la cárcel no voy a parar! 

Y dirigiéndose al niño lo sacudía por el brazo: 

–¡Y tú tienes que salir hombre, cojones, tú tienes que salir hombre! ¿Por qué 

te dejaste hacer eso? A ver, dime. ¿Por qué te dejaste hacer eso? 

Lazarito empezó a llorar a lágrima viva. 

–¡No llores, cojones, que los hombres no lloran! ¡No llores más que tú eres 

un hombre! 

Y salió arrastrando al muchacho: 

–¡Tú lo buscas y le entras a patas, Pedro Juan! ¡Tú lo buscas y lo matas, que 

yo voy pa’ la policía! (GUTIÉRREZ, 1998, p.00). 

 

Diferentes formas de violência vemos nesta cena: violência sexual por parte do 

padrasto, evidentemente, mas também da mãe impondo tabus e preconceitos de gênero, além 

da incitação à violência física que exige do pai da criança. Pedro Juan não aceita esse convite 

e continua dormindo. Pela tarde, a mulher aparece ainda histérica, dizendo que o marido está 

preso, que vai ser processado e que, a partir desse momento, ela é mãe e pai do menino, 

porque Pedro Juan é um “inútil y un cobarde de mierda” (GUTIÉRREZ, 1998, p.139). 

Caridad vai embora sem Pedro Juan ter tempo de pensar nem dizer nada: “Me quedé con la 

mente en blanco. Y no hay ni un vaso de ron a la mano” (Gutiérrez, 1998, p. 139). 
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Em outro relato, “Refrescando en la Habana”, Pedro Juan volta de outro descanso no 

interior com lagostas, carne de boi e doze litros de rum para vender em Havana. Contente por 

ter burlado a polícia, que poderia ter confiscado sua mercadoria e até acusá-lo de contrabando, 

o narrador vai para sua casa, mas tem de sair logo porque no prédio estavam há quatro dias 

sem água e fedia de maneira insuportável, uma vizinha até teve uma crise de nervos por essa 

situação: “Era insoportable la peste a mierda y orina que soplaba desde los baños. Cuatro días 

sin agua en un solar donde viven casi doscientas personas, y con estos calores, es para 

volverse loco como la vieja gorda. Cerré la puerta y fui a pararme un rato en la esquina” 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 154). 

Pedro Juan sai então à procura de clientes para vender sua mercadoria. Um amigo lhe 

informa que Robertico, um cubano que mora na Alemanha, está de férias na cidade e pode 

comprar todos os seus produtos. Se, no primeiro volume da Trilogía..., víamos o caso dos 

“balseiros” que partiam para Miami em embarcações improvisadas, na procura do sonho 

americano e de melhores oportunidades, aqui encontramos o outro tipo de situação: a pessoa 

que, depois de ter saído de Cuba, volta, pelo menos para passar férias, porque não aguenta a 

saudade e para exibir o dinheiro e luxos conquistados trabalhando como escravo no exterior: 

 

Robertico tenía tres cadenas de oro puro colgando en el pescuezo. Con unos 

medallones grandísimos de Santa Bárbara, San Lázaro y La Caridad del 

Cobre. Además del collar blanco de Obatalá y el rojo de Changó. El cuarto 

estaba lleno de maletas, paquetes y cajas con ropa, ventiladores, ollas 

eléctricas, un TV nuevo. Era como un hermoso marajá negro, semidesnudo, 

sudando, de unos treinta y cinco años. A su lado una alemana robusta, un 

poco más alta que él, y sus dos mulaticos, que deben ser los mestizos más 

privilegiados del mundo, porque la selección de padres era perfecta. Aquella 

mezcla parecía irreal, pero muy coherente: rubia, negros, mulatos, artículos 

brillantes y relucientes en aquel cuarto asfixiante, oscuro y cochambroso, en 

un edificio medio derruido. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 155). 

 

Robertico fica com toda a mercadoria de Pedro Juan. Conversam um pouco. O narrador 

comenta que, quando era jornalista, morou um tempo na Alemanha e conheceu toda a parte 

socialista. Robertico, por sua vez, diz que estranha muito Cuba: 

 

–Yo extraño esto como nadie se imagina. Llevo once años pinchando como 

un caballo. La suerte mía es Ingrid y los muchachos. 

– Pero vives bien. 



 325 

 

– Sí, vivo bien, pero no es fácil. Cuando me doy dos tragos se me salen las 

lágrimas. No puedo hablar español ni con mis hijos. No les gusta. Trato de 

que aprendan, pero no les gusta. 

– Pero ya tienes que morirte allí. Si te acostumbraste a lo bueno, aquí no 

puedes vivir. 

–Ya no puedo dejar aquello. Esto va para atrás. Yo vengo Cada dos o tres 

años y cada vez está peor. 

–Y ahora ni agua tenemos. 

– Si el solar sigue sin agua me voy a tener que ir para un hotel. Y no quiero. 

Me gusta refrescar estos días aquí mismo, con mí gente. (GUTIÉRREZ, 

1998, p. 156). 

 

Pedro Juan se despede de Robertico, e este o convida para sair de farra pela noite, ele 

paga tudo, deve aproveitar porque depois tem de voltar para a Alemanha:  

 

Y le vamos a dar largo, acere. Buscamos dos jevas y le damos hasta que 

amanezca. Tengo que refrescar, mi hermano. Cuando regrese lo que me está 

esperando es un destornillador eléctrico y un cargamento de tornillitos. Ocho 

horas, de lunes a viernes, apretando tornillitos. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 157). 

 

Em “Coger el toro por las astas”, o narrador volta a uma situação precária e degradante. 

Acorda no Malecón com uma forte ressaca, sem camisa, sem sapatos e sem dinheiro. Tinham 

roubado até sua chave do quarto. Lembra que, na noite anterior, ficou bebendo até tarde com 

uma vizinha madura, a qual vinha paquerando. A mulher gastava seu tempo cuidando de 

galinhas e porcos no terraço do prédio, o que provocava um cheiro podre no edifício. Pedro 

Juan a convenceu a dar um passeio e beber uns drinks com ele.  

Ele não se lembra bem, mas supõe que, sem ter comido nada e por abusar da bebida 

barata, ficou demasiado bêbado, a mulher deve ter ficado assustada e o largou ali: “Salió 

echando y me dejó botado en el Malecón, medio inconsciente, la muy hijoputa” 

(GUTIÉRREZ, 1998, p.191). No momento em que o picaresco narrador está tentando se 

recompor, aparece a polícia. Ele tenta explicar a situação, mas estes não lhe dão atenção: 

 

El policía no me deja terminar. Sale del auto. El otro se queda al timón. Ya 

me conozco la historia: “Ponga las manos sobre el techo del carro, abra las 

piernas, cabeza entre los brazos, no hable.” Me cachea. No encuentra ni un 

centavo. Me ordena subir al asiento trasero. No me pregunta nada más y 

salen conmigo hacia la jefatura. Espero dos horas sentado en un banco. Al 

fin me llaman. Me levantan acta. Insisto en que me robaron. Se los digo 

muchas veces, pero ni así me dejan ir. Vuelvo al banco de madera. Menos 
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mal que hoy estoy débil y a punto de desmayarme. Otras veces he sido un 

poco enérgico y me he puesto a invocar mis derechos civiles y qué sé yo, y 

ahí mismo ellos se acuerdan de que son policías y se ponen brutos y me 

llevan a pescozones hasta una celda. Al fin se acuerdan de mí unos días 

después y me sueltan con veinte amenazas. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 191). 

     

Pedro Juan sai da delegacia aturdido, leva quarenta e oito horas sem comer; começa a 

vagar pelas ruas da cidade e a divagar sobre seu tema preferido: não ser fraco, endurecer-se e 

pegar o touro pelos chifres:  

 

Tienes que dejarte de blandenguerías y ponerte fuerte. Te pones bien fuerte, 

te plantas ante el toro, lo agarras por los cuernos y no puedes dejar que te 

derribe. Oh, no. Lo vences tú, lo volteas de lado y ya sigues feliz. Hasta que 

aparezca el próximo toro y comience a darte cornadas y otra vez tienes que 

ponerte muy duro y derribarlo. Es así. Siempre aparece un toro tras otro. 

Siempre hay otro toro que derribar. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 192). 

   

Está com fome, não tem camisa nem sapatos, está sujo e fede, Pedro Juan percebe então 

que parece um mendigo. Precisa comer e, sem perceber, estica a mão e começa a pedir 

esmola: “Nunca antes había pedido limosnas. Pero es terrible pedir limosnas cuando la gente 

tiene tanta miseria. Todos están en el fondo y detestan a otro que viene a quejarse. Muchos me 

dijeron: ‘No jodas, viejo, si yo estoy pa’ que me den limosna’” (Gutiérrez, 1998, p. 1994). 

Não consegue nenhum dinheiro, porém lembra que uma de suas antigas amantes mora perto e 

decide passar e pedir-lhe ajuda, pelo menos algo para comer. 

Pedro Juan bate na porta de Zulema e aparece um negro grande e mal humorado que lhe 

pergunta a sua mulher se conhece esse mendigo. A mulher diz que não, que deve ser um 

ladrão: 

 

– Zulema, ¿cómo no me vas a conocer? 

– ¿Lo conoces o no lo conoces? – le pregunta el orangután. 

– ¡Ay, no, Pipo, eso es un ladrón! ¡Yo no lo conozco! ¡Yo no sé quién es! 

– ¡Oye, hijoputa, no seas singa...! 

El tipo no me deja terminar. 

– ¿Cómo tú le vas a decir singa a mi mujer, chico? ¿Tú estás loco? 

Me agarra y me da puñetazos como si yo fuera un putchmg bag. No lo puedo 

describir. No puedo porque sólo de acordarme vomito. En vez de puños de 

carne y hueso tenía plomo muy puro. Bolas de acero. Me descuartizó los 

huesos, me mandó escaleras abajo, y cerraron la puerta. (GUTIÉRREZ, 

1998, p. 195). 



 327 

 

 

Pedro Juan acorda no hospital com vários ossos quebrados, conectado a uns tubos e 

ainda parecendo um mendigo. Mas repara que a enfermeira é bonita: “Una enfermera me 

gusta mucho, pero con esta barba canosa parezco un viejo de mierda. Un viejo limosnero 

abandonado por Dios en esta esquina del mundo” (Gutiérrez, 1998, p. 196). O lutador, 

todavia, não desiste, considera que no hospital vai ter tempo para pensar: “Pero, sobre todo, 

tengo que recuperarme y coger el toro por las astas. Entonces le voy a dar un buen pase de 

cabilla al Pipo ese. Lo voy a esperar en la escalera y lo muelo a cabillazos. No se le va a parar 

la pinga más nunca porque le voy a machacar los huevos” (GUTIERREZ, 1998, p. 196). 

O segundo volume da trilogia finaliza com o relato “Sálvese quien pueda”. Nele, Pedro 

Juan aparece recuperado e voltando, mais uma vez, do interior com lagostas para vender na 

Havana. Chega ao seu quarto no terraço, descansa, no dia seguinte aparece Margarita, sua 

nova amante: “Templamos un poco. Hacía tres días que no la veía. Me gusta esa negra. Sobre 

todo cuando se queda en silencio un rato. Habla tonterías y trata de hacerse la simpática hasta 

el cansancio, y eso fastidia. De todos modos sólo es atracción sexual” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 

212).  

Depois, sai a vender suas lagostas, a escutar a desgraça dos vizinhos, a passear pelas 

ruas destruídas da cidade, a conhecer os empreendimentos das pessoas para fazer frente à 

pobreza, como o caso de um guantanamero que tem um carro velho bem cuidado, que aluga 

aos turistas para que tirem fotos e façam vídeos pornôs com as jineteras de Havana, ganhando 

um bom dinheiro com o negócio. Mais adiante, entra na fila com seu cartão de abastecimento 

e pega sua garrafa de rum, volta para seu terraço, prepara uma das lagostas que ficaram da 

venda do dia e paquera (com a picardia e musicalidade do argot havaneiro) com sua vizinha 

jinetera: uma mulata linda de vinte anos:   

  

– Buenos días, vecino. 

– Buenos días, vecina. Se te hizo tarde en la pincha, ya es casi las doce del 

día. 

– ¿Y quién te dijo que yo trabajo de noche nada más? Tú eres un poquito 

fresco. 

– Oye, ese perfume llega hasta aquí. 

– Bueno, sufre. Sigue sufriendo, papito. 

– Abusadora. 

– Eso es una canción. Hasta luego. Voy a dormir un rato. 

– ¿Cuándo yo podré llegar a ti, mamita? Me tienes el coco hecho agua. 
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– Cuando seas un papirriqui con guaniquiqui. Pero mientras estés estrallado 

ni te acerques. ¡Pa’llá, pa’llá, que lo malo se Pega! 

– Bueno, titi, sigue maltratándome. Que duermas bien. 

– Chau, papito. 

– Chau, mamita. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 216) 

 

Pedro Juan diz que a moça lhe contou que era do interior, que aos doze anos largou a 

escola e foi trabalhar catando café para ter seu próprio dinheiro e que sua família era grande e 

muito pobre. Aos dezesseis anos, viu que o café era para gente burra, tomou banho, colocou 

seu melhor vestido e foi embora para a cidade, para a Sin City tropical em busca de dinheiro e 

melhor vida:  

 

Cuando me contó todo eso, en los ojos se le veía la fuerza: “Yo soy muy 

linda, papito, ¿tú crees que no me doy cuenta? ¡Que se metan el café y el 

hambre por el culo! Está bueno ya. A Palma Clara no regreso más nunca en 

mi vida..., que Dios me perdone... cuando mi madre muera sí tendré que 

regresar porque ésa es una santa” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 217). 

 

Chegou a Havana com uma mão na frente e outra atrás, morou um tempo com o 

caminhoneiro que a transportou, mas, quando viu que a queria como escrava particular, o 

deixou: “Se fue a vivir con una vecina. Se puso a jinetear en el Malecón y en menos de un año 

la guajira es otra persona. Ya hasta habla distinto y camina con estilo. En cualquier momento 

se muda a un apartamento decente y deja esta azotea de mierda” (Gutiérrez, 1998, p. 217). A 

menina do interior se endureceu, tem a força do tigre que o mestre indiano menciona na 

epígrafe do romance, e conseguiu dar a volta por cima, como Pedro Juan tenta fazer sempre. 

Por isso, conclui o relato e romance declarando: “Me gusta la gente así. Fuerte. Los flojos 

siempre se lamentan y lloran. Los débiles creen que ya hoy todo termina. ⁄ En realidad es todo 

lo contrario: hoy es cuando todo comienza” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 217). 

O terceiro e último volume da Trilogía sucia de la Habana,  intitulado: Sabor a mí, está 

composto por vinte relatos, também antecedidos por duas epígrafes. A primeira delas é do 

escritor britânico Graham Greene, onde fala da inspiração para seu livro Nuestro hombre en 

La Habana:   

 

Iba allá por el restaurante Floridita, por la vida de los burdeles, la ruleta en 

todos los hoteles, las máquinas tragamonedas que derramaban regueros de 

dólares de plata, el teatro Shangai, donde, por un dólar y veinticinco 

centavos, se podía ver un espectáculo de desnudos de suma obscenidad y, 
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durante los entreactos, las películas porno más porno del mundo. Y de 

pronto se me ocurrió la idea de que en esa ciudad extraordinaria, donde 

todos los vicios estaban tolerados, todos los tráficos eran posibles, estaba el 

verdadero decorado de mi comedia. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 218). 

 

A segunda é de outro escritor famoso e admirado por Gutiérrez, Ernest Hemingway, do 

seu livro El viejo y el mar: “El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser 

destruido, pero no derrotado” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 218). 

Com esaes paratextos, como acontece no volume anterior, Gutiérrez estabelece um jogo 

intertextual entre as sentenças citadas e o material narrativo que ele apresenta no romance. 

Neste caso, traz a referência de Graham Greene que, como é sabido, viajou com frequência a 

Cuba e inspirou-se na extravagância sexual, na tolerância dos vícios da ilha antes da 

Revolução para escrever seu romance Nosso homem em Havana (1958). Inclusive, como 

mencionamos antes, Gutiérrez parodia o texto do escritor britânico e ao mesmo autor, no seu 

romance Nuestro GG en la Habana (2004).  

Dessa maneira, Gutiérrez aproveita esse imaginário exótico, luxurioso e libertino, que se 

tem construído ao redor da ilha para ambientar o seguinte capítulo de seu passeio pela Sin 

City tropical: Sabor a mí. Titulo que, por sua vez, também joga intertextual e parodicamente 

com o bolero famoso (composto, curiosamente, em 1959, ano da Revolução, e fez enorme 

sucesso em Cuba e em toda a América Latina) que dá título ao volume.  

A epígrafe de Hemingway reforça a ideia desenvolvida ao longo de toda a Trilogía... : a 

necessidade de ser “duro”, forte, indestrutível, para suportar a realidade e não se deixar 

aniquilar por ela. Estas imagens literárias e musicais perpassam os diferentes relatos que 

conformam este volume.  

O primeiro deles é “Basilio en la misma celda”. Aqui, encontramos Pedro Juan na 

prisão, com seu companheiro de cela Basilio, um homem do campo que está sempre se 

coçando e expedindo odores nauseabundos. Os dois compartilham a cela há um ano. Basilio, 

durante o dia, trabalha na agricultura e Pedro Juan na fábrica de colchões instalada no 

presidio. Nosso personagem picaresco afirma que, quando foi levado à prisão, teve um ataque 

de claustrofobia que o fez perder o controle. Os guardas o golpearam até deixá-lo 

inconsciente. Quando acordou, foi pior porque estava num calabouço, sob o sol:  

 

Y allí me quedé a sol sereno muchos días. No sé cuántos. Me sacaron 

desmadejao. casi muerto. Lo cuento rápido porque no quiero recordar los 

detalles. Me da miedo saber que somos bestias y que odiamos a quien lo dice 

en voz alta. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 220). 
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Pedro Juan foi condenado a dois anos por exibicionismo público. Trabalhava como 

jinetero: mostrava sua genitália às turistas (principalmente mulheres maduras), junto com 

outros garotos de programa, no Malecón. Dividia a cela com Basilio, mas não eram amigos. 

Pedro Juan diz que, na prisão, não é possível ter amigos, não se pode confiar em ninguém e 

quem é fraco não sobrevive. O único que tinha em comum com seu colega era que os dois 

habitaram no mesmo bairro do interior cubano: Palenque.  

Esse dado serve ao narrador para introduzir um flashback. Certa vez, ficou sem trabalho 

e foi para Palenque, onde conseguiu trabalho com Dinorah, uma mulher que fazia guarapo 

(bebida alcoólica, fabricada à base de cana-de-açúcar). Dinorah era madura, mas chamou-lhe 

a atenção:  

 

Ya era casi de noche y Dinorah y yo nos teníamos ganas. Era una temba de 

cincuenta años más o menos. Con buenas tetas y buen culo. Con la carne 

firme todavía. Y sabía comportarse. Chusma, pendenciera y luchadora. De 

otro modo no se puede vivir en El Palenque. Allí o eres duro o eres duro. 

Cuando empieces a aflojarte, vete rápido. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 221).    

 

Ele gosta dessa atitude forte de Dinorah e uma noite a convida para beber rum: “Era 

Ochún y Yemayá. La alearía de la vida. Echó un poco en la tierra para los santos, se dio un 

trago y me pasó la botella. Cerramos la guarapera y nos quedamos dentro. Sucios y sudados. 

Apestosos” (Gutiérrez, 1998, p. 222). Depois de uns copos, o clima esquenta e o narrador 

apresenta uma cena com um estilo rabelesiano e tropical: 

 

– Ay, papito, ¿hasta cuándo me ibas a castigar? 

Me bajé los pantalones. Le quité la blusa y los pantalones. Nos manoseamos 

un poco, se la metió en la boca y me decía: 

– Oh, pinga sucia, la tienes sucia, qué apestosa está. ¡Pero qué dura, qué 

cabezona! 

Y la chupaba magistralmente. 

Entonces se me ocurrió hacer lo que me gusta siempre: entrarle por atrás y, 

de pie, hacerla que se doble por la cintura hacia delante. Eso me vuelve loco. 

Pero cuando lo hizo, las nalgas se le abrieron y del culo le salió mucha peste 

a mierda fresca. Se había cagado. Soy un puerco, pero no tanto. Se me cayó 

el rabo y me agarró una furia terrible. En un segundo me invadió el odio: 

– ¡Estás cagada, tienes peste a mierda en el culo! 

– ¡¿Yo?! 

– Cojones, te cagaste. Eres una puerca. 
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– ¡Más puerco eres tú! Tenías la pinga con peste y te la mamé. 

–No es lo mismo. 

– ¡Sí es igual! 

– Eres una puerca con el culo cagao. 

– Y tú eres muy fino. Hasta se te cayó la pinga. Tú naciste entre la mierda 

del Quibú, no te hagas el fino. 

– Pero no tengo el culo cagao. 

El ron se nos subió a la cabeza y nos ofendimos más. Mucho más. Al final 

me botó y me dijo que no quería verme jamás 

Me fui. Me perdí de El Palenque porque Dinorah es santera y no quiero que 

me eche brujería. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 222-223). 

 

Após o flashback, o narrador volta à realidade da prisão, dividindo cela com Basilio, 

que afirma que falou com sua mãe e, quando estiver livre, vai comprar um cavalo e um carro 

para se dedicar ao transporte. Pedro Juan responde que sua mãe não deve ter dinheiro para 

isso e Basilio assevera que ela é comerciante em Palenque e ganha muito dinheiro vendendo 

guarapo. O narrador pergunta se é a guarapera de Dinorah, o outro responde emocionado que 

sim, que um dia Pedro Juan tem de ir e conhecê-la.  

Essa ironia grotesca, escatológica, repete-se em vários dos relatos que integram o 

volume, como em “Morboso, muy morboso”, onde Pedro Juan faz sexo com uma mulher 

cheia de gordura e flacidez e ele se compraz no suor desse corpo; em “Ratas de cloaca”, no 

qual o narrador trabalha desentupindo encanamentos e é atacado por um rato enorme; em 

“Locos y mendigos”, onde Pedro Juan é contratado para trabalhar recolhendo e arrumando 

todo tipo de lixo e depois, por conta de umas comemorações que o governo organiza, tem de 

pegar os loucos e mendigos da cidade, que fedem, para serem transportados a um local para 

que não atrapalhem com sua presença as festas; ou em “Los caníbales”, relato no qual um 

vizinho do narrador é preso por vender como fígados de porco fígados humanos e todos no 

prédio, até Pedro Juan e sua companheira Isabel, compraram e comeram.   

Em “Sabor a mí”, Gutiérrez volta ao carnavalesco e luxurioso, à picardia da conquista 

como forma de sobrevivência e de afirmar a vida sobre a morte. O alvo do desejo de Pedro 

Juan, dessa vez, é uma jovem mulata, filha de Oxum:  

 

Aquí muchas mujeres – supongo que la mayoría – son hijas de Ochún, la 

Virgen de la Caridad del Cobre. Son buenas, lindas, cariñosas y fieles 

mientras quieren y después infieles hasta la crueldad. Gozadoras, lujuriosas. 

Con el tiempo uno aprende a distinguirlas. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 261).    
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Ela mora com um “negro grande, musculoso”, mas não para de flertar com Pedro Juan. 

Este fica louco com a garota e vai atrás dela: 

 

Dobla la esquina y sigue. Le caigo atrás, y me le acerco – 

– ¿Hasta dónde me vas a llevar, mamita? 

– ¿Yo? Yo voy en lo mío. No sé tú. 

– Los dos vamos en lo mismo. 

– ¿Eh, y eso? 

– Oye, ¿tu marido es tan fiera como se hace? 

– Es alardoso, pero no te creas, a veces se manda y se bota de salao. 

– Yo no quiero líos. 

– ¿Le tienes miedo? Él no se come a nadie. 

– No. Yo me tengo miedo a mí mismo. 

– Ah, tú eres alardoso igual que él. 

– Bueno, piensa lo que tú quieras, pero te lleva calza. 

– Na’. Eso es teatro. Tengo que hacerle el drama porque él me mantiene. Y 

le encanta hacerse el esposo. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 265). 

  

Nesse jogo de sedução, continuam andando pela rua. A mulata leva Pedro Juan à casa 

da madrinha que é “santera” e comerciante. Ela lhe dá um estoque de bodys de lycra para que 

a garota os venda no mercado. Pedro Juan está chateado por estar perdendo seu tempo. Mas a 

mulata lhe promete que no dia seguinte se encontram no mercado e lhe conta o que a 

madrinha, que é “santera”, disse sobre eles.  

Pedro Juan acorda no dia seguinte com ressaca, sai ao terraço e ali está sua vizinha 

Isabel lavando roupas para conseguir algum dinheiro. Ela está afim de Pedro Juan e lhe diz 

algo romântico, mas o macho caribenho, endurecido, responde-lhe: “Ya, ya. Deja el 

sentimentalismo que tú eres muy puta y no quiero más embarques en mi vida. Una puta 

romántica es lo que me faltaba” (Gutiérrez, 1998, p. 269). Isabel, por sua vez, responde: “–¿Y 

qué vas a hacer? Con esa cara de cínico, hijo de Changó, a tí te gustan las putas, no te hagas el 

decente. ¿O te vas a meter a pinguero y le vas a dar de lado a las mujeres?” (GUTIÉRREZ, 

1998, p. 269). 
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Pedro Juan se despede de Isabel, deixa de vender a carne que seu amigo açougueiro 

estava dando-lhe para ganhar alguns dólares por ir ao encontro da mulata. E a vê vendendo 

sua mercadoria na rua, e sua beleza o perturba: 

 

No me engañó. Allí estaba ella. Hermosa. Brillando entre todas. Vendiendo 

las licras en el portal de Ultra. Esto sí es una mujer. Se había vestido con una 

licra negra, ajustada, de cuerpo entero, con la espalda al aire. El pelo alisado 

y suelto. Unos zapatos de plataforma, altos, a la moda, y las piernas duras. 

perfectas. Un cuerpo macizo, de diosa. Estaba casi desnuda Todo se le 

marcaba. Los pezones, el ombligo, la curva suave, el vientre hasta los labios 

pequeños de la vagina. Casi podía oler sus axilas, con ese olor a sudor íntimo 

y erótico de las negras (GUTIÉRREZ, 1998, p. 269). 

 

O jogo de erotismo reinicia. Pedro Juan se aproxima da garota para conversar e tentar 

seduzi-la, enquanto esta vende seus bodys e está alerta da polícia que vigia a distância e, a 

qualquer momento, pode vir a confiscar as mercadorias dos vendedores. Pedro Juan canta no 

seu ouvido: 

 

Si negaras mi presencia 

en tu vivir, 

bastaría con abrazarte 

y conversar 

tanta vida yo te dí 

que por fuerza llevas ya 

sabor a mí. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 270). 

 

A canção faz efeito na mulata: “Ay, qué rico, papi, ¿estás alegre?”, e ele: “Cuando te 

veo me pongo alegre” (Gutiérrez, 1998, p. 270). Ela diz que está com fome e Pedro Juan a 

convida para um refresco e um cachorro quente. Pergunta-lhe o que foi que disse sua 

madrinha sobre eles e a garota responde que falou que as filhas de Oxum não podiam deixar 

se arrastar pelo desejo porque depois iam se arrepender. No entanto, a mulata afirma que a 

religião não se pode levar ao pé da letra ou não se poderia viver. Nesse momento, passa um 

turista, um homem branco que fica olhando para a garota, esta responde com um olhar 

atrevido e irresistível e lhe pede um cigarro. O homem, um espanhol, diz que não fuma, mas 

que pode comprar cigarros para ela. Assim, ela levanta e vai embora com ele.  

O bolero não surge efeito. Aqui observamos claramente o que diz Marquez Arriaza 

(2007) sobre a Trilogia de Gutiérrez: “A lo largo del texto una idea es muy clara: uno no se 

alimenta de ideas”, nem de canções.  
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Pedro Juan volta para seu quarto do terraço ainda excitado, mas triste. Ali está Isabel 

lavando panelas. Ele se aproxima e ela reage: “Ehh, ¿qué mosca te picó? ¿Te dejaron caliente 

y ahora vienes a descargar conmigo?” (Gutiérrez, 1998, p. 272). Ele insiste e ela finalmente 

acede. Depois, o bolero volta à sua mente para completar o efeito paródico que tem na 

narração de Pedro Juan:  

 

Desnudos sobre la cama, sudando, yo encima de ella. Me recuperaba de un 

orgasmo salvaje. No sé de dónde saqué tanta leche. La acaricié y la besé con 

mucha ternura y le canté bajito: 

... pasarán más de mil años, 

muchos más, 

yo no sé si tenga amor la eternidad, 

pero allá tal como aquí 

en la boca llevarás 

sabor a mi. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 273). 

