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RESUMO 

 

Esta tese estabelece aproximações entre as categorias de memória e identidade nos romances 

Os rios profundos (1958/2005), do escritor peruano José María Arguedas, e Três casas e um 

rio (1958/2018), do escritor brasileiro Dalcídio Jurandir. Partindo da problemática que nasce 

ao se fazer uma leitura mais atenta dos romances, surgem questões que evidenciam a 

necessidade da pesquisa. Sendo assim, têm-se as perguntas iniciais: como a memória e a 

identidade são apresentadas no discurso narrativo dos personagens? Como se inter-relacionam 

para sustentar e garantir o processo narrativo ficcional? José María Arguedas e Dalcídio 

Jurandir constroem suas narrativas utilizando o espaço ficcional como elemento constituinte 

para processos mnemônicos e identitários? Como isso acontece nos romances que apresentam 

espaços ficcionais distintos? Na tentativa de responder tais questões, foram levantadas algumas 

hipóteses. A primeira é que ambos os romances apresentam momentos em que os eventos de 

cunho memorialísticos são evidenciados a partir do discurso narrativo dos personagens. Nessa 

perspectiva, a segunda hipótese levantada é que, mediante o discurso narrativo, inicia-se um 

processo de construção identitária cultural, que está relacionada ao espaço/território ficcional. 

E, por fim, a hipótese de que o espaço ficcional é propiciador de manifestações memorialísticas 

e construções identitárias. Ernesto, personagem-narrador de Os rios profundos, e Alfredo, 

personagem-protagonista de Três casas e um rio, passam por processos de profundas e 

significativas mudanças, unindo a construção de identidades culturais aos processos 

mnemônicos por meio de estratégias narrativas marcantes em ambos os romances. Abre-se, 

portanto, um diálogo profícuo entre a literatura, a crítica literária, a filosofia e a sociologia aos 

estudos sobre cultura. Tendo como suporte, estudiosos que dissertaram sobre os conceitos de 

memória, identidade, diferença, cultura e sua presença no texto literário, tais como: Le Goff 

(2003), Yates (2007), Ricoeur (1994,1995, 1997, 2007), Bergson (1999, 2006), Halbwachs 

(2006), Cuche (1999), Figueiredo (2005), Hall (2006), Glissant (2005), Bauman (2005), 

Candido (1969), Reis (2005), Assis (1994), Paz (1989), Santiago (2000), Woodward (2011), 

Silva (2011), Rama (1974, 1982, 2008), Cornejo Polar (1973, 2000), Rowe (1996), Escajadillo 

(1994), Martínez (2009), Gracia Morales (2011), Filippo (2008), Carrizo (2020), Nunes (2004), 

Furtado (2010), Assis (1996), Nunes (1996), Paes Loureiro (2000), entre outros. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Os rios profundos. Três casas e um rio. Memória. Identidade. 

Literatura. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Esta tesis establece similitudes entre las categorías de memoria e identidad en las novelas, Los 

ríos profundos (1958/2005), del escritor peruano José María Arguedas, y Tres casas y un río 

(1958/2018), del escritor brasileño Dalcídio Jurandir. A partir de los problemas que surgen al 

leer más de cerca las novelas, surgen preguntas que resaltan la necesidad de investigación. Así, 

están las preguntas iniciales: ¿cómo se presentan la memoria y la identidad en el discurso 

narrativo de los personajes? ¿Cómo se interrelacionan para sostener y garantizar el proceso 

narrativo de ficción? ¿José María Arguedas y Dalcídio Jurandir construyen sus narrativas 

utilizando el espacio ficcional como elemento constitutivo de procesos mnemotécnicos e 

identitarios? ¿Cómo sucede esto en las novelas que presentan distintos espacios de ficción? En 

un intento de responder a tales preguntas, se plantearon algunas hipótesis. La primera es que 

ambas novelas presentan momentos en los que se evidencian hechos de carácter memorialista, 

a partir del discurso narrativo de los personajes. En esta perspectiva, la segunda hipótesis 

planteada es que, a partir del discurso narrativo, se inicia un proceso de construcción de la 

identidad cultural, que se relaciona con el espacio/territorio ficcional. Y finalmente, la hipótesis 

de que el espacio de ficción es propicio para manifestaciones mnemotécnicas y construcciones 

de identidad. Ernesto, personaje-narrador de Los ríos profundos, y Alfredo, personaje-

protagonista de Tres casas y un rio, atraviesan procesos de cambios profundos y significativos, 

uniendo la construcción de identidades culturales combinada con procesos mnemónicos, a 

través de estrategias narrativas impactantes en ambas novelas. Un fructífero diálogo entre 

literatura, crítica literaria, filosofía y sociología se abre a los estudios sobre cultura. Teniendo 

como apoyo, académicos que investigaron sobre los conceptos de memoria, identidad, 

diferencia, cultura y su presencia en el texto literario. Como Le Goff (2003), Yates (2007), 

Ricoeur (1994,1995, 1997, 2007), Bergson (1999, 2006), Halbwachs (2006), Cuche (1999), 

Figueiredo (2005), Hall (2006) , Glissant (2005), Bauman (2005), Candido (1969), Reis (2005), 

Assis (1994), Paz (1989), Santiago (2000), Woodward (2011), Silva (2011), Rama (1974, 1982, 

2008), Cornejo Polar (1973, 2000), Rowe (1996), Escajadillo (1994), Martínez (2009), Gracia 

Morales (2011), Filippo (2008), Carrizo (2020), Nunes (2004), Furtado (2010), Assis (1996), 

Nunes (1996), Paes Loureiro (2000), entre otros. 
 

PALABRAS CLAVE: Los ríos profundos. Tres casas y un río. Memoria. Identidad. Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis establishes similarities between the categories of memory and identity in the novels, 

The deep rivers (1958/2005), by the peruvian writer José María Arguedas, and Three houses 

and a river (1958/2018), by the brazilian writer Dalcídio Jurandir. Starting from the problems 

that arise when reading the novels more closely, questions arise that highlight the need for 

research. Thus, there are the initial questions: how are memory and identity presented in the 

characters' narrative discourse? How do they interrelate to sustain and guarantee the fictional 

narrative process? José María Arguedas and Dalcídio Jurandir build their narratives using 

fictional space as a constituent element for mnemonic and identity processes? How does this 

happen in novels that present distinct fictional spaces? In an attempt to answer such questions, 

some hypotheses were raised. The first is that both novels present moments in which the events 

of memorialist nature are evidenced, based on the narrative discourse of the characters. In this 

perspective, the second hypothesis raised is that, from the narrative discourse, a process of 

cultural identity construction begins, which is related to the fictional space/territory. And 

finally, the hypothesis that, the fictional space is conducive to memorialist manifestations and 

identity constructions. Ernesto, character-narrator of The deep rivers, and Alfredo, character-

protagonist of Three houses and a river, go through processes of profound and significant 

changes, uniting the construction of cultural identities combined with mnemonic processes, 

through striking narrative strategies in both novels. A fruitful dialogue between literature, 

literary criticism, philosophy and sociology opens up to studies on culture. Having as support, 

scholars who talked about the concepts of memory, identity, difference, culture and their 

presence in the literary text. Such as Le Goff (2003), Yates (2007), Ricoeur (1994,1995, 1997, 

2007), Bergson (1999, 2006), Halbwachs (2006), Cuche (1999), Figueiredo (2005), Hall 

(2006), Glissant (2005), Bauman (2005), Candido (1969), Reis (2005), Assis (1994), Paz 

(1989), Santiago (2000), Woodward (2011), Silva (2011), Rama (1974, 1982, 2008), Cornejo 

Polar (1973, 2000), Rowe (1996), Escajadillo (1994), Martínez (2009), Gracia Morales (2011), 

Filippo (2008), Carrizo (2020), Nunes (2004), Furtado (2010), Assis (1996), Nunes (1996), 

Paes Loureiro (2000), between others. 
 