 

Isabel reconhece esse efeito, ela é do mundo de Pedro Juan, é também uma lutadora, 

desconfia do amor como ele, da ternura, ainda que precise deles, assim como Pedro Juan: 

 

– No me acaricies tanto, Pedro Juan, no abuses de mí. 

– ¿No te hace falta un poquito de cariño? 

– Hace años que necesito una caricia. 

– Y yo también. 

– No quiero sufrir más, papito. Me enamoro y después es una jodienda. 

– Sí, es verdad (GUTIÉRREZ, 1998, p. 274). 

 

Os dois têm medo, mas também vontade e força para vencer esse medo, por isso Pedro 

Juan termina este relato poético, erótico-obsceno e musical, dizendo:  

 

Ahora es cuando esto empieza, pero le tengo miedo a esta mulata. Es puta y 

romántica y yo le gusto. Una combinación demasiado perfecta. Y ninguno de 

los dos se quiere complicar. ¿Para qué buscarnos más líos? Con lo que hay 

es suficiente. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 274). 

 

“Visión sobre los escombros” é outra história de amor, como seu nome diz, sobre as 

ruinas, porém sem o final feliz da anterior. Neste relato, como em poucos outros da Trilogía
72

  

Gutiérrez abandona a primeira pessoa para narrar a história de Berta. Esta é uma velha dama 

                                                           
72

 No total são 6 relatos que são narrados na terceira pessoa. Estes são: “Dale una puñalá, acere”, “El aprendiz”, 

“Salvación y perdición”, “Visión sobre los escombros”, “Los hilos del muerto” y “Siempre hay un hijoputa 

cerca”.  
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branca que, como outros personagens da obra, viveram um passado de abundância, luxo, 

glamour, e resistem a aceitar a decadência do presente. Berta se cassou quando tinha dezoito 

anos com um reconhecido médico, viúvo e muito mais velho do que ela, mas a seduziu com 

as promessas de uma vida confortável, como ela merecia: “Ella se encandiló ante tanto brillo 

y se casaron cinco días después. Desde entonces la vida de Berta fue una sucesión de fiestas, 

viajes y buena vida: México, Puerto Rico, Miami, Caracas, New York” (GUTIÉRREZ, 1998, 

p. 295). 

Entretanto, o tempo foi passando, o bairro foi mudando, foi se enchendo de negros, 

pessoas do interior, gente pobre; o prédio antes novo e luxuoso foi se deteriorando; seu esposo 

morreu; a economia despencou e ela ficou sozinha e sem dinheiro:  

 

Berta lleva muchos años viviendo sola. No tuvo hijos. Conoció el amor 

reverente de un solo hombre, al que ella siempre miró como a un padre. Un 

tipo dulce y bueno con el que hacía el sexo pocas veces, brevemente y 

cerrando los ojos, casi apenada y deseando que terminara de una vez y se 

quitara de encima de ella. Sin embargo, es una mujer sensual, romántica, que 

gusta releer La dama de las camelias, Ana Karenina y Cumbres 

borrascosas. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 295). 

 

A única coisa que ficou desse passado foi seu velho apartamento, suas revistas, fotos e 

vestidos antigos, e uma aposentadoria de viúva que não dá para viver dignamente: “Y además, 

los pocos alimentos que puede comprar no son suficientes. Con frecuencia piensa: ‘Éstos son 

tiempos para gente joven y fuerte. Es demasiado. Los viejos no podemos vivir aquí’” 

(Gutiérrez, 1998, p. 295). Por essas razões, Berta não sai mais do apartamento, fica trancada 

consumindo-se nas lembranças de um passado perdido. A única coisa boa é que nesse birro 

raramente suspendem o serviço de energia, porque ela tem pavor da escuridão, dorme com as 

luzes ligadas. 

Assim passam os dias de Berta, porém um dos apartamentos do prédio é invadido por 

uma nova família. Numerosa e barulhenta. No início, Berta, cheia de desconfiança e 

preconceitos, não fala com nenhum deles. Mas com calma e muito tato, eles vão se 

aproximando da velha Berta. Antes sozinha, “Ahora casi siempre está acompañada. Alguna de 

las muchachas le lava el cabello con shampú, le hace las manos, le pinta las uñas, le prepara el 

baño con agua tibia, le trae un poco de agua de colonia” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 297). 

Berta abre as janelas, a varanda derruída, volta a sorrir, a ter a alegria do contato 

humano. Por esses dias, aparece Omar, o sobrinho da líder da família vizinha: “Omar tiene 

veintitrés años, es bonito, moreno, con un hermoso pelo negro peinado hacia atrás, tiene 
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hombros anchos, aunque es delgado. Y sabe hablar. Sabe seducir” (Gutiérrez, 1998, p. 297). 

O jovem se aproxima de Berta, passa as tardes com ela, escuta suas histórias, a enche de 

elogios. Porém, ele é o típico malandro, mentiroso, gigolô, pobre e mestiço, mas racista e 

preconceituoso:     

 

Omar no trabaja, no estudia, no hace nada. Apenas tiene un pantalón corto y 

una camiseta desteñidos y viejos y un par de sandalias de caucho 

desgastadas. Es la miseria en persona. Su aspiración es irse a Estados Unidos 

y hacer su vida en alguna de esas ciudades con nieve y frío, donde se puede 

andar bien vestido. Le gustaría trabajar de camionero o de chofer de bus. 

Casarse con una americana rubia de ojos azules, y andar por ahí, en su 

camión super moderno, y tener tres o cuatro hijos bien blancos, aunque a 

veces salen a los abuelos. En ese caso pueden nacer más negros que él. Omar 

es muy racista. Es mestizo. Tiene el pelo enroscado, la boca grande, la piel 

oscura, pero no llega a ser negro. Es una mezcla, como todos en su casa. 

Desde niño le dicen ‘El Moro’ porque parece árabe. Él sabe que es hermoso, 

pero le gustaría ser blanco, educado, tener dinero, vestirse bien y tener auto y 

casa cómoda. Como todos, anhela lo que no tiene. En cuanto vio la casa de 

Berta, cubierta de muebles antiguos, alfombras, adornos de porcelana y 

bronce, cortinas, se dijo: ‘Ésta es la mía’. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 298). 

 

Assim, uma noite Omar chega à casa de Berta com uma garrafa de rum, ela diz que não bebe, 

que quando era jovem bebia cocktails, mas, por ser ele, aceita um pouco. O jovem a beija, Berta treme, 

“[…] ha olvidado por completo el contacto humano. No recuerda cuándo la tocaron por última vez. Su 

marido dejó de hacerlo diez o doce años antes de morir. Tal vez más. Y ella jamás ha estado con otro 

hombre” (Gutiérrez, 1998, p. 299). Omar a desarma completamente com suas carícias e mentiras:    

 

Omar sabe que la ha hipnotizado. La levanta de la butaca. La besa y 

aprovecha para pasarle otro poquito de ron a la boca. La conduce al cuarto. 

Por el camino le acaba de quitar el vestido. Omar se queda asombrado. Esta 

vieja tiene una vulva rosada, con labios rojo granate, rodeados de pelos 

canosos. No tiene ni un pelo negro, todos son blancos, pero son muchos. Su 

monte de Venus es copioso, intacto, y su vagina parece intocada y virginal. 

Lo que Ornar pensó sería un sacrificio se convierte en una tarea grata y 

apetitosa. Besa aquella vulva, la succiona, la penetra cuidadosamente. Es 

estrecha, húmeda, y huele muy bien. Se da gusto y complace a Berta, que en 

silencio, disfruta como jamás supuso que era posible. Usa todos los ardides 

que conoce hasta que al fin, hora y media después, tiene su orgasmo. Quiere 

hacerle un regalo adicional a la vieja, y se viene sobre sus tetas. Le embarra 

de leche los pezones y después se los chupa. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 300). 

 

Berta fica feliz, completamente apaixonada. Repetem os encontros amorosos várias 

vezes e propõe a Omar que se mude para seu apartamento. Ele diz que é um homem, que não 
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gosta de depender de ninguém, Berta diz que ela sabe que não tem muitos anos de vida e quer 

aproveitá-los com ele, por isso vai ao cartório e passar todos seus bens para o nome dele. No 

dia seguinte, Omar a levou ao notário e fizeram o trâmite necessário, depois sumiu. Sem ele 

aparecer durante vários dias, Berta entrou em desespero: “Llevaba una semana disfrutando la 

presencia de él cada noche, haciendo el amor hasta dos veces. A las dos de la mañana no pudo 

más y llamó a la tía de Omar. Ella le alcanzó un sedante, la tranquilizó y se quedó a su lado 

hasta que se durmió” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 301). 

No dia seguinte, Omar u sem aparecer, e a velha teve uma crise nervosa pior,  acrescida 

do fato de terem cortado a luz no prédio. A velha começou a tremer e delirar: “Me voy a 

vestir. Llama al chofer, quiero ir a bailar esta noche. ¿Dónde hay baile esta noche?” 

(Gutiérrez, 1998, p. 301). Berta cai no chão inconsciente, a tia de Omar a leva ao hospital 

onde morre às três da madrugada, vítima de um derrame cerebral. O médico pergunta à tia de 

Omar se a velha teve algum choque nervoso, alguma coisa que a tivesse perturbado, a tia 

responde que não, depois ele questiona se considera necessário fazer a autópsia e ela 

responde: “Sí, doctor. Se lo agradezco. Usted sabe cómo es la gente de chismosa y son 

capaces de pensar que nosotros la envenenamos” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 302).  

Se, no relato “Sabor a mí”, observamos a crença e influência dos orixás na cultura 

popular cubana e na vida dos personagens periféricos que apresenta Gutiérrez (aspectos estes 

que estabelecem estreita relação com o Candomblé e a cultura afro-brasileira) e, no relato 

anterior, vimos como um homem arrasta para a morte uma mulher apaixonada, em “Los 

hierros del muerto”, esses elementos se combinam indissoluvelmente. Só que, destsa vez, não 

é por dinheiro, mas simplesmente por egoísmo e por maldade.  

O relato inicia assim: “Un cáncer lo pudrió por dentro y lo mató en pocos meses. Tenía 

apenas treinta y dos años y le decían ‘Santico’, pero era un diablo hijo de puta. Vendía 

aguacates, mangos, cebollas, cualquier cosa, en un carrito de dos ruedas. Con eso sacaba unos 

pesos todos los días para gastarlos en mujeres, ron, y tabacos” (Gutiérrez, 1998, p. 331). 

Santico era filho de Ogum, orixá da guerra, do ferro e da caça, por isso o homem gostava da 

briga com faca, do sangue, e, quando morreu, deixou numa esquina do quarto o ferro do santo 

e suas respectivas oferendas. Santico era casado com Dañáis, que, apesar de sofrer a violência 

do marido, ficou desconsolada com a morte dele:  

 

Murió antes de tiempo. Él no quería irse tan joven, con tanta fortaleza y 

virilidad. El final fue rápido pero rabiando de dolor y vomitando sangre 

podrida. Una muerte miserable y asquerosa. Dañáis se quedó con los hierros 

y los collares verdes y negros. Cuando regresó del cementerio estuvo 
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llorando dos días sin parar, hasta que la madre de Santico la ayudó a levantar 

el ánimo. La vieja tenía nueve hijos -ahora le quedaban ocho – y siete nietos. 

Sabía un poco del mundo. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 332). 

  

Dañáis não sabe, e ninguém sabe, mas Santico não pode descansar em paz porque 

matou três homens em brigas, fez muito dano. Ela traz oferendas (rum, tabaco, um galo, um 

cachorro, uma pomba) que coloca junto aos ferros de Ogum, e Santico a visita cada noite para 

beber, fumar e ter sexo selvagem. A mulher, no início, tinha medo, pensava que eram sonhos, 

mas acorda cansada e úmida, depois as coisas mudam: 

 

Ya no le teme. Se levanta. Va hasta la cazuela, agarra el vaso de aguardiente 

y lo bebe de un solo golpe. Cae rendida otra vez sobre la colcha extendida en 

el piso, donde siempre ha dormido. Y ahí está Santico, riéndose y feliz, 

saboreando el alcohol. Entonces se acuesta con ella y la monta como un 

potro cerrero a una yegua. Una hora o dos. Tiene tres orgasmos y sigue con 

la verga tiesa como un palo. Cuando terminan él quiere más aguardiente y 

fumar el tabaco. No hablan. No tienen que hacerlo. Pero se entienden. Ella se 

levanta de nuevo. Va hasta la cazuela. Agarra el tabaco y le da fuego. Se 

sienta en el piso, recostada a la pared, y fuma, entre dormida y despierta. 

Santico fuma, pero no tiene aguardiente, le gusta beber duro después de 

templar. Se pone de mal humor. Le da una bofetada a Dañáis y ella llora. La 

golpea más. Se excita de nuevo, y allí mismo, en el piso húmedo y sucio, 

junto a los hierros de Ogún, sobre la mierda del gallo, del perro y la paloma, 

revuelca otra vez a Dañáis. Ella cree que está dormida. No percibe qué 

sucede. Siente que él la tiene penetrada hasta lo último con su pinga gruesa y 

larga y potente. Los demás la oyen en medio de la oscuridad, revolcándose, 

resoplando. Encienden la luz y la ven. Desnuda sobre el piso, con las piernas 

abiertas y levantadas, el sexo estremecido, bellísima, haciendo el amor con 

el aire, recibiendo bofetadas en la cara. Todos se asustan. La madre de 

Santico toma el mando. Agarra un frasco de agua bendita mezclada con 

perfume de siete potencias. Se acerca a Dañáis y la rocía con el líquido, 

pidiendo: 

– Misericordia, Señor. Misericordia. Dale paz, Virgen de las Mercedes. 

Obatalá poderoso. Dale paz. Misericordia, Señor. Haz que se eleve, Obatalá, 

no lo hagas sufrir más. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 333-334). 

 

A sogra e demais parentes sabiam que Santico não ia partir sem dar a luta. Dão missas 

para o descanso da alma, mas as coisas não melhoram. Santico continua visitando Dañáis, 

possuindo-a e consumindo-a cada noite. Ela tenta continuar sua vida, vendendo os abacates e 

os limões na rua para sobreviver, mas vai piorando, não está bem. Amanhece fatigada, com 

olheiras, com o corpo inflamado e a pele irritada e arranhada. Sua sogra decide consultar seu 

vizinho Romulo, um velho babalaô, homem sábio e sério. Este reclama por a velha não lhe ter 



 339 

 

trazido a moça antes. Romulo joga os búzios e diz que é demasiado tarde, que a levem ao 

médico para ver o que podem fazer por ela. 

Dañáis não entende muito bem o que acontece. É uma mulata jovem, bonita e inocente. 

Santico a conheceu no campo onde trabalhava cultivando café: 

 

Se enamoró de aquella muchacha medio salvaje, inocente, dispuesta a 

enamorarse del primero que pudiera sacarla de allí para siempre. Cuando 

Santico se la templó a su modo, desesperadamente, incesante como un 

torrente incapaz de detenerse durante cuatro días, ella quedó boquiabierta. 

Lo había hecho muchas veces con tres o cuatro novios anteriores, pero nunca 

de aquel modo. Quedó capturada para siempre en las redes metálicas de 

aquel negro hermoso, fuerte y macho como ninguno. Le habían enseñado a 

admirar a los machos hasta la veneración. A entregarse íntegramente y 

convertirse en esclava. Así ha sido siempre en aquellas montañas y así 

seguirá siendo (GUTIÉRREZ, 1998, p. 336).  

  

A sogra a leva ao hospital. Aplicam-lhe os medicamentos que têm ao alcance, mas não 

melhora. Então a internam e fazem diferentes exames, mas não dão nenhum diagnóstico, não 

sabem o que ela tem, apenas dizem que é um caso delicado e o estão estudando. Seu corpo 

continua se inchando, e a passam para a terapia intensiva. Depois, entra em estado de coma. 

Sem saber como nem por que, diante da surpresa dos médicos, Dañáis tira as roupas e se 

mexe como se estivesse tendo sexo:  

 

Santico se desnudó y se puso un collar de cuentas negras y verdes y le puso 

otro a ella en el cuello. Su falo era un vergajo de campana, duro y grande. 

Santico está alegre, pero insatisfecho, como siempre. Nunca podrá 

descansar, ni de día ni de noche. Cerca de ellos, detrás de unos arbustos, los 

observa el orisha de los caminos y las maldades, el que vigila siempre con 

sus ojos de caracol. Es amigo de Oggún. Andan juntos, haciendo de las 

suyas, violando a las mujeres que encuentran a su paso, armando broncas en 

todas partes. Santico entierra un clavo ensangrentado en la tierra. Valiente, 

borracho, turbulento. Derrama sangre a chorros. Ha hecho mucho daño. 

Desconfiado, teme que se la cobren. Siempre da el frente y se cuida la 

espalda. Teme y es temido. Vive furioso. Nunca ha sido feliz. Perpetuo y 

magnífico jefe de guerreros. Cuando toca a Dañáis, ella siente su mano dura 

y fría, con un sello metálico de muerte. Huele a acero enfurecido. Dueño de 

los metales y de la fragua, hierro y fuego. La penetra sin contemplaciones ni 

caricias previas. Ella, nerviosa, enamorada como una doncella, se entrega y 

disfruta. Apenas de tocarla con la punta de la verga ya tiene el primer 

orgasmo. Y después muchos más. Se revuelcan sobre la tierra y la hierba 

húmeda. Oggún necesita los jugos de esa doncella hermosa, inocente, que se 

entrega por amor (GUTIÉRREZ, 1998, 338-339).  

 



 340 

 

Dañáis convulsiona, os enfermeiros não podem segurá-la, tem muita força, cai no chão e 

se contorce, suspira e grita. Finalmente morre e seu encontro com Santico se produz no além, 

com a complacência de Ogum e Exu: 

 

La muerte la abraza y todo termina. Resopla y suspira, desfigurada, 

atravesada por un viento que se levanta de repente en aquel monte copioso. 

Santico, con la verga aún enhiesta, la deja, acostada en la tierra, y la 

abofetea. Entonces se va, entre las ceibas, los árboles de jocuma y camagua 

Un perro, un gallo y una paloma corren y vuelan detrás de él, alborotando y 

metiendo ruido. La deja seducida y abandonada, llorando, sufriendo sin 

consuelo, sola en medio de aquel monte poderoso, con un ciclón que la 

envuelve y la arrastra, viento, lluvia, truenos, relámpagos. Ella no entiende 

qué sucede. Nunca lo sabrá. (GUTIÉRREZ, 1998, p.339). 

   

As semelhanças com a história de Dona Flor e seus dois maridos de Jorge Amado são 

evidentes nesse relato de Gutiérrez: o marido malandro, cachaceiro e abusador, filho de Exu, 

que volta da morte para possuir sua bela mulata. Igualmente, a intertextualidade se percebe no 

manejo do erotismo, no hibridismo do mundo mitológico ioruba, o catolicismo e a cultura 

popular brasileira (baiana particularmente) e cubana. Mas, no relato de Gutiérrez, os orixás 

são mais cruéis e perversos: são mais o reflexo humano da Cidade do Pecado tropical.    

Finalmente, o relato que encerra este volume e a trilogia toda é “Siempre hay un 

hijoputa cerca”. Trata-se, como no anterior caso, de uma narração em terceira pessoa. É a 

história do velho Cholo, outro personagem marginal dessa Havana decadente e viciosa, que 

mora num quarto sujo, fedorento. Ele trabalha vendendo livros e revistas velhos, ganha muito 

dinheiro com esse negócio, mas ainda assim vive como um mendigo. O relato começa quando 

Cholo vai receber a refeição no restaurante gratuito do governo. Chega tarde e o que tem é um 

arroz insípido com outros poucos restos de comida. Tem setenta e seis anos, mas parece muito 

mais jovem, é branco, um pouco loiro, de olhos claros e contextura forte. Era filho de um 

basco que abandonou sua mãe quando soube que esta estava grávida. Ela morreu quando 

Cholo tinha quatro anos de idade. 

Cholo cresceu na rua, sem família, sozinho, endureceu-se com os golpes da vida. 

Trabalhou em tudo, inclusive foi boxeador quando jovem, era conhecido como o “Cholo 

Banderas”, nome que lhe deu seu treinador. Teve de abandonar a carreira por uma fratura no 

crânio. Nunca teve casa nem mulher fixas; não bebe, não fuma nem joga. Não gosta de gastar 

dinheiro. Sua única debilidade são as mulheres, o sexo. Por isso essa noite, depois de comer, 

se sente alegre e com vontade de ficar com alguma mulher. Vê uma vendedora de amendoim 
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e lhe faz a proposta de ir com ele, mas esta olha seu aspecto deplorável e recusa: “No, no. Tú 

estás muy cochino. Deja eso” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 349). 

O velho fica excitado e sai à procura de alguma prostituta que aceite ficar com ele por 

vinte pesos: “¡Estás entero, Cholo, te hace falta una jeba esta noche!” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 

350). Sai dando pulos e lançando golpes ao ar, como quando era boxeador; é um guerreiro e 

se acha indestrutível:  

 

El carapacho que se construyó alrededor cuando era casi un bebé, ahora lo 

tiene más duro que nunca. Jamás fue protegido por nada ni por nadie. Se 

sabe invulnerable. Como una fiera en la selva. Solitario. Lejos de la manada. 

Ha tenido muchas mujeres y muchos hijos. Pero ya ni se acercan a decirle: 

“Tú eres mi padre. Mi madre es fulana, ¿te acuerdas?” (GUTIÉRREZ, 1998, 

p. 351).  

 

Tudo mundo diz que é a pior crise de Cuba, mas para ele é a melhor época:  

 

Más sabe el diablo por viejo que por diablo: “El problema es que la gente se 

asusta fácil. Los americanos aprietan, un poco de hambre, y ya todos se 

cagan. Y tú los ves flacos, azorados, hablando solos por la calle, medio 

locos. Yo no sé por qué la gente es tan pendeja. Total, Cuba siempre ha sido 

igual: tres o cuatro años de abundancia y veinte de miseria. Desde que tengo 

uso de razón es así. Por eso no se puede vivir con miedo. Hay que vivir sin 

miedo y pa’lante”. Pensaba así, pero no abría su boca para decirlo. Ante todo 

porque no tenía a quien. Además, no sabía hablar. Ni le gustaba. En boca 

cerrada no entran moscas. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 353). 

 

Seu problema era mais prático: encontrar uma mulher para satisfazer seu apetite sexual 

naquela noite. Caminha rumo ao Malecón, encontra umas jineteras lindas e propõe a uma 

delas: “Te doy veinte pesos por mamarte el bollo... Ven acá...” (Gutiérrez, 1998, p. 354). A 

prostituta fica surpresa e depois comenta com suas colegas:  

 

Dice que me da veinte pesos cubanos por mamarme el bollo. Jajajá, lo cogió 

la arteriosclerosis, jajajajá. Oye, abre los ojos. Cincuenta fulas, verdes, para 

estar un rato con nosotras. Y con la peste a mierda que tú tienes ni por cien. 

Aparte que tú nunca has visto un dólar. Así que muévete y piérdete de aquí. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 354). 

 

Cholo continua seu caminho, não desiste. Pensa quanto devem ganhar essas jineteras 

com esse preços, mas deduz que não tem dinheiro porque gastam tudo que ganham em 

perfumes, roupas e outras coisas inservíveis. Mais na frente, vê um rapaz meio chapado que 
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chega num triciclo e uma mulher branca, loira e suja se aproxima dele, conversam e o 

masturba. A cena deixa Cholo mais excitado. Aguarda que o rapaz saia e chama a mulher. Ela 

se aproxima e ele lhe faz a proposta, ela diz que aceita por trinta pesos e vão para trás de um 

mato: 

 

El viejo olfatea, palpa, pasa su lengua áspera, sucia y experta. Ella no se 

imaginaba que el viejo fuera tan hábil. Es un ternero. Con una fuerza de 

succión demoledora. Sabe muchos trucos y aplica todo el repertorio hasta 

desquiciarla. Le da pequeñas mordidas en el clítoris y ya ella no aguanta 

más; tiene un orgasmo prolongado. Ahhh, se va del mundo. Se recupera y se 

aconseja a sí misma: “No pierdas la cabeza, Marisela, con este viejo de 

mierda. Control, Marisela, control”. 

– Ya, viejo, ya. Aguanta. Aguanta. 

El viejo sigue mamando y al mismo tiempo se está botando una paja. 

Marisela ve que tiene una pinga grande, gruesa, dura como un palo. 

– ¿Qué es esto? ¡Ya, ya! 

Pero la visión de aquella hermosa pinga la reblandece. Inconscientemente 

abre más las piernas. El viejo la monta y la penetra: 

– Ay, suave, cono, suave, que está muy gorda. Ten cuidado. 

Ella tiene otro orgasmo y otro y otro. Entonces Cholo no puede aguantarse 

más y suelta lo suyo. En cuanto terminan se levanta, dando sálticos, como un 

boxeador y lanzando golpes cortos y duros. Está alegre, retozón, nada de 

cansancio, ahora es cuando está caliente para pelear nueve rounds más. 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 356).      

  

Marisela, que é o nome da prostituta, não acredita que Cholo tenha setenta e seis anos, 

pois é mais potente que um jovem de vinte. Ele orgulhoso diz que sempre foi assim e continua 

dando pulos e socos no ar. Ele lhe paga os trinta pesos e a mulher reclama porque esse era o 

preço só pelo sexo oral, mas pela penetração eram mais trinta pesos. Cholo afirma que foi ela 

que abriu as pernas e não vai pagar mais dinheiro. Marisela tira uma faca e tenta cortar o rosto 

do velho, este esquiva e diz que se acalme. Pega o dinheiro do bolso e ela fica admirada por 

ver tanto dinheiro na mão desse velho que parece um mendigo: “Coño, papi, estás amasao!” 

(GUTIÉRREZ, 1998, p. 357). 

O velho convida Marisela a ir na sua casa e esta aceita. Ali, Cholo tira as roupas e quer 

ter sexo de novo; Marisela não acredita que com tanto dinheiro ele more desse jeito: “Con esa 

bola de billetes y vives peor que un perro. ¿Tú crees que yo me voy a acostar aquí entre las 

ratas, las cucarachas y toda esa mierda?” (GUTIÉRREZ, 1998, p. 358). Cholo não quer 
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conversa, só quer sexo, Marisela quer sair, a porta está com cadeado e fica nervosa, pede que 

o velho abra e lhe adverte que tem três dias que saiu da prisão por matar e esquartejar seu 

marido e por isso não confia em ninguém. O velho responde: “Eso es lo mejor que puedes 

hacer en la vida. Siempre hay un hijoputa cerca” (GUTIÉRREZ, 1998, p 359). 

Marisela vai embora e Cholo fica sozinho em Havana, aguardando o amanhecer e 

pronto para continuar a vida acima dos escombros, da fome, da miséria e da violência: 

 

La ciudad a oscuras duerme en silencio. Nadie ve al Cholo Banderas. Se 

cansa de boxear con su contrincante invisible, y se ríe con deseos: 

– ¡Qué buena noche, cojones, qué buena noche! ¿Qué hora será? En 

cualquier momento amanece, así que voy a sacar los libros, y a la lucha. A la 

lucha. No se puede bajar la guardia. Por eso me noquearon aquella vez. Por 

bajar la guardiã. (GUTIÉRREZ, 1998, p. 360). 

 

Não “se pode baixar a guarda” é a ideia final dessa trilogia suja de Havana, um romance 

duro, obsceno, desgarrador e subversivo. Na variada colagem de quadros dantescos da 

Havana do pecado, da Sin City tropical, que apresenta Gutiérrez, seu personagem auto e 

metaficcional e os outros seres periféricos, sobreviventes como ele, que aparecem nos relatos 

que integram a Trilogía, passeiam, como os personagens do filme de Robert Rodríguez e 

Frank Miller, por uma cidade contaminada pelo crime, pela violência e pela decadência 

material e moral:  

 

Pedro Juan Gutiérrez configura en Trilogía sucia una urbe cruzada por el 

crimen, la violencia, la locura, la prostitución y las agresiones sexuales. En 

otras palabras, teje con una hebra mugrienta una ciudad del pecado, que no 

tiene que ver con la falta de religiosidad de la isla – prohibida por la 

dictadura castrista –, sino más bien con la pérdida de toda convención moral 

y ética a raíz de la miseria lacerante (CANDÍA CÁCERES, 2007, p. 58):.  

  

Nesse sentido, Pedro Juan, o protagonista de 90 % dos relatos da Trilogía , nesse 

sentido, transgride e subverte a imagem do flaneur de Baudelaire teorizada por Walther 

Benjamin: 

 

Benjamin adopta el concepto del flaneur de los textos poéticos de 

Baudelaire. Para Benjamin, el flaneur es el hombre que realiza un paseo 

ocioso y negligente por la ciudad, sobre todo, por los bulevares, que se 

erigen como su verdadera vivienda. El flàneur busca la multitud y el 

mercado para sumergirse en el gozo que representa la contemplación de la 

urbe y, especialmente, de las mercancías que ésta ofrece: “El flaneur es un 
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abandonado en la multitud. Y así es como comparte la situación de las 

mercaderías. De esa singularidad no es consciente. Pero no por ello influye 

menos en él. Le penetra venturosamente como un estupefaciente que le 

compensa de muchas humillaciones. La ebriedad a la que se entrega el 

‘flàneur’ es la de la mercadería arrebatada por la [...] corriente de los 

compradores” (BENJAMIN, apud CANDÍA CÁCERES, 2007, p. 57).  

 

Longe dessa figura ociosa que passeia pela cidade contemplando as mercadorias que 

esta oferece, Pedro Juan, como um Lazarillo tropical e pós-moderno, como mencionamos 

antes, deambula nela lutando para não sucumbir, para isso trabalha no que apareça: vendendo 

lagostas, carne, rum; escrevendo crónicas e reportagens; catando lixo, mendigos e loucos; 

inclusive mendigando e “jineteando” (prostituindo-se). Nesse sentido, Pedro Juan é um 

antiflaneur que, como diz reiteradamente em seus relatos, corta a realidade com seu “bisturi 

social” para que saia toda a podridão que está dentro, e ninguém quer ver, um “revolcador de 

mierda”, como diz num de seus relatos.  

Nesse sentido, como analisa Candía Cáceres (2007, p. 51), a Trilogía de Gutiérrez vem 

completar o processo de desmitificação e “descanonização” de Havana, iniciado por outros 

escritores cubanos: 

 

Es más, Gutiérrez disecciona como una especie de antiflàneur La Habana, 

recorriendo y dando paso en sus cuentos a los espacios más marginales de la 

urbe, articulando, en definitiva, un proceso de descanonización de la ciudad 

monumental de Alejo Carpentier y José Lezama Lima. Asimismo, Gutiérrez 

viene a completar la desmitificación de la ciudad que ya habían emprendido 

otros autores cubanos, tales como Severo Sarduy, Reinaldo Arenas y 

Guillermo Cabrera Infante.  

 

A visão que apresenta Gutiérrez da Havana, da realidade cubana, contradiz 

completamente a ideia cristã, como diz Bataillon (2010) do “novo homem” que prometeu a 

Revolução. Ele mostra como esses ideais utópicos se transformaram num pesadelo apocalítico 

gerado pelo triunfo do capital global e do totalitarismo interno. Gutiérrez com sua estética 

violenta y suja expõe o lado podre, o que a maioria prefere ignorar: como os sonhos pela 

construção de uma sociedade justa e igualitária, sucumbiram ou foram soterrados pela 

violência da pobreza e pela tirania do dinheiro.  

Aqui vale a pena lembrar o verso de  Quevedo: “Poderoso caballero es don dinero”. 

Gutiérrez nos mostra como este poderoso cavaleiro arrastou a cidade paradisíaca, cheia de 

exotismos e construções imaginárias, à violência e à guerra globalizada do cada um por seu 
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lado, do “salve-se quem puder”, como se intitula um dos relatos da obra. Nesse sentido, 

Casína Cáceres (2007, p. 53) comenta:  

 

Precisamente, esa ciudad en ruinas es la que recibe como imaginario urbano 

Pedro Juan Gutiérrez. De ahí que parezca ser el escritor llamado a cerrar la 

destrucción de La Habana, demoliendo la ciudad hasta sus últimos 

cimientos. Gutiérrez no pretende realizar una nueva invención de La 

Habana; por el contrario, más bien apunta a borrar la inscripción de la lápida 

tallada por Cabrera Infante, Sarduy y Arenas, con el objeto de dejar a la 

ciudad, o más exactamente a su imagen monumental, en un cementerio 

olvidado de 2666.  

 

Gutiérrez nos mostra, suja e grotescamente, por mais difícil que seja de aceitar 

(inclusive para ele mesmo), a derrocada desse projeto de sociedade anunciado por Castro e 

ovacionado por Sartre e tantos outros pensadores, intelectuais e escritores do momento. O 

escritor apresenta obscenamente como os benefícios desse projeto do “novo homem” estavam 

reservados para a nova casta privilegiada, com sua uma nova burocracia, como aponta 

Bataillon (2011, p.29) na análise que realiza dos resultados da Revolução cubana e sandinista: 

 

Se constata, al contrario, tanto en Cuba como en Nicaragua, la aparición de 

una nueva casta de privilegiados que deben su puesto y las ventajas que lo 

acompañan a su conformismo político, más que a talentos que pueden ser 

medidos según una utilidad universal. También asistimos a fenómenos de 

favoritismo y de malversaciones que no por no estar tipificados por el 

derecho, o que incluso contravienen de manera explícita la legalidad, dejan, 

de facto, de existir. Es imposible ver en los llamados a la estatización y a las 

confiscaciones, así como en ciertas prácticas que ponen de manera 

incontestable el papel motor de los nuevos Estados revolucionarios y a sus 

administraciones, simples operaciones de demagogia retórica; existe 

fundamentalmente más un discurso y prácticas que favorecen a una nueva 

clase social: la burocracia. Su papel no queda magnificado sólo 

intelectualmente, sino que se le atribuyen múltiples privilegios.  

  

Enquanto isso, a enorme população se debate na luta pela supervivência, por não 

sucumbir à fome e à violência que impõe a pobreza num mundo dominado pelo poder 

simbólico e material do dinheiro, que exacerba o desejo e impõe o modelo global de consumo. 

Desejo que, no caso de Cuba, como podemos ver no deambular de Pedro Juan ao longo da 

Trilogía, acentua-se mais, e de uma maneira selvagem na população cubana, pelo bloqueio 

exterior e pela carência interna.  
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Nessa luta pela sobrevivência diária na Sin City tropical de Gutiérrez, o carnavalesco
73

 

se apresenta como forma de extravasar a raiva, frustração, impotência da carência material. E, 

por falta de comida, o sexo, acompanhado de rum e maconha, se tornam a válvula de escape. 

Por essa razão, Roberto Bolaño definiu Pedro Juan como um “Prometeu sexual 

desencadeado”: 

 

Pedro Juan Gutiérrez es, en ese sentido, un animal sexual – como atestiguan 

la gran mayoría de sus relatos – que tienen al sexo como eje central. De ahí 

que Roberto Bolaño calificara a Gutiérrez como un Prometeo sexual 

desencadenado: “Su querencia por las mujeres no conoce edad (aunque 

ciertamente nadie ha dicho de él que sea un pedófilo, más bien al contrario), 

ni raza (Gutiérrez enarbola la bandera del arco iris), ni rencores personales 

(es capaz de enamorarse de las peores víboras de la tierra)” (CANDÍA 

CÁCERES, 2013, p. 63) 

 

Por esse motivo, alguns críticos comparam Gutiérrez a Bukowsky, Henry Miller e 

outros escritores do realismo sujo norte-americano. Porém a estética de Gutiérrez é diferente, 

muito mais transgressora, pornográfica e obscena, por isso mesmo mais honesta e humana, na 

medida em que, através da autoficcção, Gutiérrez se desnuda em corpo e alma e ainda faz um 

strip-tease como ele mesmo diz na entrevista a Stephen Clark (2000):  

 

A veces pienso que me desnudé demasiado delante del público, hice un 

strip-tease demasiado prolongado. Trilogía es un libro de catarsis que yo 

escribo entre el 94 y el 97, en un momento en que yo estoy saliendo de un 

divorcio muy traumático en que tuve que separarme de mis dos hijos, con el 

país y todo un proyecto político en crisis. Un proyecto político en que yo 

había creído, que yo había estado defendiendo, entró en crisis y empezó a 

convertirse en sal y agua. Mi vida estaba hecha un desastre, económica y 

moralmente un desastre total. Me había quedado encerrado en un elevador y 

                                                           
73

 Carnavalesco no sentido Bajtiniano, como é bem descrito por Candía Cáceres (2007, p. 62): “Mijail Bajtin 

sostiene que los ritos carnavalescos están regidos por un principio cómico que los aleja de todo carácter místico 

u eclesiástico; por el contrario, son más bien una parodia a los cultos. Sin embargo, tenían una estrecha relación 

con las fiestas religiosas debido a que, por lo general, se desarrollaban durante los días previos a la cuaresma. 

Asimismo, tienen como uno de sus ejes centrales la noción de juego, que tiene que ver con que la vida es 

representada por elementos lúdicos; el disfraz y la máscara hacen de la inversión su juego preferido. Bajo ese 

prisma, es dable comprender que el carnaval carece de fronteras espaciales y que su única norma es la libertad, lo 

que implica la abolición de las relaciones jerárquicas, las reglas y los tabúes. En el carnaval lo sagrado se vuelve 

subversivo y el mundo se pone al revés. La multitud se entrega al desenfreno lúdico, se abre a las críticas y a los 

excesos. Bajtin sostiene que el carnaval penetra en el reino utópico de la universalidad y la abundancia. 

Abundancia que se caracteriza por el elevado consumo de alcohol, de comida y por la profusión de las prácticas 

sexuales. Lo anterior no implica que el carnaval sea una conmemoración sin trascendencia; por el contrario, tiene 

una profunda relación con el tiempo: ‘las fiestas, en todas sus fases históricas, han estado ligadas a períodos de 

crisis, de trastorno, en la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre’ (Bajtin 13). De ahí que éste pueda 

considerarse como un estado peculiar del mundo que representa su renacimiento y su renovación”.  
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por poco pierdo esta mano. Terminé claustrofóbico y después no podía ni 

meterme en una guagua porque me faltaba el aire y me desesperaba. Había 

perdido a mi padre. Se había suicidado mi mejor amigo.  

  

Nesse sentido, Gutiérrez tem a coragem literária de tirar suas roupas e suas máscaras, 

inclusive a da terceira pessoa, como faz Fernando Vallejo e outros escritores do RLC, e se 

entrega ao carnaval permanente e ao êxtase dionisíaco, no sentido apontado por Nietzsche, no 

Nascimento da tragédia, como forma de catarse e de reafirmar a vida sobre a morte. E é ali 

onde se produz a arte e se revela a natureza humana: 

 

Pero entre el 91 y el 97 era una cosa pasmosa. Realmente se desmoralizaba 

uno. Entonces cuando yo empiezo a escribir la Trilogía necesitaba una 

catarsis y por eso esos cuentos son tan duros. Escribí con mucho rencor, con 

mucha furia dentro de mí. Son cuentos muy furiosos. Yo escribí la Trilogía 

como una terapia para mí. Yo tenía que sacarme todos aquellos demonios 

que estaban dentro de mí porque yo no podía más. Y me daba lo mismo si 

caía bien o si caía mal, si era simpático o si me cogían odio, o si me metían 

en la cárcel, me daba lo mismo una cosa que la otra. (GUTIÉRREZ apud 

CLARK, 2000). 

 

Gutiérrez tem essa coragem e temeridade literárias, porque é um Prometeu sexual 

desencadeado, como diz Bolaño, que luta como um tigre na cidade do pecado, na Sin City 

tropical, tentando não baixar a guarda. Às vezes, é destruído, mas não derrotado. Porém, 

sobrevive com a alegria, a picardia e a vontade e capacidade de viver, de lutar, de rir de si 

mesmo, e de buscar a felicidade que tem o povo cubano e latino-americano; apesar dos 

governos, dos regimes, da pobreza e da tirania dos donos das armas e do capital, que fazem a 

guerra, cultivam o medo, o ódio e a mentira.  

 

 

4.3  O BRASIL NO CAMINHO DA ORDEM E DO PROGRESSO 

 

 

O Brasil, por diferentes razões – tamanho, língua; geografia, imposições culturais –, 

historicamente tem vivido de costas para a América hispânica. O caso contrário também é 

certo. Sendo o coração do continente, a falta de diálogo e, inclusive, de construção de 

identidade do Brasil com os outros países que integram a América Latina, tem sido uma 

constante. Convênios de integração comercial e cultural recentes como Mercosul, assinado em 
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1991, e o Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), em 2008, 

são avanços importantes para melhorar essa situação. Mas ainda é insuficiente.  

O Brasil tem construído um tipo de nacionalismo no qual seu olhar é dirigido 

principalmente para dentro para os modelos (econômicos, políticos, sociais e culturais) que 

vêm do Norte: dos Estados Unidos e da Europa, e não para o que existe ao seu redor: as 

nações vizinhas, seus irmãos latinos. Diferentemente dos habitantes dos outros países do 

continente, existe, entre os brasileiros, uma dificuldade para se identificar com o conceito 

amplo de “latino-americaneidade”. 

No caso da literatura, como já mencionamos, não é diferente. Nesse sentido, Emir 

Rodríguez Monegal, no artigo “La novela brasileña” (2003, p 221), diz:  

 

Aunque Brasil ocupa prácticamente media América Latina, la literatura 

brasileña es casi desconocida en el resto del continente hispánico. La 

aparente semejanza de las lenguas, cuyo tronco común es indiscutible, 

enmascara una dificultad práctica de lectura que acaba por desanimar a los 

hispanohablantes. En eso, los brasileños son mucho más activos. No es 

extraño ver libros en español en las mejores bibliotecas particulares del 

Brasil. En cambio, es casi una señal de esnobismo, ver un libro brasileño en 

la biblioteca de un escritor hispanoamericano. Pasa aquí algo similar a lo que 

también revela un análisis profundo de la geografía cultural de América del 

Sur: Brasil y América Latina se dan la espalda. En vez de estar unidos por 

los grandes ríos, por la selva, por esa tierra de nadie que es el corazón 

compartido de todo el continente, ambos grupos vecinos se desconocen y 

miran obsesivamente a las metrópolis culturales del hemisferio norte . 

 

Emir Rodríguez Monegal e Angel Rama, do lado hispânico, são dois casos 

paradigmáticos de críticos literários que se preocuparam por integrar o Brasil na análise dos 

processos de expressão e evolução da literatura latino-americana, particularmente ao longo do 

século XX. Do lado brasileiro, Antonio Candido e Roberto Schwarz são, talvez, os melhores 

representantes de uma crítica literária que coloca em diálogo a literatura brasileira e a 

literatura da América hispânica.  

São conhecidas e estudadas, nessa perspectiva, a amizade e a afinidade de pensamento 

entre o uruguaio Rama e o brasileiro Candido. Livia Reis, em Conversas ao sul (2009, p. 

100), sobre a relação entre os dois famosos críticos, escreve: 

 

Trilhando caminhos distintos, oriundos de fundamentação filosófica 

diferente, Rama e Candido chegam a definições identitárias bastante 

similares, ambas tendo por base o estudo do regionalismo e suas diferentes 
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fases, até chegar à superação do regionalismo pitoresco para o regionalismo 

transculturador universal. Os exemplos de autores encontrados por Candido 

são, basicamente, os mesmos aos quais se refere Rama, o que demonstra a 

afinidade analítica e teórica que existiu entre os críticos. (REIS, 2009, p. 

100). 

 

Não obstante, salvo estas e outras possíveis exceções, a falta de comunicação, de 

diálogo constante entre o Brasil e seus vizinhos ainda é muito grande. É necessário, por isso, 

incentivar estudos e pesquisas, não apenas no campo da literatura, mas das diferentes áreas do 

conhecimento que ponham o Brasil em uma perspectiva dialógica com os processos 

(literários, artísticos, econômicos, políticos) que se desenvolvem não só internamente, mas 

nos outros países da região e do mundo todo. 

Quanto ao tema da violência no RLC, a violência contemporânea no Brasil, como nos 

outros países da América Latina, encontra suas raízes no passado colonial e nas relações de 

dominação que ali se estabeleceram. Mas devido ao extenso período de escravidão que viveu 

o Brasil ditas relações se caracterizaram pela dicotomia entre senhores e escravos, brancos e 

negros, como ilustrou muito bem Gilberto Freyre com a sinédoque da Casa Grande e da 

Senzala.  

Embora as fronteiras entre esses mundos sempre foram porosas, o que permitiu a 

construção híbrida da sociedade brasileira,  essas formas de dominação, com suas respectivas 

expressões de violência física e psicológica: tortura, estupro, exclusão, imposição religiosa, 

cultural, perduraram e marcaram profundamente o inconsciente coletivo brasileiro. Sobre essa 

persistência de regime escravocrata na mentalidade brasileira depois da Abolição, Florestan 

Fernandes, em A integração do negro na sociedade de classes (1978,p. 248-249), afirma: 

 

Persistiu na mentalidade, no comportamento e até na organização das 

relações sociais dos homens, mesmo daqueles que deveriam estar 

interessados numa subversão total do antigo regime. Toda insistência será 

pouca, para ressaltar-se a significação sociológica dessa complexa realidade. 

Ela nos mostra que o negro e o mulato foram, por assim dizer, enclausurados 

na condição estamental do “liberto” e nela permaneceram muito tempo 

depois do desaparecimento legal da escravidão. A Abolição projetou-os no 

seio da plebe, sem livrá-los dos efeitos diretos ou indiretos dessa 

classificação. Em plena fase de consolidação da ordem social competitiva e 

do regime de classes, a “população de cor” subsiste numa posição ambígua, 

representada, confusamente, como se constituísse um estamento equivalente 

ao ocupado pelos “libertos” na velha estrutura social.  
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Os negros que queriam uma melhora de vida, uma ascensão social, nessa perspectiva, 

deviam adequar-se às regras e aos padrões impostos pela elite branca, sem falar de racismo 

para não alterar a paz e o convívio sociais, dando origem, assim, ao mito da “democracia 

racial brasileira”: 

 

Na ânsia de prevenir tensões raciais hipotéticas e de assegurar uma via eficaz 

para a integração gradativa da “população de cor”, fecharam-se todas as 

portas que poderiam colocar o negro e o mulato na área dos benefícios 

diretos do processo de democratização dos direitos e garantias sociais. Pois é 

patente a lógica desse padrão histórico de justiça social. Em nome de uma 

igualdade perfeita no futuro, acorrentava-se o “homem de cor” aos grilhões 

invisíveis do seu passado, a uma condição sub-humana de existência e a uma 

disfarçada servidão eterna.  

Como não podia deixar de suceder, essa orientação gerou um fruto espúrio. 

A idéia de que o padrão brasileiro de relações entre “brancos” e “negros” se 

conformava aos fundamentos ético-jurídicos do regime republicano vigente. 

Engendrou-se, assim, um dos grandes mitos de nossos tempos: o mito da 

“democracia racial brasileira”. Admita-se, de passagem, que esse mito não 

nasceu de um momento para outro. Ele germinou longamente, aparecendo 

em todas as avaliações que pintavam o jugo escravo como contendo “muito 

pouco fel” e sendo suave, doce e cristãmente humano. (FERNANDES, 1978, 

p. 253-254).  

  

Nesse processo de construção do Estado-nação brasileiro, deve se somar o legado 

peninsular de espírito de aventura e conquista como forma de ascensão social e econômica, 

em detrimento do trabalho e do esforço físico; assim como a importância dos títulos (de 

nobreça, acadêmicos) no reconhecimento social dos indivíduos. Esses ideais desembocaram e 

se intensificaram no discurso de “civilização versus barbárie” que marcou a passagem do 

século XIX para o XX na América Latina. A civilização era identificada com o indivíduo 

branco, a cultura europeia ilustrada e a religião católica, enquanto a barbárie correspondia ao 

indígena, ao africano e seus respectivos aspectos culturais: raça, língua, religião, costumes.  

Antonio Candido, nesse sentido, no prefácio ao livro de Sérgio Buarque de Holanda 

Raízes do Brasil (1995, p.12), escreve:  

 

No pensamento latino-americano, a reflexão sobre a realidade social foi 

marcada, desde Sarmiento, pelo senso dos contrastes e mesmo dos contrários 

– apresentados como condições antagônicas em função das quais se ordena a 

história dos homens e das instituições. “Civilização e barbárie” formam o 

arcabouço do Facundo e, decênios mais tarde, também de Os Sertões.  
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Como nos outros países da América Latina, no Brasil tampouco houve uma reforma 

agrária justa e equitativa. Pelo contrário, depois da Abolição da Escravatura (1888), não 

houve indenização, repartição de terras, nem processo de inserção social para os libertos, o 

que repercutiu na concentração de terras e da riqueza nos grandes fazendeiros, senhores 

brancos, antigos escravocratas, que viriam a constituir as elites e oligarquias  hegemônicas do 

Brasil. Os negros e os mais pobres (migrantes das secas, das enchentes, da falta de 

oportunidades), portanto, foram relegados às periferias das cidades e a cumprir as tarefas mais 

baixas e mal remuneradas da sociedade, assim como a assumir a carga de estigmas e 

preconceitos herdados desse passado colonial.  

A construção do Estado brasileiro, dessa maneira, esteve marcada por essas relações de 

poder, pelo mandonismo, pela segregação, o que facilitou desde muito cedo a corrupção, a 

impunidade, assim como a marginalização de grande parte da população brasileira, 

principalmente a de origem africana. Com esse panorama social, o Brasil entra no século XX 

e inicia um processo paulatino de modernização e crescimento econômico, no qual, pelas 

razões antes expostas, vão se acentuando as diferenças de classes e, com isso, o aumento do 

inconformismo e do mal-estar sociais por parte dos setores excluídos e menos favorecidos da 

sociedade. 

Surgem, assim, ao longo da primeira metade do século XX, sindicatos, agremiações, 

movimentos estudantis, em defesa dos direitos humanos e trabalhistas, reivindicando uma 

sociedade mais justa e equilibrada, e que, com o triunfo da Revolução Russa (1917), assumem 

uma ideologia comunista, fundando em 1922 o Partido Comunista Brasileiro (PCB).  

Com o triunfo da Revolução Cubana, o clima revolucionário se agita no Brasil, como 

estava acontecendo paralelamente na maioria de países da América Latina, este se vê 

bruscamente interrompido em 1964 com o golpe de Estado ao presidente João Goulart e o 

desencadeamento da Operação Condor, que, com a implementação da “Doutrina de 

Segurança Nacional” no marco da Guerra Fria, tinha, como principal objetivo, a aniquilação 

da esquerda latino-americana e seus projetos de justiça e igualdade social.  

Com a ditadura militar no Brasil, o autoritarismo, as práticas de tortura, de terror, de 

segregação e de exclusão, que foram herdadas do passado colonial, encontraram a 

oportunidade adequada para se manifestar com toda sua força e horror, como aponta Fabio 

Eduardo Grünewald Soares na sua tese de doutorado De Rubem Fonseca a Paulo Lins: a 

violência na literatura dos 90 (2011, p. 152):  
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Após 64, a ditadura militar instaura uma política dura contra as populações 

carentes e migrantes. A tortura, que muito antes de ter fins políticos já era 

utilizada pela polícia no Brasil, se institucionaliza e se torna política de 

Estado, como já o fora no Estado Novo. Amplia-se o espaço a uma política 

de marginalização e violação das camadas mais pobres da população, 

enquanto a tolerância é estendida no que diz respeito à corrupção e abusos 

do Estado, e, principalmente, do seu aparato repressor.  

É a partir da década de sessenta que se constituirão grandes favelas como a 

Cidade de Deus, do romance aqui analisado, e o crime começa a se 

organizar, apoiado pela corrupção policial. A marginalização se torna um 

processo geográfico, onde o simples fato de morar em dada localidade já 

rebaixa a pessoa da condição de cidadão a suspeito. Não são excluídos do 

sistema, pelo contrário, são muito incluídos, no sentido de essa população 

pobre e migrante ser forçada a aceitar baixos salários para construir a riqueza 

da população do asfalto e propulsionar a política nacional de modernização.  

 

 O militarismo e o extremismo ideológico da direita ocasionaram, entre outras coisas, o 

aumento exponencial da população carcerária, o que facilitou a formação de “comandos” que 

começaram a dirigir o crime organizado a partir das prisões e o negócio do tráfico de drogas, 

principalmente no Rio de Janeiro, como mostra Michel Misse em “Crime organizado e crime 

comum no Rio De Janeiro: diferenças e afinidades” (2011, p. 18): 

 

As principais organizações criminosas do tráfico a varejo no Rio de Janeiro 

surgiram dentro do sistema penitenciário durante a ditadura militar. A partir 

de 1968, organizações de esquerda que resistiam à ditadura lançaram-se à 

luta armada e o assalto a bancos passou a ser uma das formas de arrecadação 

de recursos para a Revolução. O regime militar sancionou então a Lei de 

Segurança Nacional, em 1969, considerando comuns os crimes cometidos 

pelos militantes de esquerda. Assim, militantes políticos e assaltantes de 

bancos comuns conviveram, sob a mesma lei, até a sua revogação mais de 

dez anos depois.  

Nesse período, os presos políticos organizaram-se dentro das penitenciárias 

do Rio de Janeiro para reivindicar alguns direitos que lhes estavam sendo 

negados. A relativa vitória em suas reivindicações, na primeira metade dos 

anos 1970, criou um efeito de demonstração para os assaltantes de banco 

comuns, chamados entre os criminosos em geral pela alcunha de “os lei de 

segurança”. Eles também resolveram organizar-se para reivindicar direitos e 

impor seu domínio dentro do sistema penitenciário. Por isso, e pelo fato de 

alguns de seus líderes considerarem-se também de esquerda (embora não 

reconhecidos assim pelos presos políticos), passaram a designar-se 

primeiramente como “Falange Vermelha” e, depois, pela imprensa, como 

“Comando Vermelho” (CV), o nome que finalmente prevaleceu. O primeiro 

relatório de um Diretor de presídio aludindo à organização que se formava 

no sistema penitenciário foi apresentado ao governo em 1979. Dizia que essa 
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organização era formada pelos que tinham sido condenados por terem 

formado quadrilhas para assaltar bancos.  

 

Com o regresso à democracia no Brasil, em 1985, como também aconteceu nos outros 

países da América Latina, as velhas violências não desapareceram completamente, mas se 

reciclaram e misturaram com as dos novos tempos: a violência do narcotráfico, da guerra 

entre “comandos”, “milícias”, “gangues”, polícia, “esquadrões da morte” e, principalmente, a 

violência da pobreza e do consumo que impôs  o projeto de globalização neoliberal. 

Nesse contexto, aparece Cidade de Deus (1997), para nos mostrar, como faz Pedro Juan 

Gutiérrez com o caso de Cuba, não o que queremos ver do Brasil, mas o que ninguém quer 

ver: sua realidade nua e crua, sua violência hiperreal e grotesca.     

 

  

4.2 A TRILOGIA SUJA DE PAULO LINS 

 

Paulo Lins nasceu no Rio de Janeiro em 1958. Morou e cresceu na favela Cidade de 

Deus, que deu nome a seu primeiro romance, em 1997, com o qual alcançou fama e 

reconhecimento mundiais. Esse sucesso se deveu, também, à adaptação cinematográfica que 

fez da obra o diretor brasileiro Fernando Meirelles em 2002, a qual recebeu quatro indicações 

para o Oscar em 2004 e também para o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro.   

Lins estudou Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, durante os 

anos oitenta, foi integrante do grupo Cooperativa de Poetas, publicando em 1986 um livro de 

poesia intitulado Sobre o sol. Posteriormente, dedicou-se ao magistério e à pesquisa, 

participando do projeto da antropóloga Alba Zaluar: “Crime e criminalidade nas classes 

populares”, e outros projetos que serviram de base para o surgimento de Cidade de Deus, 

como ele mesmo o declara na “Nota e agradecimentos” no final da obra: 

 

Mais especificamente, a primeira parte do livro foi escrita enquanto se 

desenvolviam os projetos de pesquisa “Crime e criminalidade no Rio de 

Janeiro” (que contou com o apoio da Finep) e “Justiça e classes populares” 

(apoio CNPQ, Faperj e Funcamp), ambos coordenados por Zuluar. A 

primeira idéia do romance surgiu no decorrer dos trabalhos ligados ao 

projeto, a partir do momento em que a coordenadora começou a redigir seus 
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artigos. Trabalhei com ela durante oito anos e agradeço seu incentivo 

constante. (LINS, 2002, p. 403). 