KEYWORDS: The deep rivers. Three houses and a river. Memory. Identity. Literature. 
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INTRODUÇÃO 

 
  

 Esta tese dedica-se a construir uma leitura e análise, estabelecendo aproximações entre 

os conceitos de memória e identidade nos romances Os rios profundos (1958/2005), do escritor 

peruano José María Arguedas, e Três casas de um rio (1958/2018), do escritor brasileiro 

Dalcídio Jurandir. Para tanto, o corpus desta pesquisa é a edição de 2005 da obra Os rios 

profundos, versão traduzida por Josely Vianna Baptista, publicada pela Companhia das Letras 

de São Paulo/SP; e a 4ª edição, do ano 2018, da obra Três casas e um rio, impressa pela 

Parágrafo Editora de Bragança/PA. 

 A problemática surge após uma leitura mais atenta dos romances e se transforma em 

questões que evidenciam a necessidade deste estudo. Parte-se de perguntas iniciais, a saber: 

como a memória e a identidade são apresentadas no discurso narrativo dos personagens? Como 

se inter-relacionam para sustentar e garantir a narrativa ficcional? José María Arguedas e 

Dalcídio Jurandir constroem suas narrativas utilizando o espaço ficcional como elemento 

constituinte para processos mnemônicos e identitários? Como isso acontece nos romances que 

apresentam espaços ficcionais distintos? 

  Em uma primeira tentativa de elucidar as perguntas/problemas, foram levantadas 

algumas hipóteses. A primeira é de que ambas as narrativas ficcionais apresentam momentos 

em que os eventos de cunho memorialísticos são evidenciados no romance a partir do discurso 

dos personagens. Dessa forma, a segunda hipótese levantada é que, mediante o discurso 

narrativo, inicia-se um processo de construção de uma identidade cultural, que está relacionada 

com o espaço/território ficcional. E, por fim, a terceira hipótese é que o espaço ficcional é 

facilitador de manifestações memorialísticas, pois os personagens estão intimamente ligados a 

esse espaço, o que gera repertórios fluidores de memória, por onde se revelam identidades 

culturais, indicando o que é ser andino e o que é amazônico.  

 Entre os objetivos da tese está o de evidenciar o tratamento dado pelos escritores aos 

conceitos de memória e identidade, e como estão presentes na construção de suas narrativas 

ficcionais. Também se considera o espaço ficcional na produção dos discursos dos narradores 

e personagens, e suas experiências com o tempo e espaço nos romances.  

 A pesquisa justifica-se por afirmar, em termos críticos e teóricos, a importância desses 

autores e de seus projetos literários e o que ambos representam em seus respectivos países, 

trazendo como marca fundamental os espaços amazônico e andino. Outro argumento pertinente 
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é que esta pesquisa quer contribuir com os estudos sobre memória e/ou identidade e suas 

relações com a literatura. Dessa maneira, trazendo novos olhares e perspectivas de análises em 

diálogo com outras áreas, ampliando e aprofundando temas ao literário. Sendo assim, entender 

os conceitos de memória e identidade e como estes são apresentados nas narrativas ficcionais 

escolhidas, pois estas se encontram em espaços/territórios distintos. Trata-se de escritores de 

nacionalidades diferentes, com características que ora coincidem, ora divergem, e que são 

essenciais ao fazer literário. 

  Para desenvolver esta pesquisa, foi adotada uma metodologia teórica reflexiva, de 

caráter qualitativo. O raciocínio abdutivo foi o mais indicado para compreender as narrativas 

ficcionais escolhidas como corpus e sua relação com os conceitos de memória e identidade.  

O escritor peruano José María Arguedas nasceu em 18 de janeiro de 1911, em 

Andahuaylas, um pequeno distrito do departamento de Apurímac, situado ao sul da Cordilheira 

dos Andes. Exerceu vários ofícios, foi professor, formado em Letras, mas também foi etnólogo, 

folclorista, antropólogo, ensaísta, além de exercer várias funções no serviço público. Todavia, 

acima de tudo, foi escritor: “escrevemos por amor, prazer, não por ofício. [...] Eu vivo para 

escrever e creio que é preciso viver incondicionalmente para interpretar o caos” (ARGUEDAS, 

2016, p. 43).1 

 O escritor nasceu no seio de uma família predominantemente branca e abastada. Seu pai 

era advogado e chegou a ser juiz. Por causa do trabalho, viajava constantemente pelas cidades 

e povoados do Peru. Logo nos primeiros anos de vida, uma experiência traçaria toda a sua 

trajetória literária e política, a convivência com os indígenas. Em 1917, seu pai, Victor Manuel 

Arguedas Arellano, contrai novas núpcias. Isso mudará para sempre a vida do pequeno 

Arguedas.  

Durante a ausência do pai, Arguedas era mandado a viver junto aos índios da fazenda 

em um pequeno ayllu2. Tal fato proporcionou o aprendizado da língua quéchua, assim como o 

conhecimento da cultura e tradições desse povo, considerado descendente dos Incas. Em 1921, 

junto do irmão Aristides, foge da madrasta e vai viver na fazenda Víseca, de propriedade de seu 

tio José Manuel Arellano. Lá fica sob os cuidados de índios camponeses, em especial de don 

 
1 O livro A raposa de cima e a raposa de baixo foi traduzido por Romulo Monte Alto e publicado na coleção Fora 

de Série da Editora da UFMG em 2016. No romance, Arguedas mistura os registros de seus diários pessoais com 

uma ficção dialógica e narrativa. Revela fatos e acontecimentos, bem como tenta construir uma reflexão acerca da 

realidade peruana daquela época, a saber, a realidade da cultura andina e dos indígenas frente às transformações 

socioeconômicas e culturais com o advento da modernidade. O livro é uma obra póstuma, publicada primeira vez 

em 1971, com o título em espanhol El zorro de arriba y ele zorro de abajo.   
2 Comunidades de índios. A base da produção agrícola dos incas era o ayllu, uma comunidade formada por pessoas 

que acreditavam na descendência única, ou seja, cada ayllu era reconhecida como uma grande família. 
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Felipe Maya e don Víctor Pusa, que são lembrados por Ernesto, narrador-personagem de Os 

rios profundos: “e tive a impressão de ver, diante de mim, a imagem de meus protetores, os 

alcaides índios: dom Maya e dom Victor Pusa, rezando ajoelhados defronte da fachada da igreja 

de adobe”3 (ARGUEDAS, 2005, p. 19). Segundo Arguedas, foram os anos mais felizes de sua 

vida.  

Entre os anos de 1923 e 1925, Arguedas viaja pelos Andes com seu pai e o irmão 

Aristides, movimentando-se por cidades e povoados, como Puquio, Arequipa, Ayacucho, 

Cuzco, até chegar à Abancay, cidade que se torna o espaço ficcional do romance Os rios 

profundos. O escritor começará os estudos secundários em Huancayo, e é no colégio Santa 

Isabel que inicia formalmente a atividade de escritor, pois passa a colaborar com a revista 

estudantil Antorcha. 

Muda-se para Lima, onde termina os estudos secundários. No ano de 1931, ingressa na 

Universidade Maior de São Marcos, graduando-se em Letras. Depois, especializa-se em 

Antropologia e, por fim, conclui o doutorado em Etnologia. Arguedas participa ativamente na 

casa cultural Pancho Fierro, lugar frequentado por intelectuais, escritores e artistas da época, 

em Lima. Como docente universitário, ministrou aulas na Universidade Maior de São Marcos 

e na Universidade Agrária de Molina, local em que, em novembro de 1969, cometeu suicídio. 