 

Paulo Lins, aproveita sua experiência pessoal, seu conhecimento direto da realidade do 

seu país, da sua cidade e, como é o caso também de Pedro Juan Gutiérrez, de viver num bairro 

periférico, marginal: uma favela, para escrever as histórias do lugar e de seus habitantes. A 

esta experiência subjetiva de Lins, deve se acrescentar o suporte da pesquisa antropológica, 

das entrevistas e depoimentos diretos dos moradores da favela. Por isso, na entrevista à 

Revista Fórum Semanal (2014), o autor declara que pensava que Cidade de Deus seria visto 

mais como material acadêmico, sociológico e não como um romance que causaria tanto 

sucesso:  

 

Entreguei o livro na casa de uma editora, que tem uma agência literária, em 

Ipanema, no Rio. Estava de frente para a praia e saí, mas não sabia para onde 

ia. Fui parar na casa de uma amiga e parecia que tinha tido um filho, uma 

moleza absurda, cara. Acreditava, naquela época, que era um livro de 

consulta, voltado para a academia, que poderia ser usado em História, 

Antropologia e Sociologia. 

Um tempinho depois, o João Moreira Salles foi em casa para gravar minha 

participação no documentário Notícias de uma guerra particular, e ele olhou 

para mim e disse: “Cara, você vai ser conhecido no mundo inteiro por causa 

desse livro”. Eu dei risada. “Esse cara usou droga pesada”, eu pensava 

[risos]. Roberto Schwarz [crítico literário]  já tinha me falado, mas eu pensei 

só no mundo acadêmico. Bom, um dia minha editora me liga e disse que o 

livro ia sair com 6 mil exemplares, mas eram 3, antes. Daí, pulou para 10 

mil, 50 mil e perdi o controle. 

No carnaval de 1997, Caetano Veloso, Cacá Diegues, Zezé Motta e 

Hermano Vianna vieram falar comigo no sambódromo, durante as filmagens 

de “Orfeu da Conceição”, filme de Cacá, que eu ajudei no roteiro, aí eu 

tremi, fiquei assustado. Comecei a achar que ficaria muito exposto, minha 

família também não queria isso. Pouco tempo depois, toca meu telefone, era 

o Eduardo Coutinho. “Paulo, quero ser seu amigo”. Aí eu entendi o que 

estava acontecendo.
74
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Depois de Cidade de Deus, em 2012, Paulo Lins publicou seu segundo romance, Desde 

que o samba é samba, fruto também de um longo processo de pesquisa, como declara o autor 

em entrevista à Carta Capital (2013)
75

:  

 

Meu trabalho de ficção sempre parte de um extenso trabalho de pesquisa. 

Foram cinco anos de pesquisa e mais cinco para escrever o livro. Eu 

pesquisei sobre o samba e a umbanda e contratei duas historiadoras para 

fazerem a pesquisa sobre a época e sua situação política. Parti desses dados 

históricos para construir uma história de ficção cheia de ação e aventura, mas 

sobretudo esse é um livro de amor. Não só entre os personagens, mas amor 

ao samba e à umbanda. Acredito que esse é um romance que vai mostrar um 

Brasil que muito pouca gente conhece. 

 

O romance trata sobre a origem do samba e da umbanda, assim como da importância 

dos negros no processo de construção desses ícones da cultura e do povo brasileiros. A Carta 

Capital, nesse sentido, questiona o autor sobre a situação atual dos negros no Brasil, ao que 

Lins responde: “Já existe uma maior inserção na sociedade, mas ainda há muitas dificuldades 

e racismo. A polícia ainda mata muitos negros, principalmente jovens. O Brasil é um país em 

guerra. Morre muito mais gente no Brasil do que no Oriente Médio, na briga entre 

muçulmanos e judeus”. Sobre esse ponto, na entrevista à Revista Fórum Semanal (2014), o 

autor afirma: 

 

Vivemos um tempo em que há uma inserção social do negro no teatro e no 

cinema, sem falar necessariamente de violência. Nossas causas estão nos 

livros, na internet, nos jornais, então isso mostra que os negros seguem 

lutando. Vivemos, após a democracia, um compasso de espera, porque a 

democracia seria uma panaceia, um remédio para todos os males. Quando o 

[José] Sarney entrou [em 1985, assumiu a presidência da República], a 

esquerda e os movimentos tiveram que parar e se pensar. Essa democracia 

teria que nos trazer uma vida social e política equilibrada, mas não deu certo, 

não mudou nada. Mudou a liberdade de expressão, isso sim. Mas isso é bom 

pra classe média, porque pra gente continua a mesma coisa, os negros e 

pobres passando fome e morrendo na mão da polícia, percebe que é a mesma 

coisa? Mudou o que a democracia? ‘Ah, vivemos em um Estado livre’. Que 

nada, só quem pode qualquer coisa nesse país é rico, é branco. A democracia 
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não foi boa para o negro, vivemos em um Estado policial, é guerra o tempo 

todo. Você falar que continuamos em uma ditadura é politicamente 

incorreto, mas é verdade, a democracia no Brasil só é boa para a classe 

média branca. 

 

Paulo Lins também trabalha como roteirista para o cinema e para a televisão. Nessa 

linha se destacam alguns episódios para o seriado Cidade dos Homens (2002–2005), da TV 

Globo; o roteiro do filme Quase dois irmãos (2004), de Lúcia Murat, que recebeu o prêmio de 

melhor roteiro da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2005; e, junto com 

René Sampaio, trabalhou na adaptação cinematográfica da letra da canção de Renato Russo: 

Faroeste Caboclo (2013). 

Em 2014, ao lado da atriz circense Beo da Silva, do figurinista e cenógrafo Maurício 

Carneiro e do designer gráfico Eduardo Lima, Lins publica o livro Era Uma Vez... Eu; um 

projeto criativo que busca refletir sobre o lixo, tanto material quanto humano, que faz parte da 

realidade contemporânea.   

Cidade de Deus, de Paulo Lins, nos fala de Rio de Janeiro e da violência que a tirania 

do dinheiro e da pobreza instauram na sociedade, através do projeto de globalização 

neoliberal.  

O romance é constituído em três partes, os capítulos: “A história de Inferninho”, “A 

história de Pardalzinho”, “A história de Zé Miúdo”; assim como por dois paratextos (além da 

dedicatória inicial): um poema de Paulo Leminski, no início do romance, e a “Nota e 

agradecimentos” no final da obra. O poema de Leminski diz: 

 

VIM PELO CAMINHO DIFIICIL, 

A LINHA QUE NUNCA TERMINA 

A LINHA QUE BATE NA PEDRA, 

A PALAVRA QUEBRA UMA ESQUINA,  

MINIMA LINHA VAZIA, 

A LINHA, UMA VIDA INTEIRA,  

PALAVRA, PALAVRA MINHA (LINS, 2002, p. 7). 

  

Essa epígrafe expressa a força, o poder que tem a palavra, a poesia, assim como sua  

relação estreita e “difícil” com a vida, com a realidade. Essa ideia perpassa toda a obra e 

define a carga poética que tem essa narração dura e truculenta, como veremos nesta análise.  
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Narrado em terceira pessoa, por um narrador heterodiegético, mas com a inclusão de 

várias vozes narrativas, particularmente dos habitantes da favela, nas quais sobressai a 

linguagem local, marcada pelas diversas gírias e o argot próprios do microcosmo narrado. 

Essa inclusão autêntica da fala popular e cotidiana dos personagens periféricos e marginais, 

configura um dos pontos mais fortes e atraentes do romance.  

Por outro lado, não existe uma marcação de diálogos definida, nem uma ordem 

estritamente cronológica. As vozes e os espaços de tempo vão se intercalando e misturando, 

criando uma narração polifônica, dinâmica e com um forte nível de exigência e participação 

por parte do leitor.  

Nesse sentido, como na maioria de autores trabalhados neste estudo, vemos em Lins a 

influência profunda das técnicas cinematográficas para sua construção romanesca, o que 

facilitou a adaptação da obra para o cinema e, inclusive, perfilou o autor como um grande 

roteirista de cinema.  

A primeira parte do romance: “A história de inferninho”, inicia, como Cem anos de 

solidão (1967), com uma cena que não corresponde à ordem linear da história narrada, mas 

com um momento diegético posterior: Busca-Pé, alter ego do autor, e seu amigo Barbantinho, 

fumando um baseado num dos poucos recantos naturais da Cidade de Deus, contemplando o 

rio, as árvores, os enormes prédios que se alçavam ao longe e lembrando o passado da favela 

e de sua própria vida: 

 

Repousou o olhar no leito do rio, que se abria em circunferências por toda a 

sua extensão às gotas de chuva fina, e suas íris, num zoom de castanhos, lhe 

trouxeram flashbacks: o rio limpo; o goiabal, que, decepado, cedera lugar 

aos novos blocos de apartamentos; algumas praças, agora tomadas por casas; 

os pés de jamelão assassinados, assim como a figueira mal-assombrada e as 

mamoneiras; o casarão abandonado que tinha piscina e os campos do Paúra e 

do Baluarte — onde jogara bola defendendo o dente de leite do Oberom — 

deram lugar às fábricas. [...] Doeu pensar na mosquitada que sugava seu 

sangue deixando os caroços para despelarem-se em unhas, e no chão de 

valas abertas onde arrastara a bunda durante a primeira e a segunda infância. 

Era infeliz e não sabia. Resignava-se em seu silêncio com o fato de o rico ir 

para o exterior tirar onda, enquanto o pobre vai pra vala, pra cadeia, pra puta 

que o pariu. (LINS, 2012, p. 11-12). 
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Busca-Pé lembra os conselhos de suas professoras, que afirmavam que, se estudasse 

Direito, um dia iria ter um futuro melhor, mas a realidade é esta marcada pela desilusão, pela 

impossibilidade de conseguir um bom trabalho para poder pagar seus estudos, o curso de 

fotografia que tanto deseja: 

 

Bem que as coisas poderiam ser como as professoras afirmavam, pois se 

tudo corresse bem, se arranjasse um emprego, logo, logo, compraria uma 

máquina e uma porrada de lentes. Sairia fotografando tudo o que lhe 

parecesse interessante. Um dia ganharia um prêmio. A voz de sua mãe 

chicoteou sua mente:  

– Esse negócio de fotografia é pra quem já tem dinheiro! Você tem é que 

entrar pra Aeronáutica... Marinha, até mesmo pro Exército, pra ter um futuro 

garantido. Militar é que tá com dinheiro! Não sei o que você tem na cabeça, 

não! (LINS,2012,  p. 12). 

 

A frustração e a raiva irrompem em seus pensamentos, por ter de passar por tantas 

necessidades. Por que não tomar pelo caminho fácil, como fazia a maioria? “Um dia aceitaria 

um daqueles tantos convites para assaltar ônibus, padaria, táxi, qualquer porra...” (LINS, 

2012, p. 12).  

A tranquilidade do baseado e as reflexões de Busca-Pé são interrompidas pelo desfile de 

um cadáver pelo rio. Era a guerra soberana, que tirava os garotos da contemplação e os 

devolvia à realidade, assim como faz também com os leitores do romance: 

 

Busca-Pé e Barbantinho foram para casa em passos obtusos. Era a guerra 

que navegava em sua primeira premissa. A que se fez a soberana de todas as 

horas vinha para levar qualquer um que marcasse bobeira, lançar chumbo 

quente em crânios párvulos, obrigar bala perdida a se achar em corpos 

inocentes e fazer Zé Bonito correr, com o diabo do seu coração batendo 

forte, pela rua lá da Frente, levando uma tocha de fogo nas mãos para 

incendiar a casa do assassino de seu irmão.  

Busca-Pé chegou em casa com medo do vento, da rua, da chuva, do seu 

skate, do mais simples objeto, tudo lhe parecia perigoso. Ajoelhou-se diante 

da cama, jogou a cabeça no colchão, as mãos sobre ela, e numa súplica 

infinita pediu a Exu que fosse lá avisar a Oxalá que um dos seus filhos tinha 

a sensação de estar desesperado para sempre. (LINS, 2012, p. 14).  
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Na continuação, produz-se um flashback, onde o foco narrativo remonta aos tempos 

quando nesses terrenos não existia nada: “ANTIGAMENTE a vida era outra aqui neste lugar 

onde o rio, dando areia, cobra-d’água inocente, e indo ao mar, dividia o campo em que os 

filhos de portugueses e da escravatura pisaram” (LINS, 2012, p.15). Nessas terras de filhos de 

portugueses, começou a edificar-se um novo lugar:  

 

Cidade de Deus deu a sua voz para as assombrações dos casarões 

abandonados, escasseou a fauna e a flora, remapeou Portugal Pequeno e 

renomeou o charco: Lá em Cima, Lá na Frente, Lá Embaixo, Lá do Outro 

Lado do Rio e Os Apês.  

Ainda hoje, o céu azula e estrelece o mundo, as matas enverdecem a terra, as 

nuvens clareiam as vistas e o homem inova avermelhando o rio. Aqui agora 

uma favela, a neofavela de cimento, armada de becos-bocas, sinistros-

silêncios, com gritos-desesperos no correr das vielas e na indecisão das 

encruzilhadas. (LINS, 2012, p. 16). 

  

 Nascia Cidade de Deus, com pessoas e famílias que traziam consigo sua cultura e 

costumes, mas também sua pobreza e violência ancestrais:  

 

Os novos moradores levaram lixo, latas, cães vira-latas, exus e pombagiras 

em guias intocáveis, dias para se ir à luta, soco antigo para ser descontado, 

restos de raiva de tiros, noites para velar cadáveres, resquícios de enchentes, 

biroscas, feiras de quartas-feiras e as de domingos, vermes velhos em 

barrigas infantis, revólveres, orixás enroscados em pescoços, frango de 

despacho, samba de enredo e sincopado, jogo do bicho, fome, traição, 

mortes, jesus cristos em cordões arrebentados, forró quente para ser dançado, 

lamparina de azeite para iluminar o santo, fogareiros, pobreza para querer 

enriquecer, olhos para nunca ver, nunca dizer, nunca olhos e peito para 

encarar a vida, despistar a morte, rejuvenescer a raiva, ensanguentar 

destinos, fazer a guerra e para ser tatuado. Foram atiradeiras, revistas Sétimo 

Céu, panos de chão ultrapassados, ventres abertos, dentes cariados, 

catacumbas incrustadas nos cérebros, cemitérios clandestinos, peixeiros, 

padeiros, missa de sétimo dia, pau para matar a cobra e ser mostrado, a 

percepção do fato antes do ato, gonorreias mal curadas, as pernas para 

esperar ônibus, as mãos para o trabalho pesado, lápis para as escolas 

públicas, coragem para virar a esquina e a sorte para o jogo de azar. Levaram 

também as pipas, lombo para polícia bater, moedas para jogar porrinha e 

força para tentar viver. Transportaram também o amor para dignificar a 

morte e fazer calar as horas mudas. (LINS, 2012, p. 16).  
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Chegaram centenas de famílias fugindo das enchentes e secas ou de outras favelas para 

habitar no novo bairro, “formado por casinhas fileiradas brancas, rosa e azuis” (LINS, 2012, 

p. 17). Busca-Pé era criança e, para ele e seus amigos, foi como ir morar numa grande 

fazenda: 

 

Além de comprarem leite fresco, arrancarem hortaliças na horta e colherem 

frutas no campo, ainda podiam andar a cavalo pelos morrinhos da Estrada do 

Gabinal. Detestavam a noite, porque ainda não havia rede elétrica e as mães 

proibiam as brincadeiras de rua depois que escurecia. Pela manhã, sim, era 

legal: pescavam barrigudinhos, caçavam preás, jogavam bola, matavam 

pardal para comer com farofa, invadiam os casarões mal-assombrados. 

(LINS, 2012, p. 19).  

 

Busca-Pé e seus amigos foram também testemunhas do paulatino processo de 

urbanização, de destruição do monte e de toda sua biodiversidade para a construção dos 

blocos de apartamentos. Mas, nessa época, eles ainda tinham espaço para brincar, tomar 

banho de rio, andar de bike. Neste ponto, o relato é interrompido pelo narrador que diz: “Mas 

o assunto aqui é o crime, eu vim aqui por isso...” (LINS, 2012, p. 20). E logo introduz um 

poema em prosa que dialoga com o de Leminski e anuncia o tom e o teor da narração que irá 

a continuação: 

 

POESIA, minha tia, ilumine as certezas dos homens e os tons de minhas 

palavras. É que arrisco a prosa mesmo com balas atravessando os fonemas. 

É o verbo, aquele que é maior que o seu tamanho, que diz, faz e acontece. 

Aqui ele cambaleia baleado. Dito por bocas sem dentes nos conchavos de 

becos, nas decisões de morte. A areia move-se nos fundos dos mares. A 

ausência de sol escurece mesmo as matas. O líquido-morango do sorvete 

mela as mãos. A palavra nasce no pensamento, desprende-se dos lábios 

adquirindo alma nos ouvidos, e às vezes essa magia sonora não salta à boca 

porque é engolida a seco. Massacrada no estômago com arroz e feijão a 

quase-palavra é defecada ao invés de falada. Falha a fala. Fala a bala. (LINS, 

2012, p. 21).  
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Assim começa a narração das aventuras e malandragens do “Trio Ternura” – Tutuca, 

Martelo e Inferninho, tendo como personagem principal este último. Naqueles primórdios da 

Cidade de Deus, o trio se dedicava principalmente ao roubo e assalto, de caminhões de gás, 

por exemplo. Pegavam o dinheiro na mão do motorista e deixavam o gás para a vizinhança. 

Num desses assaltos, enquanto Inferninho escapa: 

 

Alguma coisa o fez lembrar-se de sua família: o pai, aquele merda, vivia 

embriagado nas ladeiras do morro do São Carlos; a mãe era puta da zona, e o 

irmão, viado. A mãe piranha até que passava, era conhecida por sua 

personalidade forte, não levava desaforo para casa, tinha palavra e era 

respeitada no Estácio. O pai também não era o seu maior problema, porque, 

quando sóbrio, as crianças não riscavam seu rosto de giz, não lhe roubavam 

os sapatos, e, apesar disso tudo, ele era bom de briga e ritmista da escola de 

samba. Mas o irmão... era muita sacanagem... Ter um irmão viado foi uma 

grande desgraça em sua vida. Imaginava o Ari chupando o pau dos paraíbas 

lá na Zona do Baixo Meretrício, dando o cu para a garotada do São Carlos, 

fazendo troca-troca com marinheiros e gringos na praça Mauá, comendo 

bunda de bacana nos pulgueiros da Lapa. Não aceitava que seu irmão 

passasse batom, vestisse roupas de mulher, usasse perucas e sapatos de salto 

alto. (LINS, 2012, p. 22-23).  

 

Inferninho também lembra que nessa época, quando era criança, uns homens armados 

(possivelmente algum “esquadrão da morte”
76

) botaram fogo nos barracos onde ele e sua 

família moravam. No incêndio, sua avó morreu e ele foi levado, enquanto seu pai construía 

um novo barraco, até uma tia que trabalhava como empregada doméstica na casa de uma 

família branca. Nessa casa, viu na televisão um homem que dizia que o incêndio tinha sido 

acidental: “Sentiu vontade de matar toda aquela gente branca, que tinha telefone, carro, 

                                                           
76

 Sobre a origem no Brasil desses grupos paramilitares, Michel Misse (2011, p. 9) afirma: “Nos anos 1950, no 

Rio de Janeiro, por iniciativa do então chefe de polícia, foi criado um denominado “Grupo de Diligências 

Especiais” cuja principal missão – que deveria ser cumprida clandestinamente – era executar criminosos. Esse 

grupo passou a ser chamado popularmente de “Esquadrão da Morte” e seu modelo disseminou- se para outros 

estados brasileiros, com o mesmo nome. Apesar das sucessivas críticas da imprensa e das comissões de 

investigação criadas para apurar os crimes cometidos e punir seus autores, o Esquadrão da Morte permaneceu,  
inclusive, após a morte de seu principal dirigente, o detetive Le Cocq. Seus comandados criaram, já nos anos 

1960, a “Scuderie Le Cocq”, composta pelos autodenominados “Homens de Ouro” da Polícia do Rio de Janeiro. 

As comissões de investigação prenderam alguns de seus membros, mas o grupo continuou a existir 

clandestinamente, reforçando-se após o golpe militar de 1964. Outros grupos surgiram, com a mesma 

justificação “justiceira”, de “fazer justiça” porque o poder Judiciário ‘solta os bandidos’. Uma frase, emitida em 

entrevista na televisão, por um dos membros da Scuderie Le Cocq ficou famosa: ‘bandido bom é bandido 

morto’. Ele exprimia o que um segmento da população pensava a respeito de como se deve tratar com 

criminosos”.  
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geladeira, comia boa comida, não morava em barraco sem água e sem privada. Além disso, 

nenhum dos homens daquela casa tinha cara de viado como o Ari. Pensou em levar tudo da 

brancalhada, até o televisor mentiroso e o liquidificador colorido (LINS, 2012, p. 23).  

Nessas lembranças de Inferninho, podemos ver como sua infância esteve marcada pelos 

preconceitos sexuais, pela pobreza, pela violência doméstica, o terrorismo, pela exclusão 

social e por outras formas de violência que fizeram nascer o ódio e o rancor desde seus 

primeiros anos de vida.  

Tutuca, depois do assalto ao caminhão de gás, também tem lembranças tristes, que 

inclusive o fazem se afastar dos amigos para poder chorar. O malandro recorda outra ocasião 

em que assaltou um caminhão de gás e, na troca de tiros com a polícia, matou um bebê:  

 

Uma das balas do seu revólver estuporou a cabeça duma criança. Ele viu o 

nenê balançar no colo da mãe e os dois caírem no chão com o impacto do 

tiro. Repetia para si mesmo que aquele crime fora sem querer, numa 

tentativa de aliviar-se da culpa, porém o desespero de ter matado uma 

criança tomava conta dele sempre que se lembrava disso. (LINS, 2012, p. 

26).  

  

 Tutuca era filho de crentes, no entanto, quis ser bandido desde criança: “Gostava do 

jeito dos malandros falarem, da forma como se vestiam. Quando saía para comprar alguma 

coisa, torcia para ter batucada na birosca para ficar escutando os sambas de partido-alto 

cantados pelos malandros” (LINS, 2012, p. 26-27). Foi obrigado por seus pais a ir à igreja até 

os quinze anos, quando um dia os desafiou, rasgou a Bíblia e decidiu se entregar à vida de 

bandido e ao crime: “Por qualquer coisinha queria dar tiro nos outros, assaltava moradores, 

currava as meninas do pedaço. Era um bom filho da puta” (LINS, 2012, p. 27).  

 A maioria de bandidos da favela preferia assaltar na Zona Sul da cidade, local de 

turistas, comerciantes e gente branca, apenas o Trio Ternura, Pelé e Pará ficavam no bairro 

roubando os caminhões de gás, jogando bola, bebendo cerveja e fumando maconha que 

compravam na boca de fumo que montara a velha Té “para atender aos poucos maconheiros 

do conjunto” (LINS, 2012, p. 31). 

Enquanto isso, continuavam chegando famílias de outras favelas, instalando-se e 

incorporando-se à vida social de Cidade de Deus:  
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Tudo concorria para a integração dos habitantes de Cidade de Deus, o que 

possibilitou a formação de amizades, rixas e romances entre essas pessoas 

reunidas pelo destino. Os adolescentes utilizavam-se da fama negativa da 

favela onde haviam morado para intimidar os outros em caso de briga ou até 

mesmo nos jogos, na pipa voada, na disputa de uma namorada. Quanto 

maior a periculosidade da favela de origem, melhor era para impor respeito, 

mas logo, logo, sabia-se quem eram os otários, malandros, vagabundos, 

trabalhadores, bandidos, viciados e considerados (LINS, 2012,  p. 32).  

 

Nessa configuração que vai adquirindo Cidade de Deus, os maiores inimigos dos 

bandidos, principalmente do Trio Ternura, que ficava na área e cometiam ali seus crimes, era 

o policial militar Cabeça de Nós Todo e o detetive Belzebu, os quais sobressaiam por seu alto 

grau de corrupção, abuso de autoridade e brutalidade policial. Este último, por exemplo, 

depois dos assaltos reiterados aos caminhões de gás, invadiu o clube onde estavam festejando 

os bandidos. Enquanto eles escapavam, Passistinha, capoeirista e amigo do Trio Ternura, deu 

uma boa surra em Belzebu, que ficou ainda mais irritado quando Lúcia Maracanã, outra 

amiga dos bandidos, gritou: “– Zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata um... Tá pensando 

que birimbau é gaita, meu irmão?” (LINS, 2012, p. 33). O detetive, então, descarregou sua 

fúria contra a mulher: 

 

No clube, o detetive Belzebu espumava queixo abaixo. Atirou para o alto na 

tentativa de amedrontar Maracanã, que continuava a rir no salão.  

– Quem é essa piranha que tá rindo aí? 

– Sou eu mesmo, morou? Vai dizer que é proibido rir? 

– Documento aí, sua crioula atrevida! 

– Tá aqui! – respondeu Maracanã com a carteira de identidade na mão. 

– Eu quero comprovante de trabalho, senão te meto em cana, levo você para 

o delegado te dar uma vadiagem. 

–Vai dar vadiagem em mulher? Por que tu não vai atrás do homem que te 

enfiou a porrada? Hein, seu Zé Mané? 

Belzebu partiu para cima de Lúcia, pegou em seu braço esquerdo, arrastou-a 

pelo salão. Lúcia xingou, deu mordidas no detetive, jogou-se no chão, 

esperneou, perguntou o porquê de estar indo presa. Belzebu nada respondeu, 

somente a esmurrou, antes de encaçapá-la no camburão. A música havia 

parado, e a maioria dos dançarinos se retirara. O presidente do clube se 
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aproximou do detetive, que revistava uns rapazes no saguão de entrada. 

(LINS, 2012,  p. 34).  

 

E como se fosse pouca a violência exibida contra Maracanã, diante das reclamações do 

presidente do clube e de outras pessoas presentes no clube pelo excesso de força, o detetive 

ainda respondeu: “– Se eu chegar igual moça, nego deita e rola, tá sabendo? Todo mundo aqui 

tem cara de bandido, quase não tem branco, nesta terra só tem crioulo mal-encarado. Não vou 

dar sopa mermo!” (LINS, 2012, p. 35). 

Martelo, o terceiro integrante do Trio Ternura, “jurara para si mesmo que não passaria 

pelas necessidades que passava com os país” (LINS, 2012, p. 38). Por isso entrou no mundo 

da bandidagem, porém tentava esconder para sua família, trabalhando vez por outra como 

pedreiro, participando ativamente da vida social do bairro e respeitando os moradores. 

Diferentemente de seus amigos, era o único que tinha mulher, Cleide, a quem conheceu 

quando era paraquedista do exército:  

 

Martelo nunca tinha matado uma vítima e jamais pensara nessa hipótese. 

Poderia até mesmo ser preso, mas tirar a vida de alguém só se fosse para não 

morrer, apesar de saber atirar bem.  

Era arisco nas fugas, bom de briga, discreto, bem-falante, e os seus 

conhecidos diziam que não parecia bandido. (LINS, 2012,  p. 38-39). 

    

 No caso de Inferninho, sua família ficou morando no morro de São Carlos, por isso em 

determinadas ocasiões recebia a visita do seu irmão Ari, para lhe pedir ajuda econômica para 

seus pais e irmãos, que passavam por necessidades extremas: 

 

– É que papai não para de beber, não come nada, volta e meia tá doente. 

Mamãe tá nervosa, sem dinheiro. Aquele barraco é horrível, quando chove 

molha tudo dentro de casa. Hoje nós sabe que é muito mais melhor morar 

aqui do que lá. Mamãe tá cansada daquele sobe e desce carregando água. 

Nós tamo querendo que ela vem morar aqui. Eu vim te avisar e saber se tu 

tem um qualquer pra comprar remédio pro papai, porque eu já tô dura. 

(LINS, 2012, p. 40).  
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Além da pobreza de sua família, a inferninho o fazia sofrer a vergonha de ter um irmão 

travesti. No mundo de bandido másculo em que ele se desenvolvia, essa situação era 

impensável. Quando Ari era criança, Inferninho tentou introduzi-lo nos jogos e brincadeiras 

dos meninos, aproximá-lo das garotas, mas tudo foi inútil:  

 

Assim que Ari começou a sair à noite, tudo veio a se confirmar, várias 

pessoas o viram vestido de mulher na Zona do Baixo Meretrício. Uma vez 

até foi linchado por moradores da rua Maia Lacerda por estar de viadagem 

com um marujo num boteco. Agora o Ari estava ali de novo com aquela cara 

de vem cá meu puto. Seria muita sacanagem se aquele bichona resolvesse 

morar no conjunto (LINS, 2012, p. 41).  

  

Inferninho, portanto, evitava ao máximo a presença do irmão. Por essa razão e pela 

extrema pobreza de sua família, saiu do morro de São Carlos e foi para Cidade de Deus: 

“Tudo que desejava na vida, um dia conseguiria com as próprias mãos e com muita atitude de 

sujeito homem, macho até dizer chega” (LINS, 2012, p.42). E quais os desejos de Inferninho? 

Os mesmos dos jovens sicários da Colômbia ou do México: dinheiro para comprar coisas, 

para exibir, para esbanjar e ser respeitado: 

 

O negócio era chegar à quadra do Salgueiro ou do São Carlos com uma beca 

invocada, um pisante maneiro, mandar descer cerveja pra rapaziada, comprar 

logo um montão de brizolas e sair batendo para os amigos, mandar apanhar 

uma porrada de trouxas e apertar bagulho para a rapaziada do conceito, olhar 

assim para a preta mais bonita e chamar pra beber um uísque, mandar descer 

uma porção de batatas fritas, jogar um cigarro de filtro branco na mesa, ficar 

brincando com a chave do pé de borracha para a cabrocha sentir que não vai 

ficar no sereno esperando condução, comprar um apartamento em 

Copacabana, comer filha de doutor, ter telefone, televisão, dar um pulinho 

nos States de vez em quando, que nem o patrão de sua tia. Um dia acharia a 

boa. (LINS, 2012, p. 42).  

  

Inferninho não queria para ele a vida de escravo, de “otário”: “[...] sem essa de ficar 

comendo de marmita, receber ordens dos branquelos, ficar sempre com o serviço pesado sem 

chance de subir na vida, acordar cedão para pegar no batente e ganhar merreca”. Esse trabalho 

de pedreiro, pensava ele, deixava, “[...] de bom grado, para os paraíbas que chegavam aqui 
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morrendo de sede” (LINS, 2012, p. 43). Sobre o conceito de “otário” no romance de Lins, 

Grünewald Sores (2011, p. 81) diz: 

 

O “otário” no romance de Lins também é alguém que está sendo enganado, 

mas não pelos malandros do morro, mas por trabalhar a vida inteira para um 

patrão, sempre continuando na miséria. São os peões de obra, serventes e 

trabalhadores pobres, como aparece diversas vezes na fala dos personagens 

do livro, por exemplo, na de Inferninho, que diz que talvez não fosse 

bandido se não tivessem matado a sua avó, que talvez até fosse “otário de 

marmita”.  

 

Ari, por sua vez, sentia-se culpado por ser homossexual, já que pensava que, por essa 

razão, seu irmão tinha saído da casa:  

 

Se não fosse bicha, o irmão moraria com eles. Foi só se travestir para o 

Inferninho resolver ficar de mundo em mundo. Gostava dele; o pressuposto 

de, no fundo, no fundo, o irmão lhe ter afeto ora era cheio, ora era vazio. 

Teve raiva do sexo naquele momento, atribuiu-lhe toda a sua desgraça. 

(LINS, 2012, p. 44). 

 

Inferninho sentia forte atração por Cleide, a mulher do seu amigo Martelo, mas, por 

respeito e lealdade, continha-se de expressar seus sentimentos a ela. Ainda bem, por esses 

dias, sua amiga Lúcia Maracanã lhe apresentou Berenice, uma moça da favela Praia do Pinto 

que, desde criança, começou a roubar alimentos dos mercados de Leblon e Ipanema e, depois, 

passou a roubar as madames dessas zonas da cidade. Esteve casada com um bandido até que 

ele foi assassinado por um esquadrão da morte. Quando conheceu Inferninho, estava cansada 

de morar sozinha, queria se casar e ter filhos, por isso deixou-se seduzir pela conversa do 

malandro: 

 

E é o seguinte: vou te mandar uma letra invocada agora: acho que meu 

coração já te escolheu, morou? Quem escolhe é o otário do coração, e 

quando eu te vi meu relógio despertou pensando que era manhã de sol – 

parnasiou Inferninho.  
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– Tu tá é de conversa fiada, rapá... Coração de malandro bate é na sola do pé 

e não desperta, não, fica sempre na moita!  

– Pô, mina... Já viu falar em amor à primeira vista?– Malandro não ama, 

malandro só sente desejo – Berenice retrucou e riu. – Assim não dá nem pra 

conversar... 

– Malandro não conversa, malandro desenrola uma ideia! 

– Pô, tudo que eu falo, você mete a foice! – Malandro não fala, malandro 

manda uma letra! 

– Vou parar de gastar meu português contigo. – Malandro não para, 

malandro dá um tempo.  

– Falar de amor com você é barra-pesada. 

– Que amor nada, rapá. Tu tá é de sete-um! 

– Malandro vira otário quando ama – insistia Inferninho. 

– Tu vai acabar me convencendo... (LINS, 2012, p. 48-49). 

 

Por esses dias, o líder de um bando de crianças que roubava velhos, gravidas e bêbados, 

procurou Inferninho, a quem admirava muito. O apelido dele era Inho. O plano consistia em 

assaltar um motel que o menino já tinha localizado e estudado. Inferninho ficou entusiasmado 

com a ideia e ficou combinado que, na madrugada do sábado seguinte, ele, junto com Pelé, 

Pará e Inho, dariam o golpe: os três primeiros fariam o serviço no motel enquanto o último 

ficaria fora vigiando a chegada da polícia.  

Nessa noite, comemoraram o plano traçado, e Inho aproveitou para dizer a Inferninho 

que tinha visto o cara que os entregou à polícia. O nome dele era Francisco, um cearense que 

tinha chegado pouco tempo atrás ao Rio de Janeiro e odiava os negros: “Argumentava com os 

amigos que o loiro era filho de Deus, o branco Deus criou, o moreno era filho bastardo e o 

preto o Diabo cagou. Ter informado à polícia a casa de Martelo foi sua grande vingança 

contra os seres daquela raça de picolé de asfalto” (LINS, 2012, p. 53). 

Inferninho encontrou ele bebendo cerveja no bar, Francisco tentou fugir, mas o bandido 

conseguiu detê-lo numa esquina: 

 

Francisco pensou na esposa, nos seis filhos, na carta que mandara, na morte 

que estava para lhe nascer. A voz de Inferninho ordenando que ele rezasse 

uma Ave-Maria o fez suficientemente macho para pular em cima de 
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Inferninho visando seu revólver. O assassino se esquivou e mandou bala na 

testa do trabalhador.  

Deu mais três tiros naquele corpo que se estrebuchava à dor da morte; os 

olhos se reviraram, os braços se debatiam. O sangue desceu pela testa. 

Inferninho tirou vinte cruzeiros do bolso do cadáver, o relógio do pulso, e 

desceu por um caminho diferente do que subira. A criança que sustentava o 

nenê aproveitou para recolher os sapatos de Francisco. (LINS, 2012, p. 54).  

 

Inferninho, depois do assassinato do “cagüete, teve de se esconder porque Cabeça de 

Nós Todo e Belzebu procuram por ele enquanto amedrontam a população da favela e 

extorquem os bandidos e traficantes. Quando as coisas se acalmam um pouco, Inferninho se 

junta com seus colegas para realizar o golpe do motel. Como foi combinado, Inho ficaria 

custodiando a entrada e, caso chegasse a polícia, daria um tiro num dos vidros para alertar 

seus colegas. A indicação para Pelé e Pará era a de só roubar o que pudessem sem matar 

ninguém. 

O dia do assaltou chegou, e os bandidos procederam como planejado. Inferninho, Pelé e 

Pará invadiam os quartos do motel pegando o dinheiro e os pertences dos casais até escutar o 

sinal de alerta: o disparo no vidro. Fugiram o mais rápido que puderam com o botim que 

tinham conseguido. Não era a polícia quem tinha chegado ao motel, era Inho que queria 

liberar seu ódio, satisfazer seu desejo de sangue e morte: 

 

Lá no motel, Inho andava pelo corredor do segundo andar à procura de 

vítimas. Queria roubar, aleijar, matar um zé-mané qualquer. Os hóspedes, 

assustados com os tiros, verificavam as portas. Inho forçou a primeira, a 

segunda, invadiu a terceira depois de atirar na fechadura, como faziam os 

mocinhos dos filmes americanos. Um casal acordou para receber tiros, ainda 

que de raspão. Fez a limpa. Invadiu outro quarto. O homem tentou reagir e 

foi ferido por uma bala no braço. Tentava invadir outros apartamentos 

quando escutou a sirene da polícia. Inho mergulhou de cabeça pela janela, 

deu uma cambalhota no ar e caiu no chão pronto para correr.  

Entrou pelo mato feliz, pois havia participado ativamente do assalto. Para 

isso forjara a chegada da polícia. Não suportava ficar ali onde o tempo não 

passava com o mundo rodando lá dentro.  (LINS, 2012, p.71).  

 

Nessa altura do romance, o narrador introduz uma das histórias mais cruéis e chocantes 

da obra: o brutal assassinato e esquartejamento de um bebê por parte do próprio pai, devido 
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aos ciúmes e ao desejo de vingança. Vejamos a cena completa, a qual fala por ela mesma, 

mostrando da maneira mais eletrizante a estética da violência do RLC e o extremo da 

degradação e barbárie à que pode chegar o ser humano: 

  

Várias vezes, viu-se em sonho executando a vingança minuciosamente. As 

fatalidades lhe eram tão peculiares que não notava que sonhara. Ao acordar, 

tinha de olhar aquela porrinha para certificar-se do que realmente acontecera. 

Quando percebia a realidade, aquele tumor, arrebentado no sonho, se 

recompunha mais homogêneo.  

Tomou outro copo de cachaça, vagarosamente, com um cruel sorriso 

desenhado no rosto. O santo novamente ficou a ver navios. Pegou a faca na 

rapidez do Diabo, alguma coisa sempre lhe disse que certos atos devem ser 

iniciados a toda a pressa, senão não vingam, não dão efeito. Colocou o 

recém-nascido em cima da mesa. Este, ainda no primeiro momento, agiu 

como se fosse ganhar colo [...]. 

O bandido sabia que se entrasse em cana fatalmente seus companheiros de 

cela tentariam enrabá-lo, porque os bichos-soltos em geral repugnam os 

assassinos de crianças. Mas não deixaria ninguém botar em seu cu, poderia 

morrer, tornar-se viado jamais. Para a traidora isso seria a redenção e ela só 

merecia o suplício eterno. Não, não poderia deixar acontecer, não daria o 

azar de ser preso, sairia batido pros cafundós do judas.  

Juntou as partes do corpo como quem monta um quebra-cabeça, colocou 

tudo numa caixa de sapato, dirigiu-se para a casa da sogra sem dominar 

perfeitamente os passos. Pressionou uma das mãos sobre o lado esquerdo do 

peito a fim de acalmar as pancadas daquela víscera raivosa. Ao contrário do 

que sempre fizera, bateu palmas no portão. Sua cunhada mais nova o 

atendeu e imediatamente chamou-lhe a esposa. Ela havia ido à casa da mãe, 

a duas quadras de sua casa, apanhar a erva-doce do chá para o bebê, que 

parecia começar a sentir cólicas. O assassino tinha a sensação de estar 

vingado, faltavam poucos minutos para ver a mulher sofrendo como uma 

vaca no matadouro, porque era isso que ela era. Não aceitava que seu filho 

fosse branco, já que era negro e a desgraçada da mulher também. A esposa 

apressou-se, pensando justamente no filho, era hora de dar de mamar. Antes 

de aproximar-se perguntou pela criança. O bicho-solto, em vez de responder, 

esperou que ela chegasse, destampou a caixa e disse:  

– Entrega lá no pai do seu filho. Tava pensando que ia me enganar o tempo 

todo?!  

A mulher, num gesto impulsivo, puxou um dos braços da criança de dentro 

da caixa. Apenas um fio de sangue o ligava ao resto do corpo do bebê. A 

mulher desmaiou, o homem fugiu. Dias depois foi preso. (LINS, 2012, p. 68-

70).  
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Contudo, a vida continuava em Cidade de Deus. Estava chegando o Natal e todos se 

preocupavam por juntar um dinheirinho para as festividades. Busca-Pé e seus amigos vendiam 

picolé, outras crianças catavam garrafas e ferros velhos para conseguir uns trocados, os 

trabalhadores aguardavam seu décimo terceiro salário, “[...] os bandidos, com os assaltos e 

roubos, e Cabeça de Nós Todo, Belzebu e os outros policiais se preocupavam em assaltar os 

maconheiros caso dessem flagrante, roubar o roubo dos ladrões, exigir uma propina das 

mulheres que traficavam” (LINS, 2012, p. 77).  

Logo após o assalto ao motel, Inho sumiu e os outros bandidos tiveram de se esconder 

por um tempo, pois com a cobertura que deu a imprensa a este fato e ao crime do bebê, 

Cidade de Deus passou a ter maior destaque por sua periculosidade, e a polícia reforçou a 

vigilância na favela e a perseguição aos bandidos. Cabeça de Nós Todo e Belzebu 

aproveitavam para extorquir e abusar das pessoas da favela por qualquer motivo. O policial 

pegou um rapaz com duas “trouxas de maconha”, bateu nele e, ao invés de levá-lo à 

delegacia, foi à casa do rapaz para extorquir os pais: 

 

O pai recorreu aos vizinhos para conseguir a quantia exigida pelo policial. 

Antes de voltar ao posto policial, passou em casa para entregar à esposa a 

metade do dinheiro que havia pedido, que era muito mais do que o seu 

salário de policial militar. Chegou ao posto com uma cara melhor, disse aos 

amigos que a área estava tranquila. Tirou o but, deitou-se e ficou a ler um 

livro de bolso o resto do dia. (LINS, 2012, p. 85).  

 

Belzebu, por sua vez, um dia procurando os bandidos deu sorte e viu Pelé e Pará 

contando o dinheiro de um roubo. O detetive e o sargento que o acompanhava atiraram neles 

sem ter êxito, os rapazes saltaram o muro de uma casa e pegaram duas crianças como reféns. 

Como a mãe dos meninos começou a chorar e suplicar pela vida dos filhos, o detetive 

negociou com os bandidos prometendo que se eles se entregassem não apanhariam nem 

seriam mortos. Os bandidos desconfiados, mas pensando que os policiais não se atreveriam a 

mata-los eles na frente das pessoas, saíram do esconderijo: 

 

Pelé saiu com as mãos para o alto. Belzebu esticou a mão. Pelé entregou-lhe 

a arma. O sargento entrou no quintal para recolher os objetos roubados. O 

sorriso do detetive machucou os bichos-soltos.  
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– Agora vão andando um do lado do outro com as mão na cabeça – ordenou 

o policial.  

– Mas... 

– Mas é o caralho, rapá! Os bandidos seguiram a ordem de Belzebu. 

Novamente o policial e o sargento entreolharam-se. Combinaram tudo ali 

sem fazer uso de palavra. O primeiro tiro da pistola calibre 45 do sargento 

atravessou a mão esquerda de Pelé e alojou-se em sua nuca. A rajada da 

metralhadora de Belzebu rasgou o corpo de Pará. Um pequeno grupo de 

pessoas tentou socorrê-los, porém Belzebu proibiu com outra rajada de 

metralhadora, desta vez para o alto. Aproximou-se dos corpos e desfechou os 

tiros de misericórdia (LINS, 2012, p. 94).  

     

Depois foi a vez de Tutuca ser pego. Cabeça de Nós Todo perseguia o Trio Ternura e, 

enquanto Inferninho e Martelo conseguiram fugir, surpreendeu Tutuca pelas costas. Bateu 

sem compaixão no bandido, exigindo que lhe entregasse o dinheiro que tinha. Tutuca fingiu 

que desmaiava, e o policial, agora com a ajuda dos colegas, continuava batendo nele. As 

pessoas começaram a gritar que não espancassem mais o rapaz, que iam matá-lo. A 

comunidade não gostava dele pela brutalidade e pelo abuso de autoridade com os moradores: 

 

A multidão vaiou o policial, que dava tapa na boca de qualquer um, forjava 

flagrante, passava a mão nas mulheres com a desculpa de estar dando geral. 

Todos sabiam que, poucos dias antes, ele revirara com o cano do revólver a 

marmita de um trabalhador com o objetivo de encontrar maconha. O 

cidadão, indignado com a atitude do policial, jogara a comida fora e recebera 

socos e pontapés por desacato à autoridade. (LINS, 2012, p. 99). 

  

Tutuca aproveitou um descuido do policial e, desde o chão, deu uma “rasteira” nele, 

conseguindo se enfiar no primeiro beco que encontrou. A multidão continuava ao redor do 

policial, vaiando ele e uma velha senhora apareceu com o cadáver de uma criança nos braços, 

morto por uma bala perdida e gritando “assassino” para Cabeça de Nós Todo. As pessoas 

ficaram em silêncio, olhando fixo para o policial. Para ele “[...] os olhares eram ecos de um 

horror que supunha ser o maior de todos. A avó, com o cadáver daquele menino de cinco 

anos, seguia seus passos como quem dissesse: “Toma aqui, agora ele é teu”. O policial tentava 

se livrar da velha andando para os lados. O sangue jorrava da nuca, formava arabescos no 
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chão e respingava nos pés da velha (LINS, 2012, p.100). Pouco tempo depois, veio um 

camburão e tirou o policial do local enquanto a comunidade vaiava e jogava pedra no carro. 

Com relação a esse comportamento brutal da polícia no combate à delinquência no 

Brasil, na entrevista à Revista Época (2014)
77

, o sociólogo e especialista em segurança 

pública Michel Misse, afirma: 

 

A polícia brasileira é uma polícia construída para o combate. Há uma 

concepção de combate, de punição. Não uma concepção de investigação. A 

Polícia Militar é a principal, embora não a única, responsável por esses 

dados. Ela não fazia esse tipo de trabalho, até o regime militar – foi quando 

virou uma força de policiamento ostensivo. O problema é que ela carregou 

seus aspectos militares, inadequados para o trabalho de investigação, que 

deveria ser próprio da polícia. Houve muitas mudanças desde então, mas a 

cultura policial continua a ser agressiva – resiste a concepção de que o 

criminoso é um inimigo a ser eliminado, e não um cidadão que rompeu com 

a lei e deve responder da maneira adequada. 

 

Isso vai ficando cada vez mais claro à medida que a trama romanesca evolui. 

Além das bocas de fumo de Té e Madalena, Silva convenceu seu amigo Cosme de parar 

de roubar e abrir uma nova boca nos Apês, argumentando que os riscos eram menores e o 

número de viciados tinha aumentado consideravelmente: “– Tá todo dia no jornal, só cego é 

que não vê! Quem tá ganhando dinheiro é dono de bordel, cantor de rock e traficante, meu 

cumpádi!” (LINS, 2012, p. 101). Assim, os dois amigos passaram a comandar o tráfico do 

outro lado do rio, que foi crescendo exponencialmente com o tempo.  

 Silva era casado com Fernanda, uma bela morena que trabalhava como prostituta, com 

o conhecimento e sofrimento do marido, mas afirmou que não deixaria essa vida se ele não 

largasse o crime e arrumasse um trabalho decente. Cosme estava apaixonado por Fernanda e 

um dia declarou seu amor a ela. A mulher disse que amava seu marido e não o largaria até que 

ele vivesse. Dessa maneira, um dia Silva estava a ponto de comentar com seu parceiro “[...] a 

possibilidade de mudar o local da boca, mas não chegou a dizer nada, porque um tiro do 

                                                           
77

 MICHEL MISSE: “A polícia brasileira é construída para o combate”[Entrevista a Rafael Ciscati]. Revista 
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revólver de Cosme perfurou o seu pulmão esquerdo. O outro estraçalhou seu coração. O 

terceiro adentrou o antebraço daquele corpo já sem vida” (LINS, 2012, p. 113).  

Cosme disse para Chinelo Virado, o menino que ajudava ele e Silva na boca, que 

tinham sido surpreendidos pela polícia, que atirou neles. Afirmou que conseguiu fugir, mas 

não sabia o que tinha acontecido com Silva e que ia se esconder. Depois, foi até Fernanda: 

 

– Ó, vou te contar uma coisa, mas você não pode dizer pra ninguém, porque 

eu só fiz isso por causo de você.  

– Que que é, rapá?  

– Larguei o dedo no Silva só pra ficar contigo. Tu mermo disse que tu ia 

colar com outro se ele caísse! –  revelou Cosme.  

Fernanda emudeceu. Abaixou a cabeça, depois deitou no sofá, olhou bem 

nos olhos de Cosme.  

– Tudo bem! Agora eu acredito em você! Vamos sair fora agora. (LINS, 

2012, p. 115).  

 

Outro crime passional narrado nessa altura do romance é o do cearense, sua esposa e o 

peixeiro. A história começa com o diálogo da mulher do cearense com uma vizinha: 

 

– Seu marido não te chupa, não? Ah, minha filha.... Você não conhece as 

coisa boa da vida. Antes do meu meter, tem que cair de língua uma meia 

hora. E no cu? Você não deixa ele colocar no teu, não? Você não sabe o que 

é bom. Nas primeiras vezes dói, mas depois vai que é uma beleza. Você pega 

uma banana, esquenta ela um pouquinho, enfia na xereca e manda ele 

colocar atrás. Parece que você vai voar. Você já fez carrossel? Saca-rolha? 

Trenzinho? Funil? Dedinho? Meia nove? Tapadinho? Enrola-enrola? 

Entupidinho? Suga-suga...? (LINS, 2012, p. 107).  

 

Nessa passagem, podemos ver a profunda semelhança entre a descrição direta e 

hiperreal da sexualidade de Lins e a de Pedro Juan Gutiérrez em Trilogía sucia de la Habana. 

Nos dois autores, é evidente a preocupação por romper os tabus com relação ao corpo e a falar 

aberta e detalhadamente do sexo. Aliás, com a riqueza verbal e o humor próprios do argot 

popular cubano e brasileiro, como podemos ver no desenrolar desta história tragicômica.  
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A esposa do cearense seguiu os conselhos da vizinha e preparou uma noite de paixão e 

inovação erótica com seu marido, mas as coisas não saíram como ela pensava e foi espancada 

violentamente pelo marido por andar pensando em “putarias” e estar dando ouvidos às 

vizinhas. Quando a mulher conseguiu se recuperar da surra, não reclamou nada, agiu 

normalmente, mas arranjou como amante o peixeiro. Este sim conseguiu satisfazer os desejos 

da mulher. 

Já com a suspeita de infidelidade da esposa, o cearense chegou uma manhã e apanhou o 

casal quando se dispunha ao deleite sexual. O marido deu uma paulada no peixeiro e, depois, 

o esfaqueou com sua própria peixeira, amarrou a mulher e a jogou junto com seu amante no 

buraco que tinha cavado no dia anterior. Jogou terra nos dois e depois cobriu tudo com 

cimento: “Depois do serviço pronto, passou a mão na mala, conferiu a passagem e cascou pro 

Ceará” (LINS, 2012, p.112).  

Com relação ao Trio Ternura, Tutuca foi ficando mais violento, matava por prazer; 

numa ocasião, estuprou a mulher de um paraibano na própria casa dele depois de dar-lhe um 

tiro no pé. Depois, fez um pacto com o diabo, comprometendo-se a toda segunda-feira 

oferecer-lhe uma alma em troca de riqueza e proteção. Cumpria religiosamente o pacto, 

todavia numa oportunidade se esqueceu e, na madrugada seguinte, pensou passar na casa do 

paraibano, matar ele e aproveitar para estuprar de novo a mulher. Chegou à casa do casal, 

entrou devagarinho e viu na cama só a esposa do homem. Quando estava prestes a cometer o 

ato, o paraibano apareceu por trás com uma faca: “A primeira facada rasgou o pulmão 

esquerdo de Tutuca, a segunda, o direito. A terceira, a quarta e a quinta esmiuçaram seu 

coração. As outras não serviam mais para nada, representavam nada mais do que a ira da 

vingança cumprindo sua sina” (LINS, 2012, p. 125). 

Com a morte de Tutuca e a perseguição frenética de Cabeça de Nós Todo, Martelo foi 

ficando cada vez mais preocupado e cansado da vida de bandido que levava. Em qualquer 

momento, poderia acontecer com ele o mesmo que com seu amigo. Além disso, queria estar 

tranquilo com Cleide, ter filhos, uma família, embora repudiasse a ideia de ser “otário” e ter 

que trabalhar como escravo para os brancos ricos. A decisão de mudar definitivamente de 

rumo chegou quando assistiu ao culto de uma igreja batista e as palavras do pastor calaram 

dentro do bandido: 
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O cristão mudou-se, sem se despedir dos amigos, um mês depois da visita 

dos religiosos. Largou baralho, canivete, o revólver, os vícios. De uma vez 

por todas deixou de lutar contra o azar. Volta e meia dizia para Cleide que 

ele sim tinha arrebentado a boa. Conseguiu um emprego na empresa Sérgio 

Dourado, onde foi explorado por muito tempo, mas não ligava. A fé afastava 

o sentimento de revolta diante da segregação que sofria por ser negro, 

desdentado, semianalfabeto. Os preconceitos sofridos partiam dessa gente 

que não tem Jesus no coração. Teve dois filhos com Cleide e sempre que 

podia voltava em Cidade de Deus para pregar o Evangelho. (LINS, 2012,  p. 

129-130).  

   

Inferninho, por sua vez, teve um sonho no qual Tutuca e seus outros amigos apareciam 

para lhe advertir que, caso não matasse Cabeça de Nós Todo, teria a mesma sorte deles. O 

sonho deixou extremamente preocupado o bandido, que teve de acudir ao terreiro para pedir 

proteção à Pomba Gira: “Inferninho pediu proteção das balas, sorte com dinheiro, muita 

mulher em sua vida e saúde para ele e a esposa, que, no caminho para o terreiro, anunciara 

gravidez” (LINS, 2012, p. 134).  

  Desse modo, começou um duelo entre Cabeça de Nós Todo e o bandido. Duelo em que 

a população inocente da favela se viu afetada, como foi o caso de uma criança morta num 

intercambio de tiros entre eles dois: “Um homem sacudia a cabeça duma criança forçando-a a 

voltar à vida sem sucesso: uma rajada cortou-lhe o peito, esburacou seu pulmão. O homem 

gritava para as pessoas que corriam, pedia pelo amor de Deus que o ajudassem a socorrer seu 

filho” (LINS, 2012, p. 139).  

O confronto se resolveu, finalmente, um dia em que Cabeça de Nós Todo estava 

deambulando de cabeça baixa, deprimido por ser abandonado por sua esposa. A dor da traição 

se intercalava com as lembranças de sua vida: uma infância difícil no Ceara, marcada pela 

pobreza, a morte do pai, o sofrimento da mãe; depois, lembrou a morte do filho por 

tuberculose; sua entrada na polícia, trabalho de que, no fundo, não gostava; recordou também 

os mortos que tinha nas suas costas, mais de trinta: “A mulher o abandonara. Pensou em ir 

para casa chorar escondido a perda da esposa, lacrimejar era a sua única defesa. Queria 

sossego e morreu”.  

 O assassino não foi Inferninho, mas um bandido de outra favela que viu o policial 

distraído e aproveitou a ocasião para vingar a morte do seu irmão. Logo após o tiro de 
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misericórdia, o assassino jogou o corpo do policial numa carroça que ficou desfilando pela 

favela, enquanto os moradores olhavam o corpo ainda fresco e escorrendo sangue: 

 

A carroça entrou na rua do braço direito do rio. A multidão cresceu. Alguns 

achavam que tinham perdido um bom policial. Ferroada interceptou o 

cortejo, deu uma geral procurando armas. Conseguiu apenas dez cruzeiros. A 

carroça seguiu. Dobrou a esquina. Chegou à Quadra Treze. A festa tomou 

nova proporção. Atiraram pedras, despejaram latas de lixo, deram pauladas. 

A tarde sem vento.  

O cortejo seguiu até a birosca do Chupeta, onde uma patrulhinha chegou 

com dois policiais, dando fim ao espetáculo. (LINS, 2012,  p. 146-147).  

  

Inferninho comemorou em casa com sua mulher. 

A primeira parte do romance, a mais extensa, finaliza com a história de Inho e de como 

o menino se configura no relevo geracional da saga dos primeiros bandidos de Cidade de 

Deus, liderados por Inferninho, e a morte deste nas mãos de Belzebu. Com relação a Inho, 

nasceu em 1955 na favela Macedo Sobrinho, ficou órfão de pai aos quatro anos e, por mais 

que sua mãe se esforçasse para que o filho estudasse e fosse um menino do bem, ele desde 

criança gostou de andar com os bandidos, por isso fez amizade com Inferninho e os outros 

“bichos soltos” de Cidade de Deus. 