 Arguedas também esteve envolvido com questões políticas e sociais no Peru, por conta 

disso, foi preso como militante de esquerda e subversivo. O resultado dessa prisão lhe rendeu 

o livro El sexto (1961), seu quarto romance. Estes acontecimentos da biografia de Arguedas são 

considerados, por ele e por estudiosos de sua obra, fundamentais para o entendimento de seu 

legado como intelectual e romancista. 

Arguedas tem uma fortuna crítica extensa. Muitas publicações em língua espanhola de 

diversos países da América Latina, bem como na Europa. No Brasil, o autor ainda é conhecido 

mais no meio acadêmico dos estudos e formação em Letras com habilitação em língua 

espanhola. No entanto, já foram produzidas teses, dissertações, monografias e trabalhos de 

conclusão de cursos (TCCs) em diversas universidades brasileiras. Há também a publicação de 

artigos, ensaios e análises em diversas revistas, além de algumas traduções para o português de 

romances, como a de Os rios profundos, que serve de corpus para esta tese, feita em 2005 por 

Josely Vianna Batista e publicada pela Companhia das Letras. Além da tradução feita por 

Romulo Monte Alto em 2016, pela Editora da UFMG, da obra A raposa de cima e a raposa de 

baixo. 

 
3 Estas duas figuras estão presentes na vida real de José María Arguedas e vão aparecer no livro Os rios profundos 

pela memória de Ernesto, narrador-personagem da obra. 
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As teses que foram desenvolvidas versam sobre outras obras de Arguedas, ou abordam 

algum aspecto ou tema. Em geral, são teses na área dos estudos literários, por exemplo, de 

Tereza Cristina Filippo, na Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulada Um diálogo 

entre Balún Canán e Los Ríos Profundos (2008). A tese de Ligia Karina Martins de Andrade, 

defendida na Universidade de São Paulo (USP),  com o título A língua vi (vida): palavra e 

silêncio em El zorro de arriba y el Zorro de abajo (2009); a tese de Juliana Bevilacqua Maioli, 

na Universidade Estadual Júlio de Mesquita (UNESP-Assis), intitulada O embate crítico entre 

Mario Vargas Llosa e  Antônio Cornejo Polar: leituras de José María Arguedas e do 

indigenismo peruano (2014); a de Ezilda Maciel da Silva, na Universidade de Brasília (UnB), 

tendo como título, Percursos Americanos: figurações das mobilidades culturais em José María 

Arguedas, Milton Hatoum e Danny Laferrière (2019). Ou ainda na área de História da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a tese de Graziela Menezes de Jesus, intitulada 

“No soy um aculturado”: identidade nacional e indigenismo nas obras de Jose Maria Arguedas 

(2015). 

  Quanto às dissertações desenvolvidas sobre Arguedas, o número é bem maior, o que 

impossibilita incluir todas nesta rápida apresentação da fortuna crítica acadêmica. Apresentam-

se algumas mais recentes que também são na área dos estudos literários, como a de Afonso 

Rocha Lacerda, na Universidade de São Paulo (USP), intitulada Mito e mimesis em El zorro de 

arriba y el zorro de abajo (2015); a de Rafael Evaristo Faustino, na Universidade Federal do 

Ceará (UFCE), intitulada Representações da violência em Agua (1935) de José María Arguedas 

(2017); a de Elayne Castro Correia, também na UFCE, com o título Uma leitura de Los ríos 

profundos, de José María Arguedas, a partir da heterogeneidade e da melancolia no narrador 

(2018). E ainda a dissertação de Alen das Neves Silva, na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), tendo como título O soar de atabaques nos arredores peruanos, Dioses y Hombres 

de Huarochirí: a imersão no outro (2019). 

Tem-se a clareza que tal relação está incompleta, pois trabalhar com a recepção crítica 

acadêmica de um escritor como José María Arguedas requer um trabalho mais vasto e profundo, 

o que, na verdade, não é o objetivo desta tese. A intenção é demonstrar que muitos estudos 

podem ser realizados com variadas temáticas e em diversas áreas das Letras e das Ciências 

Humanas e Sociais.  

A crítica literária em geral classifica Arguedas como um autor do neoindigenismo; 

movimento literário ocorrido na América Latina, pois tem como marca principal a figura do 

índio, e sua temática estão relacionada ao universo andino. Além de Arguedas, a narrativa 

indigenista do século XX tem representantes conhecidos, como o equatoriano Jorge Icaza e o 
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também peruano Ciro Alegria, que trazem importantes obras com o mesmo tema. Mercedes 

López-Baralt (1995) aponta para um dialogismo contido no conjunto da obra arguediana 

fortemente marcado entre a oralidade quéchua e a escrita espanhola.  

Ao publicar Os rios profundos, em 1958, Arguedas ganha o importante Prêmio Nacional 

de Romance Ricardo Palma, no Peru. O teórico e crítico literário Antonio Cornejo Polar (1973) 

sustenta a característica da heterogeneidade no universo narrativo de José María Arguedas. Já 

o crítico uruguaio Ángel Rama (1982) apresenta o processo de transculturação narrativa na 

América Latina e enquadra Arguedas entre os mais destacados narradores transculturais. Muito 

se escreveu sobre Arguedas e suas obras em diferentes enfoques e em várias partes do mundo. 

Sistematizar toda a fortuna crítica resultaria em um novo projeto de pesquisa. Por ora, vale 

considerar a importância da obra de Arguedas para a literatura universal e reforçar a necessidade 

de diálogo entre a literatura brasileira, seus escritores e obras, com a literatura produzida no 

continente latino-americano. 

O outro escritor pesquisado na tese é Dalcídio Ramos Pereira. Ele nasceu em 10 janeiro 

de 1909 na Vila de Ponta de Pedras, Ilha do Marajó, estado do Pará. Consagrou-se no campo 

literário como Dalcídio Jurandir. Nascido em um chalé na beira do rio, era filho de Alfredo 

Pereira e Margarida Ramos. Em 1910, sua família muda-se para a Vila de Cachoeira, também 

no Marajó. Ali, é onde passa sua infância e, a partir da mãe, inicia sua vida nas letras, pois é ela 

que o ensina a ler e escrever. Também teve influência paterna, uma vez que foi na estante do 

pai que começou a buscar as primeiras leituras para além da ilha. 

Em 1922, muda-se para Belém, começando seus estudos primários e secundários. Mas 

é no ano de 1928 que Dalcídio decide aventurar-se na capital federal, Rio de Janeiro. Passando 

um tempo ali, viveu com dificuldades, mas colabora de forma voluntária, sem remuneração, 

com a revista Fon-Fon. Para sobreviver, Dalcídio trabalhou de lavador de pratos. 

De volta ao Pará em 1929, Dalcídio exerceu diversos cargos públicos. Paralelo a essas 

atividades, também colaborou com vários jornais e revistas de Belém e do Rio de Janeiro, como 

os jornais paraenses O Imparcial, Crítica e Estado do Pará, e as revistas Guajarina e A Semana. 

No Rio, contribuiu para os jornais O Radical, Diário de Notícias, Correio da Manhã, O Jornal, 

Imprensa Popular, além das revistas Literatura e O Cruzeiro, e com os semanários A Classe 

Operária e Para Todos e Problemas. Em 1941, Dalcídio Jurandir radica-se no Rio de Janeiro. 

 Seu romance embrião do Ciclo do Extremo-Norte Chove nos campos de Cachoeira, 

ganha, em 1940, o prêmio do concurso literário promovido pelo Jornal Dom Casmurro e pela 

Editora Vecchi. A partir de então, Dalcídio passa a ter certa projeção nacional. Recebe ainda os 

prêmios Paula Brito, da Biblioteca do Estado da Guanabara, com o romance Belém do Grão-
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Pará, e o Luísa Cláudio de Souza, criado pelo Pen Clube do Brasil. Em 1972, recebe o prêmio 

Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. 