Desde muito cedo, começou a roubar e inclusive matar, apenas “[...] para sentir como é 

que era aquela emoção tão forte” (LINS, 2012, p. 155). Nesses anos de infância, conheceu os 

amigos que conformariam seu “bando de moleques”: Pardalzinho, seu fiel amigo, Cabelo 

Calmo e Sandro Cenoura. Numa tentativa de endereçar o rumo do filho, sua mãe conseguiu 

para ele uma cadeira de engraxate que o carpinteiro marxista-leninista Luis Cândido fizera 

para ela de graça, porque acreditava na força do proletariado. Inho tentou trabalhar 

honestamente, mas não deu certo: 

 

É certo que tentou: deu um brilho caprichado nos três pares de sapatos que 

escovou. O quarto foi subitamente puxado da cadeira, levou um soco na 

nuca e teve os sapatos, dinheiro, cordão, pulseira e relógio roubados. Inho, 

antes de se retirar, disse ao embriagado que vomitava deitado no chão:  
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– Pode ficar com a cadeira! – gargalhou fino, estridente e rápido, e se retirou 

correndo pelas ruas do centro. (LINS, 2012, p. 158).  

    

 Por um tempo, Inho conseguiu enganar a mãe, fingindo que ia trabalhar como 

engraxate, enquanto se dedicava ao crime, até que um dia ela descobriu seu revólver e 

perguntou ao filho para que era aquilo, recebendo por resposta: “É pra assaltar, matar e ser 

respeitado!” (LINS, 2012, p. 159). A partir desse dia, não voltou mais à casa da mãe e se 

dedicou completamente ao mundo do crime. 

A morte de Inferninho sucedeu um dia em que saiu a caminhar pelas ruas do bairro e se 

surpreendeu pela calma que havia. Relaxou e começou a pensar na vida, contemplar coisas 

que nunca antes tinha parado para admirar: o sol, o vento, as cores da natureza. Por isso, 

quando Belzebu apareceu e lhe gritou: “Deita no chão, vagabundo!”, Inferninho sentiu uma 

estranha tranquilidade: 

 

[...] um sorriso quase abstrato retratava a paz que nunca sentira, uma paz que 

sempre buscou naquilo que o dinheiro pode oferecer, pois, na verdade, não 

percebera as coisas mais normais da vida. E o que é o normal nessa vida? A 

paz que para uns é isso e para outros aquilo? A paz que todos buscam 

mesmo sem saber decifrá-la em toda sua plenitude? O que é a paz? O que é 

mesmo bom nessa vida? Sempre teve dúvidas sobre essas coisas. Mas 

ninguém pode dizer que não existiu paz numa cerveja bebida no bar do 

Bonfim, no pandeiro tocado nos ensaios da escola, no riso de Berenice, no 

baseado com os amigos e nas peladas de sábado à tarde. Talvez fora muito 

longe para buscar algo que sempre estivera ao seu. (LINS, 2012, p. 170).  

  

Com esses e outros questionamentos, formulados demasiado tarde, Inferninho se 

despediu de sua truculenta vida: 

 

Deitou-se bem devagar, sem sentir os movimentos que fazia, tinha uma 

prolixa certeza de que não sentiria a dor das balas, era uma fotografia já 

amarelada pelo tempo com aquele sorriso inabalável, aquela esperança de a 

morte ser realmente um descanso para quem se viu obrigado a fazer da paz 

das coisas um sistemático anúncio de guerra. Aquela mudez diante das 

perguntas de Belzebu e a expressão de alegria melancólica que se manteve 

dentro do caixão. (LINS, 2012, p. 171).  
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Lins conecta a poesia deste final de capítulo com a epígrafe de Leminski, que abre a 

obra e o poema que antecede a história de Inferninho e do Trio Ternura e, por sua vez, 

corresponde à proposta de reflexão deste estudo: a relação entre as armas e as letras, a qual se 

sintetiza muito bem no verso de Lins: “Falha a fala. Fala a bala” (LINS, 2012, p.21). 

Inferninho, quando está prestes a morrer, descobre que buscou a paz, a tranquilidade, a 

felicidade no lugar errado: – “naquilo que o dinheiro pode oferecer”, e não nas coisas simples 

e essenciais da vida: o sol, o vento, o mar, beber uma cerveja ou fumar um baseado com os 

amigos, na música, nos olhos da mulher amada. O bandido não deixou falar a poesia na sua 

vida, ou ela falava e ele não a escutava, por isso falou a bala, a violência.  

O comovedor e impactante é que Inferninho tem essa revelação e morre, mas fica Inho 

como herdeiro e líder da guerra na favela, do discurso da bala, de uma nova geração de jovens 

negros, pobres e marginalizados. Guerra na qual o tráfico de drogas e o consumo exacerbado 

se instalam como caminhos desse sonho falso de felicidade, pelo qual Inferninho e seus 

amigos perderam a vida.  

Sobre essa evolução da violência à medida que avança o romance, Roberto Schwarz em 

Sequências brasileiras: ensaios (1999. p.166), comenta:  

 

Ao acaso dos episódios, vão pingando elementos de periodização, comuns à 

ordem interna da ficção e à realidade: do roubo por conta própria à 

organização em quadrilha, do imprevisto dos assaltos ao negócio regular da 

droga, do revólver simples ao armamento de especialista [...], da espreita de 

ocasiões ao controle e gerência de um território. 

 

É disso que tratará a segunda parte do romance com a “História de Pardalzinho”. O 

capítulo começa narrando o crescimento de Cidade de Deus com a chegada dos habitantes da 

favela Macedo Sobrinho, o que levou à construção de novos blocos de apartamentos, criando 

uma diferenciação entre os Blocos Novos e os Blocos Velhos, constituídos principalmente por 

casas. Os bandidos que chegaram abriram sua própria boca de fumo, liderada por Sérgio 

Dezenove, mais conhecido como “Grande”, um bandido famoso e junto a Inferninho, um dos 

ídolos de infância de Inho. Grande, por sua experiência de vida, odiava a polícia e os brancos: 

 

[...] matava policiais por achar a raça a mais filha da puta de todas, essa raça 

que serve aos brancos, essa raça de pobre que defende os direitos dos ricos. 
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Tinha prazer em matar branco, porque o branco tinha roubado seus 

antepassados da África para trabalhar de graça, o branco criou a favela e 

botou o negro para habitá-la, o branco criou a polícia para bater, prender e 

matar o negro. Tudo, tudo que era bom era dos brancos. O presidente da 

República era branco, o médico era branco, os patrões eram brancos, o-

vovô-viu-a-uva do livro de leitura da escola era branco, os ricos eram 

brancos, as bonecas eram brancas e a porra desses crioulos que viravam 

polícia ou que iam para o Exército tinha mais era que morrer igual a todos os 

brancos do mundo. (LINS, 2012, p. 175-176).  

 

Quando ficou preso, deixou, no comando da boca, seu compadre Napoleão. A boca de 

Silva e Cosme ficou com Miguelão, mas, como ele também foi capturado pela polícia, deixou 

como encarregado Chinelo Virado, antigo “avião” de Silva e Cosme. Inho, por sua vez, 

comemorava dezoito anos, os quais chegavam “[...] com dez assassinatos, experiência de 

cinquenta assaltos, trinta revólveres dos mais diversos calibres e respeito de todos os bandidos 

do local” (LINS, 2012, p.177). Inho vivia bem com os roubos e assaltos que fazia, mas 

quando percebeu que o número de viciados aumentava a cada dia e viu como Napoleão e 

Chinelo Virado ostentavam o dinheiro do tráfico, decidiu tomar as bocas: “Pois, se desse uma 

ideia maneira aos parceiros que assaltavam com ele, teria apoio imediato” (LINS, 2012, p. 

179).  

 A primeira boca que Inho tomou foi a de Napoleão, quando este e Grande foram 

assassinados pela polícia.  A boca ficou com Bé, irmão de Grande; Inho foi com a intenção de 

matá-lo e apoderar-se da boca, mas, pela intervenção de Israel (irmão de Miúdo), Bé 

conseguiu escapar com vida. “A boca já é nossa!” disse Inho a Pardalzinho quando o viu.  

Nascia, assim, Zé Miúdo e uma nova etapa em Cidade de Deus: 

 

– A boca daqui, da nova Macedo Sobrinho, é dum cara miúdo! –  dizia Inho.  

Sim, iria agora chamar-se Miúdo, Zé Miúdo, já que a polícia sabia da 

existência de um tal de Inho que não poupava as vítimas nos assaltos, que 

era tido como perigoso desde o tempo de Inferninho. “Mudar de nome: ideia 

responsa.” Passou a falar que Inho havia morrido, que a boca de fumo dos 

Blocos Novos agora era de um tal de Miúdo. Outros bandidos o observavam 

com medo e admiração. Alguns sentados no meio-fio, outros encostados na 

parede do Bloco Sete. Nenhum deles tinha disposição para tomar tal atitude, 

por isso mesmo passaram a respeitá-lo como todos os bandidos da Macedo 

Sobrinho respeitaram Grande. Dinheiro, iria ganhar muito dinheiro: gente 



 380 

 

viciada pipocava em toda parte, assim como o número de matutos para 

vender-lhe a droga. (LINS, 2012, p. 181).  

 

Miúdo depois foi procurar Chinelo Virado, deu um tiro nele e, quando este saiu 

correndo, ordenou a Chinelinho Baião, um menino de apenas dez anos, que o procurasse para 

terminar de matá-lo:  

 

– Aí, Baião, tu que nunca matou ninguém, vai lá e mata o cara! Toma essa 

seis-trinta aqui, procura ele e, mermo se tu sentir que ele tá morto, senta o 

dedo assim mermo. Tu nunca matou ninguém, vai lá pra tu sentir como é que 

é, morou?  

Marcelinho Baião titubeou, ia arguir alguma coisa quando Miúdo insistiu 

num berro absoluto:  

– Vai lá e mata o cara, rapá! Tu não tá aí formado com a gente? Vai lá e 

mata o cara! Marcelinho Baião segurou a pistola, suas mãos tremiam, o 

coração disparava. Tinha de seguir a ordem de Miúdo, pois era ele quem 

sempre lhe dava dinheiro para comprar um quilo disso ou daquilo, fora ele 

quem lhe dera força em seu primeiro assalto, sua vida melhorou depois que 

passou a andar com Miúdo. Engatilhou a pistola e saiu quebrando pelas 

pontas de cada prédio levando seu medo, seu nervosismo, a sagacidade dos 

seus dez anos de idade junto com a arma que mal lhe cabia nas mãos, a voz 

de Miúdo acompanhando seus passos. [...] Galopou pelos degraus e, já no 

quarto lance de escada, viu Chinelo Virado recebendo água de uma mulher. 

A mulher percebeu que alguém se aproximava, talvez fosse algum parente 

para ajudar a socorrer o traficante. Sem se virar falou que o rapaz estava 

perdendo muito sangue. Baião não ouviu o que ela disse, não ouvia nada, 

não pensava em nada. Somente a voz fina e estridente de Miúdo:  

“Vai lá e mata o cara, rapá!”  

Respirou fundo e, com total rapidez, passou seu corpo franzino por debaixo 

da perna da mulher e sentou o dedo seis vezes no peito de Chinelo Virado. 

(LINS, 2012, p.185-186).  

 

Depois de ficar no controle das duas bocas, matou o traficante que esfaqueou 

Pardalzinho e os outros pequenos traficantes da zona, falou com Té que podia vender 

maconha e cocaína, mas depois só venderia para ele. Ficou apenas Cenoura, seu amigo de 

infância, como único concorrente.  Este tinha montado, junto com Ferroada, uma boca de 

fumo na Treze. Miúdo, apesar dos anos de amizade, não confiava em Cenoura e pensava 
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matá-lo para ficar com o domínio total do tráfico na favela, mas, por insistência de 

Pardalzinho, deixou-o viver, mas com algumas condições: “– Chega aí, Sandro, chega aí, 

Sandro... O caso é o seguinte: matei todo mundo Lá em Cima, tá ligado? E é o seguinte, tu só 

vai ficar de frente aí, morou? Mas só se tu mandar um dinheiro pra cadeia lá, tá ligado? Tem 

que mandar dinheiro pra Calmo e Ferroada, tá ligado? Senão tu vai cair! Vai cair! Vai cair!” 

(LINS, 2012, p. 194). 

 Os cadáveres foram jogados no rio e, enquanto Busca-Pé e Barbantinho fumavam um 

baseado, meditavam enquanto observavam os corpos passarem. Esta é a cena com a qual 

inicia o romance.  

Miúdo ficou com o controle da favela. Todo mundo o temia. Começou a traficar e a 

ganhar muito dinheiro e a eliminar todo aquele que atravessasse no seu caminho. Busca-Pé, 

por sua vez, tinha uma galera de amigos “cocotas”, com os quais fumava maconha, ia para a 

praia, fazia festas, escutava MPB (Gil, Caetano, Gal, Maria Bethânia...), Rock, fazia camping, 

enfim, curtia a vida, a adolescência. Era a época da entrada da cultura de massa, da cultura 

pop no Brasil e em toda América Latina, e de os Estados Unidos mostrar-se como modelo de 

sociedade de consumo: 

 

– Tu pode ver que a maior nação do mundo é lá [falava Marisol, amigo de 

Busca-Pé] e é o país que tem mais doidão. Porra, qualquer coisa americana é 

melhor que a nossa, calça, patins, skate, relógio e o caralho. Neguinho fica aí 

achando que é o tal, hum... Lá é que rola as ondas, tá ligado? Viu 

Woodstock? Só gata, tomando pico, cheirando à vera, fumando só velona. 

Foi uma porrada de dia de rock’n’roll puro, mané! Nos Estados Unidos não 

tem essa de fragrante pra maconheiro, não. Neguinho fuma até na fila do 

banco. E aí, se curtir rock doidão de bagulho já é maior onda, imagina só 

trincadão de brilho. Sou mais de falar pra rapaziada dispensar essa porra de 

enlatado e comprar tudo de coca, tá ligado? – terminou a fala sorrindo, como 

todos que o . (LINS, 2012, p. 205).  

 

Miúdo só confiava e considerava amigo a Paldarzinho, por isso ficou tão furioso quando 

quase o matam. Sua única preocupação era ter mais poder e dinheiro; para isso tinha-se dado 

conta que o negócio “[...] era botar tóxico bom e barato em suas bocas-de-fumo, ter sempre 

brizola para quem quisesse, porque, apesar de não vender muito, a cocaína era cara, rendia um 
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dinheirinho bom” (LINS, 2012,  p. 208). O narcotráfico, inclusive, estava melhor que o jogo 

do bicho, que tinha sido o negócio ilícito mais rentável do Brasil
78

:  

 

A coisa já estava ruim para os bicheiros e ficou muito pior quando surgiu a 

loteria esportiva, levando mais de oitenta por cento das apostas e fazendo 

com que os bicheiros entrassem no ramo das drogas, que se mostrava 

promissor, para não terem sua arrecadação diminuída.  (LINS, 2012, p. 208).  

 

Com a morte de Inferninho, seu irmão Ari passou a morar em Cidade de Deus com o 

nome de Ana Rubro Negra. Deixou de frequentar a Zona do Baixo Meretrício e gostava de 

trabalhar principalmente com pré-adolescentes, até que se apaixonou por Pouca Sombra. Sua 

felicidade durou até que o malandro decidiu terminar o relacionamento devido aos 

comentários da vizinhança. O travesti caiu em depressão e desespero pela ruptura. Gostava da 

vida de casada, de dona de casa que cuida do marido. A tristeza se transformou em raiva 

quando descobriu que, além de abandoná-la, o malandro tinha roubado seu dinheiro. Com sua 

sede de vingança e seu metro e noventa de altura, chegou à casa de Pouca Sombra: 

 

Ana Rubro Negra deu a volta no quintal e, agora sem querer explicações, o 

agrediu com extrema violência. Pouca Sombra tentava se livrar de Ana 

Rubro Negra, que o chamava de ladrão e traidor aos berros, acordando os 

vizinhos, que saíam de suas casas para ver a briga. Ana Rubro Negra sabia 

da vergonha que Pouca Sombra tinha dela e por isso mesmo o arrastou para 

a rua. Ana Rubro Negra batia e gritava:  

– Comia meu cu dizendo que me amava e agora roba [sic] meu dinheiro na 

maior cara de pau! Filho da puta! Tu me largou porque eu não botei na tua 

bunda quando você me pedia, sua galinha... Tu é galinha igual a mim... 

(LINS, 2012, p. 215). 

 

                                                           
78

 Sobre o “jogo do bicho”, Michel Misse (2011, p. 3) explica: “Até 1980, o jogo do bicho foi a atividade 

criminosa que mais aproximou-se de uma organização de tipo mafioso no Brasil. Ele existe desde o final do 

século XIX no Rio de Janeiro e sempre foi clandestino, mesmo quando os cassinos e casas de jogos eram legais, 

mas não constitui um crime no Código Penal brasileiro. [...] O apostador escolhe entre 25 animais, cada um dos 

quais tem um grupo de números correspondente (unidade, dezena, centena e milhar). As apostas são feitas em 

um “ponto” (uma esquina, uma banca de jornais, uma pequena mesa na calçada etc.) onde há uma “banca”4. São 

milhares os “pontos” do jogo do bicho espalhados pela cidade. Aí também são divulgados os resultados”.  
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 Posteriormente. conheceu Doutor Guimarães, um homem bonito, charmoso e com 

dinheiro, com quem começou a viver uma intensa relação desde a primeira noite que a pegou 

na rua e a levou ao motel: “Agarraram-se no elevador, entraram agarrados no quarto e 

gozaram na cama, no chão, debaixo do chuveiro, em cima da mesa, na cadeira. Ana Rubro 

Negra deixava com todo prazer aquele homem bonito meter com vontade e vê-lo urrando, a 

cada gozada, era fascinação” (LINS, 2012, p. 219). Quando Ana Rubro estava apaixonada e 

pensava que finalmente tinha encontrado um homem que a valorizasse e a tirasse desse 

mundo de pobreza, preconceito e violência que tinha vivido, ele sumiu sem nenhuma 

explicação. 

Doutor Guimarães era um homem casado e com filhos, mas com essa paixão oculta que 

o fazia se sentir confuso e culpado:   

 

Por que essa porra acontece comigo? Mas que mal tem eu gostar de homem? 

Se eu pudesse contar pra Fabiana... Se ela me entendesse... Vou passar a 

trepar com ela todo dia... Vou botar gasolina... Ana Rubro Neeegra... Que 

rabo gostoso! Por que cu de homem é melhor do que de mulher? Se mamãe 

soubesse quantas vezes eu fiz meiinha com Gilbertinho, ela teria um troço. 

Eu tenho que assumir que eu gosto de viado... Não, não e . (LINS, 2012, p. 

221).  

 

A culpa e a vergonha dominavam o Doutor Guimarães, que decidiu não pensar mais em 

Ana Rubro Negra e dar mais atenção e carinho a sua esposa e filhos. 

Dentro das várias histórias dos bandidos e dos moradores da favela narradas neste 

capítulo, outra que sobressai pela violência e corrupção dentro da polícia e da instituição 

penitenciaria é a de Cabelo Calmo, amigo de infância de Miúdo. O jovem foi preso quando 

assaltava um casal no centro da cidade com Cenoura. Este conseguiu fugir, mas Calmo foi 

levado à delegacia, onde foi torturado e obrigado a confessar crimes que não tinha cometido. 

Foi condenado a cinco anos de prisão. 

Quando Calmo chega ao presídio, é submetido a todo tipo de abuso e violência por 

parte dos presos mais antigos e poderosos, incluindo o abuso sexual: 

 



 384 

 

Enquanto três o seguravam, um outro interno lhe arriava a calça sem muito 

esforço, apesar de Calmo tentar impedir. O xerife notou que sua cueca estava 

suja de fezes, ordenou que o largassem. Com uma faca no pescoço, Calmo 

tomou banho e sem se enxugar foi colocado de bruços na cama. Ainda 

tentou reação, mas levou um breve corte no pescoço que o fez ficar parado. 

Os internos seguraram-no novamente para o próprio xerife raspar-lhe os 

cabelos das pernas e das nádegas e, em seguida, introduzir seu pênis no ânus 

do bicho-solto. (LINS, 2012, p. 231).  

  

A partir de então, Calmo foi obrigado a se chamar de Bernardete, andar de calcinha na 

frente do xerife e fazer os ofícios de esposa: cozinhar, lavar roupa, ter sexo regularmente com 

ele. Calmo ficou sabendo de todo tipo de atrocidades cometidas com os presos e tinha medo 

de ser assassinado ou perder o juízo como aconteceu com Camarão, um jovem que, pela 

pobreza da família e sem ter cometido nenhum crime antes, foi preso por roubar um queijo 

num supermercado. Como aconteceu com Calmo, foi torturado e obrigado a confessar delitos 

que não tinha perpetrado. Foi levado à prisão e, por resistir ao estupro, perdeu a visão do olho 

esquerdo devido a brutal espancamento:  

 

Depois de certo tempo de surras e doenças, Camarão não sabia mais das 

coisas e, por isso, primeiro foi abandonado pela Justiça gratuita, depois pela 

família, por estar com o juízo baleado. Quando libertado, virou pedinte no 

centro da cidade. Depois de seis meses morreu à luz do dia sem socorro ou 

compaixão. (LINS, 2012, p. 235).  

 

Nesse sentido, concordamos com Michel Misse (2004) quando afirma:  

 

Falta que as instituições se modernizem e sejam mais bem integradas. Não 

só a polícia. O Sistema Judiciário como um todo e também o Ministério 

Público. Na estrutura atual, falta integração. Os órgãos funcionam como 

arquipélagos, não se comunicam suficientemente. E é preciso modernizar 

também as penitenciárias. O crime organizado no Brasil surge no lugar onde 

as penas são cumpridas. 

 

Calmo resistiu e cumpriu sua pena. Quando foi liberado, voltou à favela com receio de 

alguém saber o que tinha acontecido no presídio, mas, por sorte, ninguém nunca comentou  
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nada. Miúdo e seus amigos lhe informaram o que tinha sucedido na favela durante o tempo 

em que ele ficou na cadeia. Além disso, o bandido inventou algumas mentiras sobre Cenoura 

e lhe disse que o melhor seria que ele, Calmo, tomasse a boca do antigo amigo, pois contava 

com seu apoio.  

Desse modo, os dois bandidos procuraram Cenoura. Este não “[...] fez nenhum 

questionamento, entregou todo o dinheiro silenciosamente a Cabelo Calmo, que depois de 

contá-lo pediu educadamente para lhe entregar toda a carga de maconha e para procurar um 

lugar bem longe da favela para vender drogas, porque ali ele não poderia mais traficar” 

(LINS, 2012, p. 235).  

Pardalzinho era todo o contrário de Miúdo. Ainda que os dois fossem gordinhos e 

baixinhos, o primeiro era menos feio, e a falta de atributos físicos era compensada com sua 

alegria, sua boa energia e seu caráter sempre festivo, que o fazia tão querido pelos amigos e 

demais moradores da favela. Quando teve dinheiro, queria “ser bonito, andar vestido como os 

cocotas, namorar aquelas meninas que andavam com eles, que pareciam felizes como os ricos: 

queimados de sol, cabelo parafinado, tatuagem no corpo” (LINS, 2012, p. 237).  

Um dia, pediu para um desses rapazes, Daniel, que comprasse roupas de grife para ele. 

Deu para ele um monte de dinheiro e lhe disse que depois pegasse um táxi e levasse todas as 

roupas na sua casa. Através de Daniel, Pardalzinho ficou amigo da galera de “cocotas”, entre 

eles, Busca-Pé. Passava maconha para eles, vestia-se como eles, começou a falar como eles, ia 

a festas e excursões com eles: 

 

– Sou playboy! – dizia Pardalzinho a todos que comentavam sua nova 

indumentária. Tatuou no braço um enorme dragão soltando labaredas 

amarelas e vermelhas pelo focinho, o cabelo ligeiramente crespo foi 

encaracolado por Mosca. Sentia-se agora definitivamente rico, pois se vestia 

como eles. O cocota pediu a Mosca que comprasse uma bicicleta Caloi 10 

para que pudesse ir à praia todas as manhãs. Rico também anda de bicicleta. 

Iria frequentar a praia do Pepino assim que aprendesse o palavreado deles. 

Na moral, na moral, na vida tudo é uma questão de linguagem. Alguns 

bandidos tentaram fazer chacota do seu novo visual. O traficante meteu a 

mão no revólver dizendo que não tinha cara de palhaço. Até mesmo Miúdo 

prendeu o riso quando o viu dentro daquela roupa de garotão da Zona Sul. 

(LINS, 2012, p. 238).  
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Busca-Pé, embora andasse também com os “cocotas”, não tinha dinheiro, portanto tinha 

de se virar para arrumar dinheiro para seus gastos. Numa ocasião, montou uma pequena 

pizzaria com seu amigo Katanazaka, mas este fiava muito aos amigos e não deu certo. Depois, 

entrou a trabalhar num supermercado como fiscal. Odiava o emprego, mas pensava 

economizar um dinheiro para comprar sua câmera fotográfica e fazer o que queria. Porém, um 

dia, entraram dois ladrões da favela no supermercado, pegaram um televisor, e Busca-Pé, 

sabendo o que aconteceria com ele se os denunciasse, deixou-os passar. Depois foi chamado 

pelo gerente e foi demitido. 

Miúdo dominava a favela, mantinha o controle, proibiu que se roubasse, assaltasse e 

estuprasse na sua área, tudo para não atrair a polícia e proteger o negócio do tráfico. Contudo, 

esse controle era exercido através da extrema violência, da intimidação, do abuso de poder. 

Certa vez, por exemplo, o grupo de crianças esfomeadas que andava pelas ruas delinquindo 

assaltou um ônibus da favela. Miúdo foi informado e dois desses meninos foram levados 

diante dele e de sua quadrilha. O bandido espancou um dos meninos, de nove anos, até deixá-

lo inconsciente, depois descarregou sua pistola nele. Pegou outro revólver e deu um tiro no pé 

do outro e o mandou embora (LINS, 2012, P. 244).  

O consumo de cocaína aumentava exponencialmente e, com ele, o movimento das 

bocas, o lucro de Miúdo e seu exército particular: 

 

Os viciados da favela ou de fora, na ânsia da droga, apareciam na boca com 

cordões, alianças, pulseiras, televisores, relógios, revólveres, batedeiras, 

liquidificadores e tantos outros eletrodomésticos para trocar por cocaína. Os 

mundos em cruzamento possibilitavam cambiar-se tudo. Miúdo mandara 

comprar um baú para colocar as peças de ouro que chegavam às suas mãos a 

preço baixo, pois os ladrões do beco agora só vendiam os seus roubos para 

ele. A cada dia um novo bandido se integrava à sua quadrilha, não por 

dinheiro, porque só quem tinha salário era ele, Pardalzinho, Carlos Roberto e 

os seus três vapores, mas por medo dele, de seus quadrilheiros, para ganhar 

consideração e para poder esculachar os que eles julgavam com cara de 

otário. (LINS, 2012, p. 270).  

    

Pardalzinho, por sua vez, desde que conhecera os “cocotas”, foi mais feliz, descobriu 

prazeres simples como tomar sorvete, andar de bike, dançar, andar pelas ruas da cidade. 
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Passava cada vez mais tempo com eles e até sonhava fundar com seus novos amigos uma 

“sociedade alternativa” como aquela de que falava o maluco do Raul Seixas. 

Todavia, como no caso de Inferninho, essa paz e felicidade não foram possíveis. 

Butucatu, o bandido que estuprou uma moça da favela e fora espancado brutalmente por 

Miúdo, procurando vingança, atirou nele da esquina de um beco, com tanto azar que a bala foi 

parar no homem que salvou sua vida quando Miúdo queria matá-lo: Pardalzinho.  Seu velório 

foi uma festa total, com música, drogas e sexo e com os amigos cantando o samba que ele 

mais gostava: 

 

 oro onde n o mora ningu m,  

onde n o vive ningu m, 

onde n o passa ningu m. 

  lá onde moro 

que eu me sinto bem... (LINS, 2012, p. 296). 

 

Se a primeira parte do romance narra a origem de Cidade de Deus nos anos sessenta, 

depois do golpe militar, sua construção como bairro periférico de negros e deslocados das 

enchentes, secas e, em definitivo, da população pobre do Rio de Janeiro e de outros Estados 

do Brasil (do Nordeste, principalmente), tendo a violência, a corrupção e a impunidade como 

elementos centrais e intrínsecos dessa gestação da favela; a segunda apresenta, com o 

realismo cru e brutal da estética da violência, uma nova etapa da favela, com a consolidação 

do poder de Zé Miúdo como herdeiro dessa violência constitutiva e novo líder dos bandidos e 

do tráfico de drogas que se instaurou como meio de acesso à riqueza fácil dentro da sociedade 

de consumo que se impunha no Brasil durante os anos setenta; a terceira parte, por sua vez, 

intitulada “A história de Zé Miúdo”, apresenta a guerra em Cidade de Deus, durante os anos 

oitenta, entre o exército de jovens e meninos que formou Miúdo, as outras gangues da favela 

que fundaram seus rivais e a polícia, outro exército de pessoas pobres e marginalizadas, todos 

na busca de dinheiro, poder e reconhecimento. 

 O capítulo inicia com o diálogo de Daniel e Rodriguinho, “cocotas” amigos de 

Pardalzinho e Busca-Pé, que entraram no mundo da bandidagem pelo consumo e tráfico de 

droga. Os amigos conversavam sobre a situação da favela depois da morte de Pardalzinho. 

Comentavam que Busca-Pé era agora militante do Conselho de Moradores, que só andava 

com universitários e que virou fotografo como queria, mas ainda gostava de fumar um 
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baseado e, por vezes, aparecia na favela. Afirmavam que os outros “cocotas” também 

sumiram, uns foram para Estados Unidos, outros simplesmente saíram da favela. Miúdo, 

entretanto, “ficou mais endiabrado ainda” (LINS, 2012, p. 302), afirmavam os amigos. Seus 

poucos homens de confiança, como seu irmão Israel, Boi, Biscoitinho, Camundongo Russo, 

Buzininha e Marcelinho Baião, também viraram mais desconfiados e despiedados.  

O narrador, posteriormente, como faz ao longo do romance, começa a inserir diferentes 

histórias da favela e seus personagens. Agora, nesse novo cenário de divisão e guerra entre 

traficantes, uma dessas histórias é o desenlace do romance de Ana Rubro Negra e Doutor 

Guimarães. Ela, depois que seu amante sumiu, passou por situações difíceis: foi estuprada por 

dois policiais militares que, após violentá-la sexualmente, deram três tiros nela, que quase 

morre; foi presa em flagrante roubando num supermercado e condenada a um ano de prisão, 

onde foi obrigada a traficar e onde disputavam “seus carinhos”.  

Doutor Guimarães tentou recompor seu casamento, mas foi inútil. Com a coragem que 

lhe deu a bebida, um dia contou toda a verdade para sua esposa, procurou Ana Rubro Negra e 

foi morar com ela, que virou sua esposa. Inclusive, permitiu que ela adotasse o filho de uma 

amiga que foi presa. Agora, ela só aparecia pela favela para ir à feira e conversar com alguns 

velhos amigos, “[...] pois agora dera para detestar pobres, porque eles são barulhentos, 

desdentados e sem nenhuma compreensão do que seja homossexualismo. Porque viado não o 

era mais, era homossexual e orgulhava-se disso” (LINS, 2012, p. 304).  

Com a morte de Pardalzinho, morreu a única parte boa de Miúdo. Seu amigo era que o 

freava constantemente para que não se excedesse ainda mais do que já fazia, para que não 

matasse mais pessoas das que já matava; era, aliás, o único que o fazia rir, descontrair um 

pouco. Sem Pardalzinho Miúdo não tinha mais controle. Virou mais raivoso e ressentido. 

Certa vez, caminhava pela favela e viu como uma loira extraordinária se encontrava e beijava 

com seu namorado, um negro alto e de olhos azuis. Miúdo sentiu “a ira dos feios” diante da 

beleza do homem. 

Na companhia de Biscoitinho, o bandido atirou no pé do rapaz e levou o casal para um 

local abandonado, onde estuprou a loira enquanto obrigava o namorado a assistir a cena: 

 

Miúdo suspirou de felicidade, estava contente por ser o protagonista 

daquele ato, não somente por ter possuído a loura, mas por ter feito o 
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rapaz sofrer. Era a vingança por ser feio, baixinho e socado. Depois 

que gozou, olhou para o namorado da loura; pensou em matá-lo, mas 

se o matasse ele iria sofrer pouco, e sofrimento pouco é bobagem. 

Numa atitude súbita, voltou-se para a loura, deu-lhe um beijo, vestiu-

se e se foi. (LINS, 2012, p. 308).  

  

O homem humilhado se chamava José, “[...] era trocador de ônibus, dava aulas de caratê 

no Décimo Oitavo Batalhão da Polícia Militar, terminava o segundo grau à noite num colégio 

estadual da praça Seca, jogava bola todo sábado à tarde” (LINS, 2012, . 308) e era conhecido 

pelas garotas e amigos como Zé Bonito. Ia se casar com a loira, mas, depois do acontecido, 

não queria mais vê-la, o sentimento de vergonha o impedia. Não parava de pensar nessa noite. 

Um dia, voltando do trabalho, viu uma confusão na frente de sua casa: Miúdo tinha ido 

procurá-lo e, além de balear sua casa, tinha assassinado seu avô. 

Depois do velório, Bonito pegou emprestada a pistola de um amigo, tinha experiência 

no uso de armas porque servira na Brigada de Paraquedistas do Exército, e foi atrás da 

quadrilha de Miúdo. Este, quando viu o rapaz se aproximar, deu risada, Bonito atirou e 

colocou uma bala na testa de um dos homens de Miúdo: 

 

Bonito aproximou-se do cadáver, deu mais três tiros no peito; em seguida 

colocou o pé esquerdo em cima da cabeça, o direito em cima da barriga e 

gritou:  

– Esse é o primeiro! Quem seguir esse desgraçado vai ter o mesmo fim desse 

aqui!  

Diante do gesto de Bonito, Miúdo ficou por alguns segundos imóvel, parou 

de rir e esgueirou-se por entre os prédios. Bonito recarregou a arma. (LINS, 

2012, p. 315).  

  

Dessa maneira, começou a guerra entre Zé Miúdo e Zé Bonito. Este estava perseguindo 

e matando homens do primeiro quando recebeu a visita de Cenoura que, sabendo do 

acontecido e estando ciente de que, mais cedo o mais tarde, Miúdo tentaria tomar sua boca e o 

mataria, procurou Bonito para lhe propor uma aliança. No início, ele mostrou-se reticente, 

disse que agia sozinho e que seu negócio era só com Miúdo. Sandro Cenoura respondeu: 
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– Meu irmão, eu sei que tu tem disposição, mas ele não anda sozinho não, 

tem uma porrada de teleguiado com ele, rapá... Se tu quiser, a gente forma na 

boca aí... Toma a boca da Tê, que na verdade é dele, tá me entendendo?  

– Eu não quero saber de boca de fumo, não. Não sou bandido, não. Minha 

questão é com ele...  

– Tudo bem, tudo bem, mas se tu entrar numa de encarar ele sozinho, tu vai 

se fuder!  

O pequeno grupo ficou ouvindo o diálogo. Nele, estavam bandidos 

esculachados por Zé Miúdo, parentes de bandidos assassinados por ele. Todo 

mundo ali sabia que Cenoura tentaria se aproximar de Bonito. Talvez 

pudessem ajudar a liquidar Zé Miúdo, motivos não faltavam. (LINS, 2012, 

p. 316-317).  

 

Bonito e Cenoura fecharam o pacto. Nesse interim, chegou um “avião” com a 

mensagem para Cenoura que tinha de matar Bonito, caso contrário Miúdo pegaria sua boca. 

Bonito aconselhou o menino a largar essa vida e não seguir o jogo de maníaco de Miúdo, e 

Cenoura acrescentou: “Vai lá e avisa a teu macho que quem manda aqui em cima agora é 

Cenoura e Zé Bonito! Filho da puta!” (LINS, 2012,  p. 319).  

As duas quadrilhas ficaram claramente estabelecidas e começaram a recrutar membros, 

jovens e meninos, para calibrar essa guerra. Muitos entravam para vingar algum parente, 

outros simplesmente para ter uma arma, sentirem-se homens e serem respeitados. Os vizinhos, 

que estavam cansados com os abusos de Miúdo, começaram a apoiar Bonito no que eles 

podiam. Apesar de afirmar enfaticamente a Cenoura que não era bandido e, portanto, não 

queria participar de roubos, assaltos, nem no movimento da boca de fumo, a compra de 

suplementos, armas, munições para o exercício da guerra, foi conduzindo Bonito a quebrar 

paulatinamente essas restrições. Inclusive, começou a consumir maconha e cocaína.  

Por outro lado, a guerra entre Bonito e Miúdo chegou à mídia, ganhou manchetes de 

jornal, aparecia nos noticiários e colocou em alerta à população de Rio de Janeiro: 

 

O conflito entre Zé Miúdo e Zé Bonito fora qualificado como guerra. Guerra 

entre quadrilhas de traficantes. A rotina atroz dos combates passou a povoar 

as páginas policiais e a amedrontar os alheios, só informados pelos 

noticiários. As edições se esgotavam ainda cedo, a audiência dos telejornais 

e dos programas especializados no tema subiram muito na favela. Afora as 

vaidades dos bandidos, afloradas por se verem prestigiados com fama e 
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temor, esses veículos eram rica fonte de informação. Por eles, sabia-se das 

suspeitas policiais e suas formas de enfrentamento. Não havia termômetro 

melhor para avaliar quanto a imprensa e a polícia sabiam. (LINS, 2012, p. 

331).  

 

A guerra dividiu a favela a partir das zonas dominadas pelas duas quadrilhas. Miúdo 

liberou os roubos, assaltos, estupros, de seus bandidos na zona inimiga e, mesmo com a 

desaprovação de Bonito, estes fizeram o mesmo: “O armamento pesado adentrou na paisagem 

cotidiana dos habitantes locais. Os amigos não se procuravam mais, os parentes não se 

podiam visitar. Cada macaco no seu galho. Era o que diziam” (LINS 2012,  p. 332).  

A cada dia, entravam mais adolescentes e crianças na guerra, até o filho de Inferninho 

se alistou na quadrilha de Miúdo. Depois da morte do pai, sua mãe (Berenice) virou alcoólatra 

e incentivava o menino a sair e arranjar dinheiro de qualquer jeito. Miúdo e Cabelo Calmo, 

por sua vez, “[...] multiplicavam as peripécias de Inferninho no mundo do crime com o 

objetivo de torná-lo um soldado perfeito” (LINS, 2012, p. 337). Em pouco tempo, o menino 

morreu num tiroteio contra a quadrilha de Bonito.   

  A polícia aproveitava a guerra para vender armas e abusar do poder de diferentes 

maneiras, intimidando a população, eliminando bandidos ou os extorquindo, como fizeram 

com Miúdo e outros traficantes: 

 

– Meu irmão, eu quero carro, mas carro novo, quanto mais novo melhor, 

carro do ano, tá falado? Cada carro que tu me arrumar é dois quilos de preto 

e um de branco. É melhor pra mim e pra você, tá me entendendo? Tu não vai 

gastar nada e eu vou arrumar mais dinheiro – disse o matuto a Zé Miúdo 

numa sexta-feira à noite.  

– Tá direito.  

O matuto entrou em seu carro, acompanhado de mais dois policiais civis, 

seguiram para a boca de Cenoura e fizeram o mesmo trato, depois 

percorreram as vinte bocas de fumo que abasteciam no Rio de Janeiro e 

fizeram a mesma proposta (LINS, 2012, p. 345).  

 

Por outro lado, Cenoura tinha falado para Bonito que Calmo era tão perigoso quanto 

Miúdo, por isso tinham de eliminá-lo. Um dia, Bonito avistou o bandido que estava com 

Peninha e Bate-Bola, agiu rapidamente e, com um tiro na cabeça, derrubou este último, e os 
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outros conseguiram fugir: “O irmão de Bate-Bola foi acordado subitamente pelos gritos da 

irmã mais nova, desceu correndo as escadas. Ao ver o irmão com a cabeça estourada abraçou-

se em seu corpo ensanguentado e ficou assim até o rabecão chegar” (LINS, 2012, p. 350). A 

guerra ia ficando cada vez mais cruel e absurda, envolvendo principalmente os mais jovens: 

 

Antigamente, comentavam pasmados os moradores, somente os miseráveis, 

compelidos por seus infortúnios, se tornavam bandidos. Agora estava tudo 

diferente, até os mais providos da favela, os jovens estudantes de famílias 

estáveis, cujos pais eram bem empregados, não bebiam, não espancavam 

suas esposas, não tinham nenhum comprometimento com a criminalidade, 

caíram no fascínio da guerra. Guerreavam por motivos banais: pipa, bola de 

gude, disputas de namoradas. As áreas dominadas pelas quadrilhas viraram 

verdadeiros fortes, quartéis-generais dos soldados, cujo acesso era dado a 

bem poucos; os que ignoravam esse fato viam-se expostos à humilhação 

pública, ao esculacho, por morarem em área desse ou daquele inimigo ou por 

serem amigos de um quadrilheiro também inimigo. A guerra, assim, tomou 

proporções maiores, o motivo original não significava mais nada. (LINS, 

2012, p. 350).  

 

 Com o seguimento que fazia a mídia da guerra na favela, as quadrilhas até se 

uniformizaram com malhas esportivas de grife: “Foi assim no início de um inverno rigoroso: 

mais de duzentos quadrilheiros caprichosamente acompanhando a moda” (LINS, 2012, p. 

351). A imprensa falava que o número de mortos da guerra em Cidade de Deus superava o da 

Guerra das Malvinas na Argentina. Por esses dias, Bonito tinha sido ferido, e os jornalistas o 

entrevistaram no hospital: “No final da entrevista, afirmou que a guerra só acabaria quando 

ele ou Miúdo morresse” (LINS, 2012, p. 357).  

 Zé Bonito estava custodiado pela polícia no hospital, mas seus parceiros idearam um 

plano para libertá-lo: “A operação foi um sucesso. O policial de plantão no momento do 

resgate fazia sexo com uma das enfermeiras, somente depois de duas horas deu falta do 

prisioneiro” (LINS, 2012, p. 364). O irmão de Bonito, Antunes, tinha-se unido à vingança do 

seu irmão, mas, quando este saiu do hospital, depois de quase morrer pela guerra que tinha 

desatado com Miúdo, pensou em arranjar emprego e sair dessa vida como sua mãe insistia. 

Ela pensava que se Antunes abandonava a vida criminal, Bonito também desistiria e voltaria a 

ter uma vida normal. Como outros personagens de Cidade de Deus, quando Antunes estava 
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tendo esse momento de lucidez, foi assassinado: “Antunes levou dois tiros na cabeça, 

rodopiou e caiu” (LINS, 2012, p. 366).  

Com a morte de Antunes, Bonito ficou perturbado, seus parceiros falavam que não 

comia nem dormia bem, e começou a consumir cocaína desmesuradamente:  

 

A porfia de matar Zé Miúdo tomava proporções maiores a cada instante. 

Quando soube que outro teleguiado havia sido baleado por Madrugadão, 

teve uma crise nervosa, foi levado para uma clínica médica onde ficou três 

dias e fugiu do quarto. Ao chegar a Cidade de Deus, entrou logo em tiroteio 

com vários quadrilheiros da Treze que subiram para atacar. Matou um e foi 

baleado quase no mesmo lugar em que Miúdo o atingira anteriormente. 

(LINS, p. 371).  

 

Finalmente, Zé Bonito foi morto pelas costas enquanto tentava matar Cabelo Calmo e 

Madrugadão. Quem disparou três tiros contra o vingador foi outro vingador: o irmão de Bate-

Bola, que, depois de matar Bonito, estava “[...] feliz como nunca antes, porque havia enfim 

eliminado o homem que, ao tentar matar Cabelo Calmo e Peninha, matara seu irmão na 

Cruzada de São Sebastião” (LINS, 2012, p. 376). Miúdo e sua quadrilha festejaram durantes 

três dias a morte de Bonito. 

Com a cobertura que a imprensa estava fazendo da guerra na favela, a Secretaria de 

Segurança Pública (SSP) e a Polícia Militar colocaram um plano em ação. O tenente Cabra foi 

designado como comandante do posto policial, o qual foi ampliado significativamente, com 

mais soldados, armas, patrulhas. A polícia começou a fazer trabalho de inteligência, infiltrava 

homens fantasiados de consumidores e até de vagabundos ou loucos para conhecer o 

movimento das bocas e detalhes do tráfico na zona. Os traficantes quando souberam disso 

ficaram ainda mais desconfiados. O terror se instalou na favela:  

 

A insegurança dominava a favela. Até os viciados, antes fregueses bem 

tratados porque sustentavam o ganha-pão, passaram a correr risco de vida. 

Para o morador comum da favela este era um medo a mais com o qual tinha 

de conviver. A polícia de um lado, o bandido do outro, ambos causando 

temor e pondo em risco a vida. (LINS, 2012, p. 379).  
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Sobre essas medidas de combate ao tráfico de drogas nas favelas, Michel Misse (2011, 

p. 7-8) argumenta: 

 

A polícia passou a adotar cada vez mais uma política de extermínio, 

oferecendo gratificações aos policiais que prendessem ou matassem os 

chefes do tráfico. As sucessivas e intermitentes invasões das favelas e 

conjuntos habitacionais pela polícia produziam cada vez mais prisões e 

mortes sem que o Estado conseguisse duradouramente recuperar o controle 

dessas áreas aos traficantes. Um dos efeitos perversos dessa política foi, de 

um lado, estigmatizar os moradores dessas áreas, confundidos com 

traficantes e vulneráveis à letalidade das ações policiais; de outro lado, 

produzir um amplo sentimento de revolta e injustiça entre esses moradores, 

reféns da violência do tráfico e também da violência da polícia. Em algumas 

áreas, muitos moradores passaram a proteger os traficantes contra uma 

polícia que eles consideravam corrupta e violenta; em todas as áreas, 

entretanto, o medo dos traficantes e o pavor da polícia empurraram os 

moradores locais à submissão e ao silêncio. Sem o apoio dos moradores, a 

polícia tornou-se cada vez mais uma força externa e invasora, com a qual 

muitos jovens da área não só não se identificavam como repudiavam como 

inimigos, dando-lhes a alcunha de “Comando Azul”, igualando-os aos 

traficantes. Ao mesmo tempo que prendiam e matavam, policiais 

negociavam proteção aos traficantes. As mortes de suspeitos de serem 

traficantes, pela polícia do Rio de Janeiro, em supostos confrontos em que 

resistiram à prisão alcançou números jamais vistos no Brasil e mesmo em 

outros países.   

   

Miúdo, assim, passou a desconfiar de todo mundo, até de Cabelo Calmo, amigo de 

infância e parceiro sempre leal, mas pensava que podia traí-lo a qualquer momento. Tinha 

designado a Biscoitinho para matá-lo, mas, por sentir-se culpado de eliminar um amigo que 

sempre se mostrou leal para com ele, colocou os dois parceiros (Calmo e Biscoitinho) em 

confronto para que se eliminassem entre eles. Calmo conseguiu atirar primeiro e matou o 

parceiro. 

A polícia continuava extorquindo os bandidos, obrigando-os a entregar o dinheiro, 

carros, e quando não tinham nada que lhes interessasse, os assassinavam brutalmente, como 

fizeram com Buziniha e Marcelino Baião: 
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Sargento Linivaldo chegou ao local junto com a ambulância. Deu ordem aos 

policiais de não deixar ninguém da ambulância entrar no prédio e galopou 

pelas escadas, sacou o revólver, deu mais quatro tiros em Buzininha e mais 

seis em Marcelinho Baião. Morais viu um guarda-chuva de base pontiaguda 

em cima da mesa, apanhou-o e furou os olhos dos corpos distribuídos pela 

sala, inclusive os olhos do cachorro.  

– Dá mais dois tiros em cada um pela frente, pra gente poder dizer que teve 

reação – disse Roberval a Morais, que cumpriu a ordem imediatamente. 

(LINS, 2012, p. 390).  

 

Miúdo foi detido várias vezes, tanto pela Polícia Militar quanto pela Civil, e o 

extorquiam; em uma ocasião o mantiveram em cativeiro e só o liberaram quando Vida Boa 

levou aos policiais corruptos os documentos das casas, carros e até do barco que o bandido 

tinha comprado: “Todos os bens de Miúdo foram passados para o nome dos policiais. Até 

mesmo o baú de ouro foi para as mãos de policiais” (LINS, 2012, p. 391). Um dia pegaram 

ele com um carro roubado, um quilo de coca, armas, dinheiro, mas dessa vez não conseguiu 

subornar os policiais. Foi para a cadeia:  

 

Depois de julgado por vários crimes, foi cumprir pena no presídio Milton 

Dias Moreira, onde também cumpriam pena inimigos do morro do São 

Carlos, da própria Cidade de Deus e até mesmo dois homens que certa vez 

tentaram vender armas a Cabelo Calmo na Treze, foram roubados e ainda 

levaram uma surra. Estavam ali agora, todos unidos pelo Comando 

Vermelho, facção que dominava os presídios cariocas. (LINS, 2012,p. 391).  

 

Para não ser assassinado, Miúdo teve de designar uma quantia semanal para os lideres 

do comando
79

 na prisão.  

                                                           
79

 Com relação ao Comando Vermelho, Michel Misse (2011, p. 6), diz: “Nos anos seguintes, com a queda do 

preço da cocaína no mercado latino-americano, decorrente da entrada da Colômbia na produção, os antigos 

pontos de venda de cannabis nas favelas do Rio foram tomados por membros do Comando Vermelho (CV) e 

fortalecidos para a venda de cocaína. Entre 1982 e 1985 consolidou-se um modelo de organização interligando 

em uma rede as quadrilhas atuantes no varejo, com base na proteção oferecida pelo CV dentro do sistema 

penitenciário. O modelo desenvolvido de uma organização em rede dentro do sistema penitenciário desde então 

divide-se em dois setores, um ‘intramuros’ e outro ‘extramuros’. Vários ‘donos’ (presos ou não) controlam o 

varejo em uma ou mais favelas, com relativa autonomia em relação aos dirigentes do CV e sem qualquer vínculo 

organizacional com os fornecedores da droga no atacado. Seu capital é o exercício, pela violência, do 

mandonismo na área, e os contatos com fornecedores intermediários (‘mulas’) ou mesmo atacadistas. Em cada 

território dominado pelo tráfico organizou-se uma divisão de trabalho e uma hierarquia de poder que ainda 

mantêm-se quase trinta anos depois, embora em algumas áreas tenha se simplificado em decorrência da forte 

repressão policial na última década: um “dono”, seus “gerentes”, um para a cannabis (gerente do ‘preto’), outro 



 396 

 

Cenoura, ciente de que Miúdo teria passado para a polícia informações sobre ele e 

cansado de ser atacado pelas outras quadrilhas do tráfico e pela polícia, juntou o dinheiro que 

tinha, “[...] alugou um barraco na Baixada Fluminense e deixou Ratoeira no controle das 

vendas de drogas. Alegou que a polícia não sossegaria enquanto não o prendesse” (LINS, p. 

395). O bandido pediu a Ratoeira que dissesse que se havia regenerado, que estava 

trabalhando num táxi, que tinha virado “otário”. Ratoeira ficou contente por ser o novo chefe 

da boca de fumo. 

Cabelo Calmo, enquanto isso, como vestia melhor e aparentava ser um cidadão normal, 

conheceu num ônibus uma professora pela qual se apaixonou. A namorada, quando descobriu 

o passado do bandido, o aconselhou a se entregar à justiça, pagar seus crimes e ter um futuro 

diferente. Ela iria ajudá-lo: “Julgado e condenado, foi cumprir pena no setor B da 

penitenciária Lemos de Brito, onde encontrou vários inimigos. Estes nada falaram com ele e 

deixaram-no à vontade no primeiro banho de sol. No segundo, os inimigos lhe deram quarenta 

estocadas na barriga” (LINS, 2012, p. 394-395).  

 Busca-Pé conseguiu seu sonho de ser fotógrafo, depois de militar vários anos no 

Conselho de Moradores, casou-se, “mas volta e meia retornava à favela para visitar a mãe e 

rever os amigos” (LINS, 2012, p. 398).  

Na prisão, Miúdo aprendeu a ler e fez um amigo que era de Realengo, quando saiu da 

cadeia, foi para esse bairro, procurou os parceiros daquele amigo, ajudou-os a tomar algumas 

bocas de fumo, participou de vários assaltos e os convenceu a que lhe dessem apoio em 

Cidade de Deus para retomar a liderança do tráfico. Chegou à favela numa véspera de Natal 

com trinta homens armados. Estava gordo, vestia calça de linho, camisa de seda e dirigia um 

Corcel azul: “Acreditava que todos ali tinham medo dele, porque sempre fora ruim, e a 

ruindade é a melhor coisa que pode se estabelecer num bandido para ser respeitado” (LINS, 

2012, p. 399).  

Falou com Boboletão e Tigrinho, os líderes da quadrilha de moleques que estavam 

controlando o tráfico na favela. Disse que queria de volta o que era dele, que voltaria dia 31 

de dezembro para assumir o controle. Os meninos falaram que sim. Miúdo voltou na data 

                                                                                                                                                                                     
para a cocaína (gerente do ‘branco’) e outro ainda para a segurança do território (gerente dos ‘soldados’). Abaixo 

vêm os ‘vapores’ (vendedores diretos, cada um com uma “’carga’de 300 unidades da droga em média); os 

‘aviões’ (que trabalham longe da ‘boca’ ou até mesmo fazem a revenda em outros lugares) e os ‘soldados’ que 

carregam o armamento pesado e estão preparados para enfrentar invasores concorrentes (chamados na gíria de 

‘alemães’) ou a polícia”.  
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acordada com a certeza de que seria de novo “o dono de Cidade de Deus”. Tigrinho e 

Borboletão mandaram um “teleguiado” para lhe avisar que queriam falar com ele no 

Morrinho, mas que fosse sem armas, “porque conversa era conversa” (LINS, 2012, p. 400). 

O bandido aceitou a contragosto e escondeu uma arma no tornozelo, seus homens 

fizeram igual. Quando chegaram à praça do Morrinho, apenas estavam Borboletão e Tigrinho, 

seus soldados estavam escondidos esperando o sinal para “entrar em combate”. Os pequenos 

bandidos disseram que tinham pensado melhor e não dariam a boca para Miúdo. Tigrinho não 

deixou que este pegasse sua arma e lhe deu um tiro no estômago, saindo em seguida com seu 

amigo. Miúdo foi atrás deles com os bandidos que o acompanhavam, entraram num prédio e 

invadiram um “apartamento onde uma família comemorava a passagem do ano. Os bandidos 

mandaram que fechassem a porta, Miúdo sentou-se no sofá, revirou os olhos, estrebuchou e 

morreu quando começava a queima de fogos para a entrada de mais um Ano-Novo” (LINS, 

2012, p. 401).  

No dia seguinte, os homens que estavam com Miúdo saíram sem ser notados de Cidade 

de Deus, pois entendiam que esta tinha novos donos: 

 

Lá na Treze, Tigrinho, bem cedinho, mandou um menino moer vidro, 

colocá-lo dentro de uma lata com cola de madeira. Depois do cerol feito, 

passou-o na linha 10 esticada de um poste ao outro. Esperou o cerol secar na 

linha, fez o cabresto, a rabiola e colocou uma pipa no alto para cruzar com 

outras no céu.  

Era tempo de pipa em Cidade de Deus. (LINS, 2012, p. 401).  

 

Assim conclui este romance intenso, desalentador e poético sobre a violência da favela 

no Rio de Janeiro, que é a violência da favela no Brasil e que, ao mesmo tempo, é a história 

da favela na América Latina, com os diferentes nomes que recebe em cada país (comunas, 

villa miséria, lomas, barrio marginal, invasión, cinturón de miséria, ciudad perdida, baja 

precários, barracón, barrio malo), e com suas respectivas peculiaridades. Nessa perspectiva, 

a imagem que fecha o romance, conecta com os poemas mencionados nesta análise: o de 

Leminski que abre a obra e o que antecede à história de Inferninho e o Trio Ternura.  

Pensamos que, na conjunção dessas três imagens, se revela a mensagem da história de 
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violência e de guerra na favela que apresenta Paulo Lins em Cidade de Deus: quando falha a 

fala, fala a bala; as armas continuam ganhando, continuam se impondo sobre as letras.  

Consideramos que esta é a reflexão que traz Paulo Lins no romance e está em total 

sintonia com as afirmações que fez na entrevista à Revista Forum: “Vivemos em guerra o 

tempo todo, cara. Nos anos 70, ainda na ditadura, teve a Guerra das Malvinas, o número de 

mortos nem se compara com os nossos. Morre mais gente nas mãos da polícia do que em 

guerras pelo mundo. É um genocídio, ninguém mata mais, no Brasil, do que a polícia. O 

Estado é nosso maior assassino”.  