 No que se refere à biografia de Dalcídio Jurandir, não se pode deixar de mencionar um 

fato que, de alguma maneira, vai ser preponderante na construção de seu projeto literário: o seu 

compromisso com os problemas políticos e sociais do Brasil. Por isso, esteve envolvido 

ativamente em movimentos como a Aliança Nacional Libertadora (ANL) e o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). Sua atuação política lhe rendeu cinco meses de prisão, dois meses em 1935 e 

três meses em 1937. Assim como outros escritores e intelectuais das décadas de 30 e 40 do 

século XX, Dalcídio participou do palco dos grandes problemas que afligiam a sociedade 

brasileira na época. Junto a escritores como Jorge Amado e Graciliano Ramos, participou de 

várias atividades de cunho político, entre elas, uma viagem à então URSS para conhecer a 

realidade do operariado do regime comunista. 

 Marli Furtado (2010) assinala que “apesar dos prêmios, ainda que muito bem acolhido 

pela crítica, a Dalcídio sempre lhe restou o “peixe frito”4, quer por ter sobrevivido em parcas 

condições financeiras, quer por ter sido praticamente esquecido no panorama-literário 

brasileiro”. (FURTADO, 2010, p. 12). Interessante observar a metáfora do peixe frito, pois é a 

partir dela que algumas referências merecem ser elucidadas. A primeira é que, em Belém do 

Pará, entre os anos 20, 30 e 40 do século XX, existiu uma “Academia” ou “Geração” 

denominada de Peixe Frito, da qual Jurandir participou. A “Academia” ou “Geração do Peixe 

Frito” refere-se a um grupo de intelectuais, jornalistas, poetas, escritores e artistas populares 

que passaram a se reunir com certa frequência para discutir política, literatura e cultura popular. 

É nesse entre-lugar que Dalcídio Jurandir se junta ao grupo, apesar de ser mais jovem que os 

demais.  

Sempre que podia, Dalcídio visitava Belém. Era como um retorno às origens, um beber 

da fonte. O conjunto da obra dalcidiana é, sem dúvida, um importante legado para literatura 

brasileira, para a cultura brasileira e para a construção da identidade brasileira e amazônica. 

Vale lembrar que, além dos romances do Ciclo, Dalcídio também deixou um importante acervo 

de ensaios, escritos jornalísticos e correspondências que teve com amigos, escritores e 

intelectuais da época.  

 
4 No prefácio da 1ª edição de Chove nos campos de Cachoeira, Dalcídio disse: “Ah! É notável a influência do 

peixe frito na literatura paraense! Peixe frito é o peixe vendido em postas nos taboleiros do Ver-o-Peso ao lado do 

mercado em Belém. É a comida para quem não deixa almoço comprado em casa. Ao chegar ao meio-dia, o pobre 

tem a felicidade de haver arranjado dois mil réis leva o embrulhinho envergonhado de peixe para casa. (...) A vida 

literária do Pará tem-se movimentado em torno do peixe frito. Conheço profundamente esse drama” (JURANDIR 

apud FURTADO, 2010, p. 12). 
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Apesar de ter vivido desde o início dos anos 40 no Rio de Janeiro, Jurandir nunca cortou 

o cordão umbilical que o ligava ao Pará, ao Marajó, à Amazônia. Tal fato pode ser verificado 

através das diversas correspondências que mantinha de forma frequente. “Os meus apegos à 

terra são os mesmos. Nela deixei os melhores amigos e a minha mocidade. Dela tirei uma obra 

à qual dei o melhor de mim. Quero ir até o fim ligado ao Pará, que sirvo com magra importância, 

mas com fidelidade”5. (JURANDIR apud MENEZES, 1996, p. 20). Dalcídio Jurandir morre 

em 1979, no Rio de Janeiro.  

Também sobre Jurandir e seus romances, foram feitas pesquisas stricto sensu em nível 

de mestrado e doutorado acerca de variados aspectos de sua obra. Como se pode observar em 

alguns exemplos, como a tese de Olinda Batista Assmar, Dalcídio Jurandir: da re-velação da 

Amazônia ao Sul (1991), na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A de Marlí Teresa 

Furtado, intitulada Universo derruído e corrosão do herói em Dalcídio Jurandir (2002), na 

Universidade de Campinas (UNICAMP). A de José Alonso Torres Freire, Entre construções e 

ruínas: uma leitura do espaço amazônico em romances de Dalcídio Jurandir e Milton Hatoum 

(2006), na Universidade de São Paulo (USP). A tese de Paulo Jorge Martins Nunes, intitulada 

Útero de areia, um estudo do romance ‘Belém do Grão-Pará’, de Dalcídio Jurandir (2007), 

pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). Ou ainda a de Elizabete 

de Lemos Vidal, Memórias de rios e lagos na construção romanesca: leitura de narrativas da 

Amazônia paraense (2008), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A tese 

de Viviane Dantas Moraes, intitulada A vida nua em Dalcídio Jurandir: metamorfoses do 

estado de Exceção (2017), na Universidade Federal do Pará (UFPA). E as mais recentes são: A 

Figuração da mulher em Dalcídio Jurandir: entre desamparo, a opressão e a transgressão 

(2018), de Alinnie Oliveira Andrade Santos. A de Ivone dos Santos Veloso, intitulada A 

infância desvalida em Dalcídio Jurandir: um bulício de crianças, picado de risos e gritos 

(2019). Também a de Regina Barbosa da Costa, Dalcídio Jurandir: leitor e criador de 

personagens-leitores no Ciclo do Extremo-Norte (2019), todas na Universidade Federal do Pará 

(UFPA).  

Sobre as dissertações, encontramos um número bem maior6, em que, nas últimas 

décadas, pesquisadores se debruçaram para a produção ficcional dalcidiana, resultando em 

 
5 Trecho de correspondência entre Dalcídio Jurandir e Maria de Belém Menezes, filha do poeta Bruno de Menezes, 

e que foi apresentado na sessão de abertura da XII Semana do Escritor Paraense com o título Um retrato de 

Dalcídio Jurandir, publicado pela Revista Asas da Palavra, em 1996. 
6 Em um levantamento preliminar, pode-se conferir que, desde 1998, com a dissertação intitulada Aquonarrativa: 

uma leitura de Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, de Paulo Jorge Martins Nunes, 

aproximadamente 30 dissertações de mestrado sobre a obra dalcidiana foram defendidas em diferentes Programas 

de Pós-Graduação em Letras de diferentes universidades. 



18 

 

diversos trabalhos acadêmicos com diferentes enfoques de análise. Por exemplo, a de Wilson 

Ferreira Barbosa, intitulada A recepção crítica da obra de Dalcídio Jurandir: Rio de Janeiro e 

Belém do Pará (1940 – 1980), (2016), na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUC/RS). A de Leomax Cardoso Machado, Primeira Manhã: romance de Formação, 

Travessias de vida e a Educação de Alfredo (2017), na Universidade do Estado do Pará 

(UEPA). E também a de Mayara Cristiny Souza Martins Rodrigues, intitulada Questões 

identitárias em Alfredo: uma análise de Chove nos campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir 

(2019), na Universidade Federal do Pará (UFPA). Além disso, foram publicados diversos 

artigos e ensaios em revistas e periódicos especializados de literatura. Muito ainda há de se 

estudar e aprofundar sobre a quem Benedito Nunes (2004) chamou de “maior romancista da 

Amazônia”. 