Com as evidentes diferenças estéticas e históricas, Paulo Lins, como fez Garcia 

Márquez em Cem anos de solidão, nos traz a fundação, o crescimento e o apocalipse de um 

novo Macondo: a Cidade de Deus.  

Nesse sentido, Lins, como fizeram os autores aqui trabalhados apresenta, de maneira 

nua e crua, o Brasil que ninguém quer ver, com seu rosto desfigurado, grotesco e perverso; 

mostra-nos a pobreza, a violência, a corrupção, a impunidade que caracteriza a história 

recente do Brasil, desde o golpe militar no 64 até o início da guerra às drogas e à delinquência 

nos anos 80 (que é o contexto no qual se inscreve o romance), e como, nessa história, o Brasil 

entrou no modelo de globalização perversa que desemboca na atual crise que vive o país. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS: É A HORA DAS LETRAS 

 

 Ao longo do percurso e análises pelo corpus de romances que integram este estudo, 

observamos o triunfo das armas, das diferentes formas de violência na história recente da 

América Latina. Os autores selecionados, com seus respectivos romances, passearam pelos 

diversos círculos desse inferno como flaneurs pós-modernos e pós-apocalípticos da 

destruição, da derrocada do modelo de ordem e progresso, de civilização, de liberdade, 

igualdade, fraternidade, democracia, que instituíram a modernidade e o sistema capitalista. O 

RLC, através da estética da violência, coloca um epitáfio no túmulo desse projeto e nos 

apresenta a cara deformada e grotesca da guerra global, da pobreza e da violência extremas 

que esse projeto deflagrou com sua última e mais perversa invenção: a globalização 

neoliberal.  

Como apontamos na Introdução deste estudo, o romance desde suas origens mantém 

uma relação filial, de amor/ódio, com a sociedade que o engendrou, por isso revela uma 

verdade epistemológica e ontológica sobre essa sociedade. Nos 400 anos de história do 

romance moderno, este tem sido o encarregado de desvelar os vícios e os conflitos sociais e 

humanos, através das histórias de vida dos indivíduos comuns que são os verdadeiros atores 

da História, como aponta Jordi Canal (2015).  

O herói romanesco, desde a Odisseia e a Divina Comédia, é aquele que desce ao Hades, 

passeia pelos diferentes círculos e volta ao mundo dos vivos para contar suas aventuras e 

peripécias, e transmitir a sabedoria e o aprendizado que estas lhe revelaram. Nesse sentido, 

nas histórias e aventuras dos anti(heróis) dos romances apresentados neste estudo, esse poder 

epistemológico é muito mais profundo, valente e honesto porque, ao contrário de Ulisses e 

Dante, estes, como seus respectivos autores, não precisaram descer ao Hades porque já 

habitam nele:  no Chile e na Argentina da ditadura militar; na Colômbia, em El Salvador, no 

Peru, da guerrilha, dos militares e paramilitares; na Colômbia e no México do narcotráfico; 

em Cuba e no Brasil da globalização.   

No passeio que realizamos pelos diferentes círculos desse inferno latino-americano, 

tentamos fazer um exercício de meta, inter e hipertextualidade, narrando e comentando as 

aventuras e peripécias dos anti(heróis) e demais personagens dos romance selecionados, para 

assim contemplar melhor a paisagem de horror da história recente da América Latina, com os 
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pequenos detalhes que esses autores  mostram. Nesse percurso, observamos que a América 

Latina foi transformada nesse inferno, nesse continente do pecado, não no sentido religioso, 

mas simbólico, como vimos no último capítulo, onde o crime, a corrupção e a impunidade se 

instalaram e contaminaram tudo, devido às diferentes formas de violência deflagradas pelo 

Império global, aliado aos Estados-nação, aos governos de turno, com suas respectivas forças 

militares, e a cumplicidade e participação ativa ou passiva de toda a população,  

Nessa enorme e variada Sin City latino-americana, como todos os romances analisados 

mostraram com seu estilo direto, brutal, sujo, o principal agente do crime é o Estado. Um 

Estado corrupto e impune, que abusa de poder exercer a violência oficialmente, legalmente, 

com seus soldados e exércitos, em função da ditadura do dinheiro e do totalitarismo da 

pobreza, e não da proteção e cuidado dos cidadãos, como deveria ser sua real missão.  

Consideramos, dessa maneira, que os dez romances narrados e analisados neste trabalho 

se complementam e articulam como uma espécie de grande romance do crime, da violência na 

América Latina; ou como uma ópera do horror, do (pós)apocalipse, da tormenta de merda que 

caiu em cima do continente. Cada romance parece um capítulo ou um movimento, com 

diferentes personagens, cenários, vozes, sotaques e gírias, dessa peça macabra. 

Com Nocturno de Chile e Una misma noche, assistimos à “abertura” na qual Bolaño e 

Brizuela nos guiam pelo Chile e pela Argentina da ditadura militar. Com eles e as histórias de 

vida de seus narradores e personagens, observamos os horrores e traumas que o medo e o 

ódio, decorrentes da violência desses regimes, provocaram nessas sociedades e nos indivíduos 

que as compõem; eles mostraram, igualmente, a necessidade e as dificuldades de narrar os 

fatos de horror do passado, para poder exorcizá-los, para poder morrer em paz, no caso do 

padre Sebastián Urrutia, e para continuar vivendo sem esse peso traumático da infância, no 

caso de Leonardo Bazán.  

Com sotaque chileno e rio-platense, a abertura dessa ópera macabra nos revelou 

cruamente que nessa história de violência todos participaram, todos foram ao mesmo tempo 

vítimas e vitimizadores, reféns e cúmplices. Bolaño e Brizuela trouxeram a reflexão de que a 

população, de uma maneira ou de outra, colabora e ajuda a construir esses episódios de terror, 

arrastados pelo medo e pelo ódio, tornando-se cúmplices com seu silêncio e sua inércia. Esses 

autores nos revelaram, do mesmo modo, que essas violências da ditadura não terminaram, 

mas se reciclaram e continuam vivas porque esses personagens grotescos que contrataram o 
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Padre Urrutia para aprender a matar pombas e para dar aulas de Marxismo a Pinochet, os 

senhores Odeim e Oido (medo e ódio), também seguem vivos e funcionando para o sistema. 

Com Los Ejércitos de Rosero, El arma en el hombre, La sirvienta y el luchador, de 

Castellanos Moya, e Abril Rojo, de Roncagliolo, vimos um segundo capítulo ou movimento 

dessa grande obra do crime e da violência na América Latina. Com outros atores, outros 

exércitos, outros sotaques e gírias e muitas mais balas, tais autores nos levaram por outros 

círculos do inferno latino-americano. Dessa vez, nossos Virgílios foram o professor Ismael 

Pasos, Robocop, o Vikingo e o fiscal Chacaltana. Esses personagens periféricos nos 

mostraram como, nos diferentes conflitos guerrilheiros que viveram esses países, todos os 

exércitos envolvidos, de um lado e do outro, são soldados da mesma guerra pelo poder, pela 

riqueza: política, simbólica, material, ambiental. Não há lado bom, os filhos da puta estão nos 

dois lados, nos disse Castellanos Moya, e no meio está a população civil que morre, vê seus 

seres queridos desaparecerem, serem torturados brutalmente; uma população que todos os 

dias vive aterrorizada, esperando que algum desses exércitos volte para destruir tudo; uma 

população, não obstante, que luta dia a dia para não sucumbir às balas dos exércitos, à 

violência cotidiana, ao poder e ambição dos narcopolíticos. 

Porém, esse movimento de ópera nos revelou que guerrilheiros, militares, paramilitares, 

polícia, Robocop, o Vikingo, o fiscal Chacaltana, todos eles são soldados e mercenários da 

guerra global, dos senhores das armas. E todos eles querem se dar bem, mostrar-se, humilhar 

o outro, o mais fraco, reproduzindo os ciclos da violência hereditária sofrida nesses países.  

No movimento seguinte, entraram os narcos com seu parlache, seu culichi, seus narco-

corridos, suas camionetes de luxo, sua coca, seus dólares e demais excessos da narcocultura. 

Com eles em cena, a peça ganhou intensidade e muitos mais mortos. Fernando Vallejo, como 

solista desse ato (autor-narrador-personagem), guiou-nos pela apocalíptica Medellín de final 

dos anos oitenta e início dos noventa, na qual o escandaloso não é que o autor seja 

homossexual e faça sexo com adolescentes, ou que fale mal de Deus e da Igreja, como os 

espíritos timoratos têm acusado, mas que esses adolescentes façam da morte um negócio, um 

trabalho para sair da miséria e da exclusão à qual os condena o Estado criminal e corrupto, 

como insiste tantas vezes Vallejo.  

Nessa ária de Vallejo, vemos como esses jovens se transformam em sicários, 

obedecendo a uma espécie de ritual pós-moderno de cavalaria motorizada da morte, como 

Vargas Llosa o assinalou. Sicários que matam para comprar roupas de grife, motos, carros, 
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eletrodomésticos, armas, procurando imitar seus ídolos: os capos. Vallejo nos mostra, nessa 

desgarradora ária que é La Virgen de los sicarios, como na Sodoma “paisa”, esses meninos e 

jovens são os “anjos da morte” que colocam uma bala na testa de qualquer um por qualquer 

coisa, por estar vivo; são “anjos” que não chegam a velhos, que jogam com a morte e são 

assassinados por outros “anjos exterminadores”. 

Vallejo faz um canto solitário, cheio de raiva, dor e ressentimento pelo passado perdido, 

pela destruição de sua amada cidade, de seu amado e odiado país; um canto contra a 

ignorância, a pobreza, a violência e a hipocrisia colombianas. Vallejo, nesse canto de 

desespero e profunda indignação, rasga suas vestiduras, desnuda-se num ato de extrema 

valentia, lucidez e honestidade, poucas vezes visto na história do romance, revelando-se como 

é, como pensa, desafiando todas as instituições, todas as estruturas morais, religiosas, sexuais, 

politicamente corretas, desse sistema hipócrita, mentiroso e inquisidor que governa Colômbia 

e o mundo. 

Com Élmer Mendoza e seu detetive Edgar Mendieta, passamos para o inferno mexicano 

da narcoviolência, não muito diferente nem menos violento que o colombiano. Todo o 

contrário. Mendoza nos guia por Culiacán, a Sin City mexicana, com a riqueza verbal do 

“culichi”, o humor negro, e as técnicas narrativas do romance policial e do thriller. Ele nos 

mostra o grau de corrupção e contaminação dessa sociedade. Nas aventuras de Mendieta, 

vimos que capos, políticos, polícia, a população, todos estão contaminados pela cultura do 

narco, do dinheiro fácil, do excesso, do carpe diem descartável. Observamos como, nesse 

circulo vicioso, a crueldade, o sadismo e o gosto pelo sangue não conhecem limites. 

Com este crescendo da narcoviolência, de sicários, “encobijados” e balas por todos os 

lados, chegamos ao movimento final, à apoteose dessa ópera macabra. Com a Trilogía sucia 

de la Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, e Cidade de Deus, de Paulo Lins, alcançamos o 

último circulo desse inferno latino-americano. Chegamos ao apocalipse total. Esses autores, 

através de obras que se assemelham e se complementam, mostraram-nos as duas caras da 

mesma moeda, da última e pior das violências que o Império global e o projeto de 

globalização perversa provocaram: a violência da pobreza. 

Nesse desenlace, vimos PJG, com seu protagonista autoficcional, no Centro de Havana 

(bairro popular e pobre onde mora até hoje), lutando para sobreviver. Pedro Juan, através das 

histórias de vida dele e de outros personagens desta favela tropical, revela-nos outra visão de 

Havana, cidade do exotismo, paraíso caribenho e revolucionário, dentro do imaginário 
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ocidental. Paulo Lins, por sua vez, de outra favela, na qual cresceu e, como Pedro Juan, 

aprendeu a sobreviver, sua Cidade de Deus, mostra-nos também outra imagem do Rio de 

Janeiro, que descontrói o imaginário turístico da “Cidade Maravilhosa”.  

Desde esses epicentros narrativos, cronotopos da violência, Gutiérrez e Lins realizam  

um processo total de desconstrução e desmitificação desses imaginários construídos ao redor 

dessas cidades, assim como dos discursos igualmente mitificados de ordem e progresso, do 

“novo homem”, que tanto o capitalismo como o socialismo prometeram no início de seus 

respectivos regimes militares nos anos 60. Com suas histórias particulares de vida nessas 

favelas, e dos outros personagens periféricos, esses autores apresentaram a realidade obscena, 

brutal, suja, grotesca, que a pobreza e a falta de oportunidades desencadeiam nos seres 

humanos.  

PJG, como Fernando Vallejo, realiza no apogeu da ópera macabra sobre a violência na 

América Latina, outra ária desesperada, outro canto de dor, raiva e frustração pela destruição 

do passado, dos sonhos, dos ideais. Neste canto solitário, PJG apresenta um fenômeno 

profundamente inovador de revelação do Eu, de despir-se e mostrar-se completamente, de 

expor-se de uma maneira temerária numa sociedade regida por uma moral cristã e apolínea, 

que esconde a merda para não estragar a imagem da pátria revolucionária.  

Com as histórias de vida da Cidade de Deus, de Lins, na periferia da “Cidade 

Maravilhosa”, vimos o patético final dessa ópera do terror que os romances deste estudo 

apresentaram. Os relatos de Lins nos mostraram que a pobreza também se instalou no Brasil 

da “ordem e do progresso” e, além do mais, misturou-se, ao contrário de Cuba, com a cultura 

narco, com a guerra às drogas que deflagraram os Estados Unidos e o capitalismo, 

provocando os absurdos de violência e crueldade que vimos na narração do romance.  

Lins, como fez Vallejo em La Virgen de los sicarios, mostra-nos que as armas dessa 

guerra estão sendo empunhadas por crianças, por jovens que matam, morrem e reproduzem 

todas as violências recicladas da história brasileira e latino-americana, para sair da miséria e 

ter acesso ao hiperconsumo que a globalização perversa exige para serem incluídos e 

respeitados dentro desse sistema.  

Como no romance de Mary Shelley, essa ópera do terror, essa tragicomédia suja da 

violência na América Latina nos revelou, igualmente, que o Frankenstein (ou o Robocop de 

Castellanos Moya) que criou esse sistema está solto, anda matando por todos os lugares e 
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pode atacar e destruir seu mesmo criador, como os acontecimentos recentes na Europa o 

comprovam. Esse monstro do capital, além do mais, na sua sede insaciável de poder, de 

hiperconsumo, está também destruindo com o planeta: com os rios (como o corrobora o 

recente caso do assassinato do Rio Doce em Minas Gerais, provocado pela exploração e falta 

de controle e consciência ambiental de uma multinacional, como acontece em diversas áreas 

ecológicas e de reserva hídrica da América Latina e de todo o planeta); com os mares, com 

todo o lixo que a cada dia os contamina e arrasa com a riqueza marinha e com as aves; com as 

florestas; com os animais; com tudo. A crise ambiental não é mais um tópico da ciência 

ficção. Ela é já uma realidade.   

Consideramos que os romances analisados neste estudo são expressão da catarse 

narrativa dessa atual geração de escritores desencantados, indignados, mas extremamente 

valentes e honestos, que desde sua posição auto e metaficcional encaram esse Frankenstein,  

frente a frente, pegam o touro pelo chifres como disse PJG, e expõem seu rosto deformado 

pela miséria, pelo crime, pelo ódio e pela impunidade. 

Não obstante, através desse processo catártico, revela-se o valor epistemológico que tem 

o romance e seu poder de entender a História, como apontam Ginzburg, Jordi Canal e 

Mackenbach. Consideramos, nesse sentido, que o RLC, com sua estética da violência, nos 

está mostrando que definitivamente não é mais pela via das armas que encontraremos o 

progresso, a felicidade, uma sociedade mais justa, equilibrada e verdadeiramente democrática. 

 Assim, diante desse panorama apocalíptico, desses tempos difíceis que estamos 

vivendo, a pergunta que fez Milton Santos e que nós deixamos pairando no início do quarto 

capítulo, cobra todo sentido e pertinência: seremos capazes de construir, com as mesmas 

bases técnicas e cientificas da globalização perversa, outra globalização? 

Consideramos que o RLC da estética da violência dá resposta a essa pergunta: é 

possível, sim. Além do mais, indica o caminho, que é aquele outro que aparecia no discurso 

do Quixote: o caminho das letras. É pelas vias da arte, da educação, do carnavalesco e 

dionisíaco, da afirmação da vida sobre a morte, que possivelmente conseguiremos sair desse 

estado de barbárie globalizada, dessa ópera do terror da história da América Latina. É dando 

valor às coisas mais simples: beber uma cerveja, fumar um baseado, estar com os amigos, 

como Pardalzinho e Inferninho o descobriram antes de morrer; é liberando o corpo e sua 

sexualidade, sem preconceitos, tabus, ou escrúpulos de falsa moral, como mostram Vallejo, 

PJG, Lins, em seus romances; é olhando e admirando a beleza e a voluptuosidade da mulher e 
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da natureza, como gostava de fazer o professor Ismael em Los ejércitos, de Rosero; é 

“comendo bem e sabendo aproveitar o tempo entre refeições”, como diz Mendoza, em Balas 

de plata. Por essas vias, pode encontrar-se o sentido da vida e da felicidade. Não no 

desenfreio destruidor do consumo irracional e desmedido. 

Dessa maneira, consideramos que a estética da violência do romance contemporâneo, 

no sentido amplo (nesse sentido, seria importante realizar estudos que coloquem em diálogo a 

estética da violência do RLC com a obra de autores de outros lugares do mundo, como 

Thomas Bernhard, Michel Houllebecq, Patrick Modiano, J. M. Coetzee, Don Wislow, que 

praticam técnicas narrativas semelhantes às dos autores do RLC), é por si mesma uma 

excelente manifestação desse projeto de uma outra globalização que se vem gastando. Projeto 

que está andando e procura não esquecer o passado para não repetir os mesmos erros; que 

olha para atrás, não para reciclar formas de violência e barbárie, mas para reciclar a riqueza 

cultural, os triunfos estéticos, sociais, políticos, tecnológicos, para, com eles, construir um 

mundo diferente. Projeto que, nestes tempos de radicalização ideológica, de dogmatismos e 

fanatismos, de império do medo e do ódio, nestes tempos de guerra que estamos vivendo, 

torna-se profundamente necessário.  

Essa outra globalização vem se gestando desde a cultura alternativa, independente, 

utilizando as mesmas bases técnicas que a outra, mas para a construção da arte, da educação, 

da reflexão critica sobre a história, sobre a realidade. É um projeto de globalização humanista 

que se manifesta não apenas no romance, na literatura, mas também no cinema, na música, na 

pintura, na fotografia, enfim, nas diferentes áreas das artes e também da ciência e da cultura 

popular.  

Este projeto alternativo, por exemplo, se manifesta em boa parte do cinema 

independente que se produz no México, em Cuba, na América Central, na Colômbia, no 

Brasil, na Argentina, e também na televisão e demais meios de comunicação de massa. 

A música é outra das vias nas quais se expressa este projeto de globalização humanista. 

Como mencionamos no primeiro capítulo, existe um grande número de agrupações musicais 

que utilizam um discurso direto, sujo, obsceno para fazer a catarse da violência e do crime da 

globalização perversa. Calle 13 é um exemplo emblemático dessa estética da violência na 

música latino-americana contemporânea. No início da canção “Calma Pueblo”, assumindo a 

primeira pessoa, o Eu autoficcional, René, o compositor-cantor-personagem, de maneira 

hiperrealista, diz: 
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Nací mirando para arriba el 23 de febrero 

Después de estudiar tanto termine siendo rapero  

Mi familia es grande, en mi casa somos ocho  

Y la clase media baja no recibe plan ocho. 

   

Es normal que mi comportamiento no les cuadre  

Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre  

Me desahogo cuando escribo, mi letra es franca  

Pa' no terminar explotando en la Casa Blanca (CALLE 13, 2010).  

 

René, nessa canção, expressa, com seu estilo particular, a ideia de que as bases 

tecnológicas da globalização perversa (o marketing, o patrocínio, a publicidade, a mídia) 

podem ser utilizadas para o outro tipo de globalização humanista que estamos comentando: 

 

Yo uso al enemigo a mi nadie me controla  

Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-cola  

De la canasta de frutas soy la única podrida  

Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. 

 

Mientras bregue diferente, por la salida entro  

Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro  

Todo lo que les digo es como el Aikido  

Uso a mi favor la fuerza del enemigo.   

 

Finalmente, o cantor de Calle 13 afirma, na linha de Pedro Juan Gutiérrez e Fernando 

Vallejo, a necessidade de tirar as roupas, as máscaras, para nos mostrar como somos, com 

nossos defeitos e virtudes, de ser honestos com nossa natureza, e, a partir desse despojamento, 

vencer o medo com a verdade crua, com honestidade; falar, gritar, sair da inércia e do silêncio 

que nos tem feito cúmplices dessa história da violência na América Latina e no mundo inteiro, 

como vimos neste estudo: 

 

Ahora quítate el traje falda y camiseta  

Despojate de prendas marcas etiquetas  

Pa' cambiar el mundo desnuda tu coraje  

La honestidad no tiene ropa ni maquillaje.  

 

No me hablen de carteles ni de los sopranos  

La mafia más grande vive en el Vaticano  

Con el truco de la fé se cogen a la gente  

Se cogen a cualquiera que piense diferente. 

 



 407 

 

A mí no me cogen yo creo en lo que quiera  

Creo en la gente, creo en mi bandera  

Creo que los que me señalan con el dedo  

Me tienen miedo porque yo no tengo miedo.  

  

 A internet e as redes sociais também estão sendo uma via importante na construção 

dessa globalização humanista. Nos últimos anos, por exemplo, a mobilização de grandes 

multidões que se têm juntado (sem importar as ideologias políticas, religiosas, de gênero), 

para protestar pelo respeito à vida, à educação, à livre escolha sexual; que protestam contra a 

violência contra a mulher, os LGBT, os negros; contra a corrupção, os massacres dos 

diferentes exércitos da guerra global, têm-se gestado através do Facebook, Twitter e outras 

redes sociais. São fenômenos de multidões, como apresentam Hardt e Negri (2004), que 

vislumbram a possibilidade de construir uma democracia em nível global.  

As novas tecnologias, igualmente, estão sendo utilizadas por esse outro projeto de 

globalização para veicular informações que a mídia oficial esconde ou manipula; assim como 

para compartilhar notícias, artigos, vídeos, fotos, que expõem outros pontos de vista, outras 

fontes, outras análises e reflexões sobre realidades desconhecidas, sobre problemas comuns. 

Os usuários, assim mesmo, programam, a partir dessas plataformas, eventos, marchas, shows 

de música e demais encontros com pessoas afins, que se preocupam por resgatar valores 

democráticos, de inclusão e respeito sociais e também para se divertir e curtir a vida. 

Felizmente, esses meios estão sendo utilizados e aproveitados não apenas para alimento do 

ego, da vaidade, do individualismo predador, como vimos no início do quarto capítulo, mas 

para comunicar e discutir ideias sob outras óticas não oficiais, e movimentar pessoas em torno 

de processos de construção individuais e coletivos.  

Denominamos “globalização humanista” a este projeto porque pensamos que, como 

aconteceu no final da Idade Média, é necessário o resgate da figura humana, subjugada, 

encarcerada, pelos dogmatismos e fanatismos ideológicos. Vivemos uma crise não apenas 

econômica, social, mas uma crise política, humana e ambiental de magnitude mundial. 

Tornamos o mundo uma nova Sodoma e Gomorra, como vimos neste estudo e os recentes 

acontecimentos mundiais o comprovam: milhares de pessoas morrendo no Mediterrâneo 

expulsas pela guerra nos seus países; estudantes rurais assassinados e desaparecidos pela 

polícia e exércitos para(militares) em Ayotzinapa;  atentados “terroristas” na França; guerra 

em Israel e na Palestina, na Nigéria, na Colômbia, no México. 
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 É necessário, portanto, construir um novo humanismo, que resgate o indivíduo como 

artífice do seu próprio destino, de ter a capacidade de se aperfeiçoar ou degradar segundo seu 

livre-arbítrio, como dizia Giovanni Pico della Mirandola no início do Renascimento; um novo 

humanismo que reivindique o amor à vida, à natureza, à sexualidade, à festa, ao riso, quer 

dizer, ao carnavalesco, como Boccaccio, Rabelais, Cervantes, entre outros, o mostraram antes, 

em momentos de crise, morte e obscurantismo. Nesse sentido, precisamos de um humanismo 

que mostre e aceite o ser humano em todas as suas dimensões, com o apolíneo e o dionisíaco, 

com o lado alto e baixo do espírito e da matéria; um humanismo que resgate o riso, liberte o 

corpo e nos ajude a estreitar os laços perdidos com os outros seres vivos do planeta, para viver 

em harmonia e equilíbrio com a natureza, com o cosmos. 

Consideramos, assim, que os autores do RLC da estética da violência estão sendo esses 

novos Boccaccios, Dantes, Rabelais, Cervantes, que, com seus relatos tragicômicos, 

deambulando pelos círculos do inferno latino-americano, contando histórias cheias de 

loucura, picardia, sexo, palavrões, descrições grotescas, escatológicas..., estão criticando, 

parodiando, transgredindo uma sociedade obscurantista e exaltando o valor da vida, do amor, 

da alegria, da vida. Esta narrativa que, aparentemente, é uma literatura da violência, da raiva e 

do desencanto, como mostramos neste estudo, no fundo é um canto profundo e desesperado 

de amor. 

Pensamos, nessa perspectiva, que, para que esta outra globalização humanista seja 

possível, é fundamental o papel da educação, de investir nas letras e não nas armas como o 

RLC nos está mostrando. Nesse sentido, tem de ser, justamente, uma educação que transgrida, 

que pare de repetir os modelos impostos pela globalização perversa; deve ser uma educação 

humanista que se arrisque a experimentar, a mudar, a sair da homogeneização, a ensaiar 

outras possibilidades; que se atreva a jogar outros jogos, como diz o filósofo e especialista em 

educação José Larrosa Bondia (2013). 

 

Creio que temos que defender a responsabilidade do educador, a 

possibilidade de inventar coisas e também de fracassar, de se equivocar, de 

aprender de novo. Não sei se isso acontece aqui, mas na Espanha os 

professores estão cada vez mais clonados e substituíveis. Se vestem igual, 

falam igual, se comportam igual, o mesmo sorriso, parece que vão ao mesmo 

dentista, aprenderam os mesmos métodos. São cada vez mais prescindíveis. 
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Deveríamos reclamar um pouco pelo direito à diferença, à invenção, a não 

jogar o que todo mundo joga, não sorrir como todo mundo sorri, não falar 

como todo mundo fala, não formular projetos como todo mundo formula 

projetos. Vou a debates em São Paulo, Lisboa, Bogotá e é uma sensação 

muito estranha: as pessoas falam das mesmas coisas, quase com as mesmas 

palavras. Há uma homogeneização tremenda. Por que não deixamos que as 

pessoas façam um pouco o que lhes parece melhor? Que pensem e que 

proponham. Caso se equivoquem, tudo bem, porque as políticas públicas, 

que têm tanto dinheiro, boas intenções e assessores, também fracassam. 

Portanto, nós corremos os mesmos riscos que ministros, secretários e 

grandes instituições. 

 

Essa outra globalização de respeito e integração horizontal da diversidade, de equilíbrio 

entre os seres humanos e demais espécies com vida do planeta, só será possível se investimos 

e trabalhamos numa educação que seja realmente emancipadora, que transcenda o império do 

racionalismo e do eurocentrismo e ajude às crianças e aos jovens das novas gerações a pensar 

por eles mesmos, a serem eles mesmos: 

 

No entanto, ao mesmo tempo, continuo firmemente convencido de que a 

educação tem a ver com construir sujeitos que sejam capazes de falar por si 

mesmos, pensar e atuar por si mesmos. Não diria tanto em ser os donos de 

suas próprias palavras, porque as palavras não têm dono, mas sujeitos que 

sejam capazes de se colocar em relação com o que dizem,  com o que fazem 

e com o que pensam. Eu não estou certo de que isso seria autonomia. Mas 

sei que continuo firmemente convencido de que a educação, se é 

emancipadora em algum sentido, tem a ver com dar às pessoas a capacidade 

de pensar por si mesmas. (LARROSA BONDIA, 2013). 

    

A reflexão final que traz este estudo é que, através das letras, dessa educação 

emancipadora, do processo de tirar as máscaras e ver-nos como somos, aceitar-nos como 

somos e amar-nos como somos, possivelmente poderemos construir essa globalização 

humanista do amor e da vida, e assim tentar resgatar nossa espécie do abismo a que parece 

estar condenada pelos senhores das armas. 
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