A rápida apresentação feita, bem como a fortuna crítica acadêmica de Arguedas e 

Dalcídio, serve para reforçar que, entre os objetivos para desenvolver a tese, está a necessidade 

em evidenciar a diferença e a similaridade no tratamento oferecido aos conceitos de memória e 

identidade na construção da narrativa ficcional em ambos os escritores. Também verificar os 

discursos narrativos dos personagens, considerando a importância dada ao espaço ficcional 

presente no texto literário em tais autores. E averiguar ainda como o narrador/personagem 

utiliza as categorias de memória e identidade a partir da experiência com o tempo e o espaço 

nos romances.  

A tese está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, será abordado o conceito 

de memória. Trata-se de um panorama sobre o conceito e a contribuição de teóricos a respeito 

do tema. Nesse sentido, houve um percurso interdisciplinar, pois se estabeleceu um diálogo 

entre a literatura, filosofia e sociologia. Sabe-se que é impossível ter um estudo completo, já 

que a memória é estudada e analisada desde a Antiguidade em vários aspectos.  

Na primeira seção, foram abordadas as perspectivas de Platão e Aristóteles, filósofos 

gregos que também dissertaram sobre o tema. Em Teeteto (369 a.C), diálogo que trata da 

memória, Platão afirma que ela faz parte da alma humana, portanto, manifesta-se na parte 

sensível, ou seja, na sua essência. Também oferece a metáfora do bloco de cera, que serve para 

imprimir as memórias. Aristóteles, por sua vez, deixou como legado o tratado Sobre a memória 

e a reminiscência (350 a.C), que traz questões como a vida sensível, o conhecimento e a 

psicologia humana. Aliados aos escritos desses filósofos, há também as contribuições de 

Jacques Le Goff (2003), Francis Yates (2007) e os estudos de Paul Ricoeur (2007).  
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Ainda no primeiro capítulo, buscou-se apresentar as contribuições de Santo Agostinho 

(2017) e São Tomás de Aquino (20167). Para ambos, a memória é essencialmente humana e faz 

parte da vida e do cotidiano. Na seção seguinte, abordam-se os estudos do filósofo Henri 

Bergson (1999, 2006) e do sociólogo Maurice Halbwachs (2006). Ambos trazem discussões 

importantes sobre as dimensões individual e coletiva da memória. E, na última parte do primeiro 

capítulo, as contribuições de Paul Ricoeur (1994, 1995, 1997, 2007) e sua fenomenologia da 

memória são essenciais para estabelecer as relações entre tal conceito e a linguagem.  

No segundo capítulo da tese, os conceitos de cultura e identidade são amplamente 

discutidos tendo como premissa também a interdisciplinaridade. Inicia-se a discussão para 

tratar da cultura com as contribuições de Terry Eagleton (2005) e Denys Cuche (1999), que 

fazem um percurso para entender o conceito de cultura e como ela está presente na vida dos 

sujeitos em sociedade. A seção seguinte trata da formação cultural no continente latino-

americano. Para tanto, tem como aporte teórico Édouard Glissant (2005). Conceitos como 

crioulização, diverso e imprevisibilidade são discutidos como elementos constituintes da 

cultura latina. Aos estudos sobre cultura no continente, apresenta-se a noção de hibridismo 

cultural de Néstor García Canclini (2008). 

Ainda no segundo capítulo, o tópico seguinte expõe o conceito de identidade e/ou 

identidades. Para a compreensão deste, utiliza-se Stuart Hall (2006) e Zygmunt Bauman (2005), 

na intenção de esclarecer como ocorrem as construções identitárias na sociedade moderna, pós-

moderna e/ou sociedade líquida. Surge também o debate sobre a diferença e seu papel na 

definição da identidade. Para tanto, utiliza-se Kathryn Woodward (2011) e Tomás Tadeu da 

Silva (2011), além do próprio Bauman (2005). Como resultado dessa relação, pensa-se como 

ocorre a construção da identidade na América Latina e consequentemente de suas literaturas. 

Para isso, teóricos, como Silviano Santiago (2000), Octávio Paz (1989) e Machado de Assis 

(1873) e seu texto Instinto de Nacionalidade, refletem sobre as literaturas nacionais. 

Relacionada à construção da identidade, surge a chamada identidade nacional e por conseguinte 

as literaturas nacionais produzidas dessa construção. 

Seguindo o percurso adotado, na seção seguinte, abordam-se as relações entre cultura e 

identidade cultural. A primeira premissa é que tais conceitos não são sinônimos, mas 

apresentam estreita relação. Para tal, emprega-se Eurídice Figueiredo (2005), Hall (2006), 

Cuche (1999), Glissant (2005), entre outros. Finalizando o segundo capítulo, a discussão que 

se sucede é sobre a transculturação narrativa, que se faz pertinente. Pois a tese trata 

 
7 As datas citadas ao longo do texto referem-se ao ano das edições usadas nesta tese. 
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essencialmente de duas obras literárias dentro de um contexto latino-americano. Nesse sentido, 

os estudos de Ángel Rama (1974, 1982, 2008) e de Antonio Candido (1969), que estabelece um 

diálogo teórico com o crítico uruguaio, são fundamentais para entender a perspectiva teórica. 

No terceiro capítulo da tese, é feita a análise literária da obra Os rios profundos (2005). 

O aporte teórico usado para compreender os conceitos de memória e identidade, e como estes 

estão inseridos na obra de José María Arguedas são importantes. Por isso, destacam-se as 

contribuições de Rama (1974, 1982, 2008), Cornejo Polar (1973, 2000), William Rowe (1996), 

Tomaz Escajadillo (1994), Gustavo Martinez (2009), Gracia Morales (2011), Teresa Filippo 

(2008), Silvina Carrizo (2016), entre outros pesquisadores de Arguedas, além dos teóricos 

utilizados no primeiro e segundo capítulos da tese, para que se possa fazer um diálogo entre a 

teoria e o texto literário. 

O quarto e último capítulo são dedicados ao estudo e análise de Três casas e um rio 

(2018), do escritor Dalcídio Jurandir. Faz-se uma análise dos fenômenos memorialísticos e 

identitários contidos na obra, bem como se adota a perspectiva da narrativa transcultural de 

Rama (1974, 1982, 2008) para incluir Dalcídio e sua obra. Para isso, são utilizados os estudos 

de Josué Montello (1958), Rosa Assis (1996), Paulo Nunes (1996, 1998), Benedito Nunes 

(2004), Marli Furtado (2002, 2010), Willi Bolle (2014), entre outros estudiosos da obra 

dalcidiana. Também há um diálogo com os teóricos estudados no primeiro e segundo capítulo 

da tese. 

 Cabe finalizar a introdução argumentando que a literatura deve estar presente na 

cotidianidade dos sujeitos sociais, pois ela apresenta no seu bojo a capacidade humanizadora 

de transformação ao mesmo tempo em que é subversiva. Esta perspectiva humanizadora já 

apontada por Antonio Candido (2002) é que faz com que o texto literário atue no inconsciente 

do sujeito. É aí que reside o equilíbrio para humanizar e transformar. É por isso que a literatura 

se torna indispensável para a humanização, tornando-se uma necessidade universal, um direito 

inalienável.  

 Antoine Compagnon (2009) fala que a literatura dota o homem e o leva para além das 

restrições diárias. Nesse ir além, é que esta tese se faz peculiar. Estudar dois escritores que não 

se conheceram, não soube da existência um do outro, mas que produziu de forma singular uma 

literatura aliada a processos de respeito e consideração ao espaço/território, ao lugar, à cultura, 

às identidades em que estavam inseridos. Espaços/territórios que às vezes podem parecer 

intransponíveis, mas que, através da literatura, é possível superar tal obstáculo. 

Espaços/territórios que, apesar da grandeza geográfica, muitas vezes ficaram esquecidos à 

própria sorte. 
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 Os conceitos de memória, de identidade e de literatura demonstram um elo que os unem 

e condensam, transformando textos literários propícios para fruição, para enfrentar a realidade 

e ultrapassar fronteiras. A tese não se esgota em si. Ela é apenas mais uma contribuição no 

percurso dos estudos literários e uma janela para dialogar com outras concepções de mundo, de 

sujeito e de vozes neste vasto espaço/território latino-americano. 
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1.  ALGUMAS PERSPECTIVAS SOBRE A MEMÓRIA 
 
  

 Os estudos que consideram a memória importante para o desenvolvimento humano e 

social remontam a épocas antigas. Tais interesses nascem antes da invenção da escrita. Muitas 

sociedades, desde as que eram ágrafas até as que já possuíam algum sistema de comunicação 

escrita, recorriam à memória como forma de preservar fatos e acontecimentos da comunidade. 

Refletir sobre a memória é, no mínimo, reportar-se a esse aspecto e período da história, onde 

grupos sociais utilizavam os mecanismos memorialísticos para manter suas tradições, preservar 

sua cultura e conservar seus costumes, lançando mão da relação entre oralidade e memória. 

 Em História e Memória (2003), Jacques Le Goff aponta para uma “cotidianidade” da 

memória tanto nas sociedades de tradição oral quanto nas sociedades em que a escrita já estava 

organizada. O uso cotidiano da memória demonstra o interesse dos diferentes grupos sociais 

em preservar sua cultura: 

 
Nestas sociedades sem escrita, há especialistas da memória, homens-memórias: 

“genealogistas”, guardiões dos códices reais, historiadores da corte, “tradicionalistas”, 

dos quais Balander (1974, p. 207) diz que são “a memória da sociedade”, 

simultaneamente depositários da história “objetiva” e da história “ideológica” [...]. 

“Mas também “chefes de família, idosos, bardos, sacerdotes”, segundo a lista de 

Leroi-Gourhan, que reconhece a esses personagens, “na humanidade tradicional, o 

importantíssimo papel de manter a coesão do grupo” (1964-1965, p. 66)” (LE GOFF, 

2003, p. 425). 
  

 

 Além das sociedades antigas e ágrafas, nas sociedades consideradas modernas, as 

populações tradicionais e grupos sociais, mesmo possuindo a escrita ao seu dispor, não 

renunciam à oralidade para manter suas tradições, como acontece em regiões afastadas dos 

centros urbanos. O que dizer, por exemplo, dos contadores de histórias, narradores, “os homens-

memórias” que se utilizam desses mecanismos memorialísticos para abordar diferentes temas, 

contar e recontar narrativas, histórias de vida, do grupo social, mitos e lendas. 

 O aspecto de cotidianidade apontado por Le Goff (2003) pode ser observado no corpus 

escolhido desta tese. Têm-se dois espaços/territórios ficcionais, nos quais os respectivos 

autores/artistas, Arguedas e Jurandir, elaboram suas narrativas, servindo-se também das 

experiências com a oralidade. Dessa forma, apresentam em seus romances, Os rios profundos 

(2005) e Três casas e um rio (2018), vários personagens que se utilizam de narrativas orais para 

“contar e recontar histórias”. A Cordilheira dos Andes e a Amazônia são espaços/territórios em 

que as tradições orais são marcantes para o sujeito que os habita, fazendo com que se estabeleça 

uma relação simbólica e cultural com tais espaços. 
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 Narradores e personagens nas obras escolhidas para análise se valem de eventos de 

cunho memorialísticos, fortemente ligados à oralidade, para dar um toque poético às histórias, 

narrativas, “causos”, lendas, mitos e imaginário. Dessa maneira, apresentam ao leitor marcas 

profundas de como são suas formas de vida em tais ambientes/espaços. 

 Na mitologia grega, a responsável por guardar a memória, que se preservava do 

esquecimento, era chamada de Mnemosine, em grego Mνημοσύνη, a deusa que personificava a 

memória. Mnemosine era quem lembrava aos homens os heróis e seus grandes feitos e 

conquistas. Tinha a importante missão de preservar os fatos contra o esquecimento para que 

estes fossem lembrados pelas gerações futuras. A deusa da enumeração, vivificadora da 

memória frente aos perigos da finitude. 

 Portanto, os estudos sobre a memória vêm de longa data. Nesse sentido, a tese quer 

apresentar, nos próximos tópicos, um panorama, mesmo que incompleto, de como a memória 

vem sendo estudada a partir das perspectivas filosóficas e sociológicas relacionadas à literatura. 

Os estudos sobre a memória, desde os antigos filósofos até períodos mais recentes, possuem 

avanços que aprofundam e enriquecem novas perspectivas tanto nas Ciências Sociais quanto 

nos estudos literários que interessam a esta pesquisa.  

 
 

1.1. Contribuições platônicas e aristotélicas acerca da memória 

 
 

Os filósofos gregos, em especial Platão e Aristóteles, são referências importantes para 

os estudos sobre a memória. Seus tratados e diálogos vão influenciar estudos em épocas 

posteriores. Platão aborda a temática da memória em um de seus diálogos intitulado de Teeteto 

(369 a.C). Neste, estão presentes como personagens Sócrates, Teodoro de Cirene e Teeteto, 

além de Terpsião e Euclides, que aparecem no início do diálogo. O Teeteto traz como tema 

principal a natureza do conhecimento. E o filósofo aborda também a questão da memória, 

trazendo a metáfora do bloco de cera para suscitar o debate sobre o tema. 

 

Diremos, pois, que se trata de uma dádiva de Mnemenosine, mãe das Musas, e que 

sempre que queremos lembrar-nos de algo visto ou ouvido, ou mesmo pensados 

calcamos a cera mole sobre nossas sensações ou pensamentos e nela os gravamos em 

relevo, como se dá com os sinetes dos anéis. Do que fica impresso, temos lembrança 

e conhecimento enquanto persiste a imagem; o que se apaga ou não pôde ser impresso, 

esquecemos e ignoramos (PLATÃO, 2016, p. 54). 

 

 Há um bloco de cera na alma. O bloco de cera que contém a memória é um presente da 

deusa grega Mnemosine, mãe das Musas. Em cada sujeito, o bloco apresenta características e 
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qualidade diferentes. A cera apresenta-se nem tão fluída como a água, que não possa reter as 

impressões, nem tão dura como a pedra ou o ferro, que não possa receber marcas. É ela que 

guarda as impressões por excelência. 

As afirmativas sobre a memória pensadas por Platão trazem duas prerrogativas. A 

primeira é que a memória traz a manutenção de um traço especial na alma, ou seja, uma 

lembrança impressa (mnèma). A segunda prerrogativa é a existência de um traço concedido à 

reminiscência (anamnèsis), dando a condição de possibilidade, pois a reminiscência seria a 

reevocação das lembranças guardadas. Dessa forma, se a memória tem relação com a 

preservação do traço/marca impressa, as lembranças guardadas não terão uma única 

procedência. Para Platão, a memória se direciona para o reconhecimento das essências, bem 

como também se direciona para a realidade perceptível.  

Há dois mundos, o mundo sensível, baseado na aparência, e o mundo inteligível, 

fundamentado na essência. Percebe-se com isso que, para o filósofo, a memória está relacionada 

à essência, algo universal, nascido na alma de todos. Mas também refere-se a uma realidade 

perceptível. Os estudos platônicos estão concatenados, sobretudo, ao traço de origem inteligível 

que tem um caráter mais sublime, o que pode ser chamado de memória pura e que seria diferente 

do caráter efêmero de origem perceptível. 

O filósofo atenta para o mundo espiritual que seria eterno e, portanto, de caráter mais 

elevado, no qual existem as ideias que só a razão pode alcançar e que deveria ser o objetivo dos 

seres humanos. Francis Yates, em A arte da memória (2007), afirma que, para Platão, há uma 

produção de conhecimento que não deriva somente da percepção sensorial, sendo assim, são 

latentes na alma. Algo que o sujeito já nasce com ele, antes de descer para o plano terrenal. 

Além disso, o verdadeiro conhecimento está baseado em moldes e impresso a partir da realidade 

superior, da qual a realidade presente é apenas um reflexo (YATES, 2007). 

Para o filósofo grego, o verdadeiro conhecimento não deriva das impressões sensoriais, 

mas sim das Formas das Ideias e pertence ao âmbito da memória. Esse conhecimento sofre uma 

espécie de ajuste da realidade superior, da qual as coisas são meros reflexos. Em outras palavras, 

os objetos sensíveis são referências de certos arquétipos dos quais se assemelham. A ideia de 

igualdade, por exemplo, é algo inato em nossa memória, são estes tipos de arquétipos que estão 

presentes na alma antes do nascimento. 

  A relação entre memória e alma é muito importante para o desenvolvimento da noção 

de verdade e de conhecimento, mesmo que sejam “copias infiéis” de uma suposta 

“superioridade”. A noção de Ideia apresentada por Platão seria como um selo das marcas/traços 
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no bloco de cera e como estas ficaram a partir das impressões ou percepções sensoriais que 

foram vividas, apresentando, assim, um caráter individual. 

Paul Ricoeur, em Memória, história e esquecimento (2007), aponta para uma herança 

grega, a respeito da confusão entre memória e imaginação, e busca em Platão e Aristóteles 

entender tais conceitos: 

 

Sobre esse tema, a filosofia socrática nos legou dois topoi rivais e complementares, 

um platônico, o outro aristotélico. O primeiro, centrado no tema do eikōn, fala da 

representação presente de uma coisa ausente; ele advoga implicitamente o 

envolvimento da problemática da memória pela imaginação. O segundo, centrado no 

tema da representação de uma coisa anteriormente percebida ou aprendida, 

preconizada a inclusão da problemática da imagem na/da lembrança. É com essas 

versões da aporia da imaginação e da memória que nos confrontamos sem cessar 

(RICOEUR, 2007, p. 27). 

 

O estudioso ainda chama a atenção ao fato de a perspectiva platônica advogar a memória 

como uma “representação presente de uma coisa ausente”. Dessa forma, incluiria a 

problemática da memória no campo da imaginação ou, de alguma maneira, deixaria espaço para 

um entrecruzar ou um embaralhamento dela. E estas “aporias” são debatidas até hoje. Questões 

como: a memória é imaginação? Imaginação está na memória? O que são as imagens formadas 

a partir da evocação da memória?  

É importante pensar na memória em uma perspectiva relacional, entendendo-a mediante 

outra visão de mundo, talvez a partir da visão do outro. Estabelece-se, dessa forma, uma relação 

entre o eu, o mundo e o outro. A memória passa a ser muito mais que uma técnica ou 

manutenção de conhecimento, seria um reconhecer-se e um tomar posição sobre a realidade e 

as imagens que por ela são evocadas no presente. A perspectiva platônica da memória é 

importante no sentido que desvenda que todo sujeito nasce com memória e pode aprimorá-la 

ou não. O caráter puro e sublime da memória existe, mas deve estar ligado à existência do ser 

humano no presente e aliado ao conhecimento perceptível adquirido. 

 Por sua vez, Aristóteles deixou como legado o tratado Sobre a memória e a 

reminiscência (350 a.C), contido em Parva Naturalia (2012), que trata especificamente sobre 

a memória e a reminiscência e traz questões como a vida sensível, o conhecimento e a psicologia 

humana. Na primeira parte do tratado, ele aborda a memória; na segunda parte, fala sobre a 

reminiscência. A perspectiva aristotélica da memória (mnemê) seria uma mera faculdade em 

conservar o passado. Por outro lado, a reminiscência (anamnèsis) seria a faculdade humana de 

evocar de forma voluntária tal passado. 
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 O avanço que o filósofo de Estagira em relação ao seu mestre Platão é a inclusão do 

tempo. Alma e tempo estão concatenados às lembranças vividas. Talvez nessa inclusão do 

tempo para definição da memória resida a chave para que outros pensadores se detenham sobre 

o tratado aristotélico, como fez São Tomás de Aquino. Dessa maneira, a memória perde a áurea, 

no sentido de dessacralização/laicização, “agora incluída no tempo, mas num tempo que 

permanece, também para Aristóteles, rebelde à inteligibilidade” (LE GOFF, 2003, p. 435). 

 Para Aristóteles, a noção de memória está associada ao que, em geral, entende-se por 

lembrança. O filósofo enfatiza a memória-lembrança como uma das primeiras faculdades de 

conhecimento, assim como as sensações. “Os animais nascem naturalmente dotados do poder 

da sensação, e a partir desta, alguns desenvolvem a faculdade da memória, enquanto outros 

não” (ARISTÓTELES, 2012, p. 43). Aristóteles faz a distinção entre os seres humanos e os 

animais, apontando a capacidade de lembrar. As pessoas possuem a capacidade de alcançar o 

raciocínio lógico e a arte. “É a partir da memória que os seres humanos adquirem experiência, 

porque as numerosas lembranças de uma mesma coisa acabam por produzir o efeito de uma 

única experiência” (ARISTÓTELES, 2012, p. 43).  

Paul Ricoeur (2007) ressalta que, para Aristóteles, “a memória é do passado” e é por 

onde o filósofo francês orienta seus postulados sobre tal tema: 

 

A primeira questão que se apresenta é a da “coisa” lembrada; é nessa ocasião que é 

pronunciada a frase chave que acompanha toda minha pesquisa: “A memória é do 

passado” [...]. É o contraste com o futuro da conjetura e da espera e com o presente 

da sensação (ou percepção) que impõe esta caracterização primordial. E é que sob a 

autoridade da linguagem comum (“ninguém diria... mas dir-se-ia que...”) que é feita 

a distinção. [...]. Essa marca temporal, assim promovida a linguagem, depende do que 

chamaremos mais adiante de memória declarativa (RICOEUR, 2007, p. 35). 

 

 Retomando questões acerca da memória e da reminiscência, os estudos de Le Goff 

(2003) e Ricoeur (2007) também se debruçam sobre a perspectiva aristotélica e reforçam o que 

foi dito anteriormente. A mnemê seria como uma lembrança-afecção que sobrevém à alma, 

quase sempre de forma involuntária. Já a anamnèsis pode ser traduzida como um esforço de 

relembrar algum objeto ou fato. Uma forma que pode ser considerada cognitiva e a outra, 

pragmática da memória. 

 Nesses dois aspectos cognitivo e pragmático, claramente, a mnemê seria ter uma 

lembrança, algo natural; já a anamnèsis se definiria como um ir em busca da lembrança. Ricoeur 

(2007, p. 24) aponta para a aporia dos questionamentos, mais que pensar no “quem” lembra, ou 

“o que” lembra, existe uma pergunta de importante reflexão, mas que não se dá tanta 

importância, o “como” se lembra. 
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 Na tentativa de recapitular ou resumir a perspectiva de Aristóteles sobre a definição de 

lembrança e recordação, posto que as duas constituem a memória, segundo o filósofo de 

Estagira, o lembrar seria algo meramente passivo, algo como uma produção imagética na alma 

após algum estímulo externo. Para que uma imagem seja reconhecida como lembrança, é 

preciso ter a consciência de que houve um tempo transcorrido entre o estado da percepção e a 

imagem que agora foi formada na alma, e esse caráter temporal é próprio do ato de lembrar. 

 Já o recordar, para Aristóteles, é um processo totalmente ativo, ou seja, uma imagem no 

presente é usada para buscar a imagem ou imagens que ficaram no passado, considerando a 

característica análoga dessas imagens. Seriam como imagens correlatas, levando em conta a 

semelhança, a oposição e a contiguidade. Representaria, assim, um método indutivo que busca 

a causa originária da imagem atual no passado. Dessa maneira, a recordação se caracterizaria 

como um único atributo que diferencia o ser humano dos outros animais. 

 Considerar que “a memória é do passado” torna-se uma declaração ao tempo. Faz com 

que se tenha consciência que se ela é do passado, existe algo no presente e supostamente um 

futuro, dando o caráter temporal à memória. Segundo Aristóteles, a reminiscência seria uma 

busca voluntária pelo passado, mas isso só é possível na medida em que se percebe um 

transcorrer do passado para o presente. Nesse sentido, surge a capacidade de conservar esse 

passado até o presente, como em um movimento. 

 A assimilação da “presença de uma ausência” é como uma presença ausente de algo, 

mas essa ausência percebida pelos sentidos leva a um objeto que foi conhecido anteriormente, 

no passado. Nesse percurso, tem-se um fato ou objeto que faz lembrar de outro já conhecido, 

de algo que já aconteceu no passado. Um objeto ou fato que ocorre no presente traz à memória 

fatos ou objetos do passado.  

 Tanto em Platão como para Aristóteles, a memória e a reminiscência estão inseridas no 

campo de conhecimento. Logo, a percepção cumpre papel importante, pois é através dos cinco 

sentidos da percepção que aos poucos tais conceitos se tornam parte da faculdade intelectual. 

O ato de recordar é mais bem desenvolvido nos seres humanos e por isso também é o mais apto 

para desenvolver inteligência e conhecimento.  

Longe de especular ou definir posicionamentos sobre o tema da memória, a intenção 

neste início é apresentar como se deu as primeiras contribuições a partir dos postulados 

platônicos e aristotélicos. A motivação inicial está em demonstrar que, em todos os momentos 

da história da humanidade, a memória ocupa lugar privilegiado de estudo e interesse. Nas 

diversas áreas do saber, vários teóricos das mais diversas correntes apontam a memória como 

elemento importante para a vivência humana.  
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 Enquanto corpus de pesquisa, as obras analisadas estabelecem um vínculo estreito com 

a memória, aflorando discursos narrativos dos personagens que estão impregnados de 

significado. Arguedas e Jurandir propõem, em seus respectivos projetos literários, estes 

vínculos. Para os estudos em literatura, é um importante passo estabelecer um diálogo com 

outras áreas do conhecimento. “Alguns cientistas foram assim levados a aproximar a memória 

dos fenômenos diretamente ligados à esfera das ciências humanas e sociais” (LE GOFF, 2003. 

p. 421). 

Esta guinada nas pesquisas sobre memória foi importante para o próprio avanço dos 

estudos sobre o tema, ou seja, só foi possível seu crescimento quando novas abordagens foram 

feitas, novos olhares foram acrescentados. O conceito de memória e seu funcionamento vêm 

sendo debatido entre os filósofos, sociólogos, psicólogos, médicos, educadores, críticos 

literários, entre outros, pois parece se modificar com o passar dos anos e com as novas 

abordagens, sempre se adequando às funções e utilizações sociais. Cada período procura 

explicar a memória utilizando-se de metáforas compreensíveis e comparações construídas em 

torno de conhecimentos que caracterizam o momento histórico vivido.  

1.2. Memória e reminiscência em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino 

 
 

 Pelo percurso definido na tese, este tópico irá se debruçar sobre as contribuições de 

Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, um representante da filosofia patrística e outro da 

escolástica, respectivamente, também conhecidos como doutores da igreja. Em Confissões 

(2017), a produção escrita mais conhecida de Santo Agostinho, ele narra sua vida na juventude 

antes de se tornar cristão. O tema da memória parece nos livros X e XI. Ele também chama 

atenção para a impossibilidade de medir o tempo, algo que é inexplicável e imensurável. Para 

Agostinho, só existe o tempo presente, pois o passado deixou de existir e o futuro nem sequer 

aconteceu ainda.  

 A marcante presença de Deus nos postulados agostinianos aponta para a relação entre 

criador e criatura. “É lá que me encontro a mim mesmo, se recordo as ações que fiz, o seu 

tempo, lugar [...]. É lá que estão também todos os conhecimentos que recordo, aprendidos ou 

pela experiência própria ou pela crença no testemunho de outrem” (AGOSTINHO, 2017, 

p.246). Há uma sacralidade nessa relação que dá também o tom sagrado para os eventos 

mnemônicos, já que a memória faz parte do espírito humano, do sublime. 
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Algumas questões iniciais são consideradas importantes: como Agostinho definia a 

memória? Como ele percebia o tempo? Qual a importância destes conceitos para ele? O livro 

X, no capítulo VIII, inicia usando a metáfora de um “palácio da memória”. 

 
Chego aos campos e vastos palácios da memória onde estão tesouros de inumeráveis 

imagens trazidas por percepções de toda espécie. Aí está também escondido tudo o 

que pensamos, quer aumentando quer diminuindo ou até variando de qualquer modo 

os objetos que os sentidos atingiram. Enfim, já aí tudo o que se lhes entregou e depôs, 

se é que o esquecimento ainda não absorveu e sepultou (AGOSTINHO, 2017, p. 245). 

  

O filósofo cristão apresenta a importância e grandiosidade da memória. O uso de 

“campos” e “palácios” é a comparação feita acerca da memória. São tesouros as imagens nela 

contida, visto que estão armazenadas como quem guarda uma preciosa riqueza, e que, de 

alguma maneira, tais tesouros ainda não foram absorvidos pelo esquecimento. Mais adiante, 

concentra-se na grandiosidade e a define como uma potência:  

 

É grande esta força da memória, imensamente grande, grande, ó meu Deus. É um 

santuário infinitamente amplo. Quem pode sondá-lo até o profundo? Ora esta potência 

é própria de meu espírito e pertence à minha natureza. Não chego, porém, a apreender 

todo meu ser. Será porque o espírito é demasiado estreito para se conter a si mesmo? 

[...], mas ao presenciá-lo com os olhos, não os absorvi com a vista: residem em mim, 

não os próprios objetos, as suas imagens. Conheço com que sentido do corpo me foi 

impressa cada imagem (AGOSTINHO, 2007, p. 247). 

 

 No trecho acima, Santo Agostinho traz duas interessantes assertivas. A primeira é da 

memória como potência, que se encontra também em São Tomás de Aquino, e que tal potência 

faz parte da natureza humana e está impregnada no espírito, ou seja, já se nasce com ela. A 

segunda diz respeito à impressão das imagens, isto é, a memória é algo que nos é impressa 

como um bloco de cera, ideia também apresentada por Platão. A imagem é impressa no bloco 

de cera da memória. Memória e bloco de cera, para Agostinho, neste caso, tem o mesmo 

significado. 

A reflexão sobre a memória é um elemento importantíssimo na filosofia agostiniana, 

principalmente quando ele se refere ao tempo. Agostinho sempre usa metáforas de lugar e de 

espaço como visto acima, “campos”, “vastos palácios”, “santuários infinitamente amplos”. Ele 

usa um vocabulário recheado de beleza, dando um caráter poético para a compreensão dos 

eventos memorialísticos. Para ele, a memória guarda imagens que foram percebidas pelos 

sentidos humanos. As lembranças guardadas são apreendidas pelos sentidos e podem ser 

evocadas “Quando lá entro, mando comparecer diante de mim todas as imagens que quero” 

(AGOSTINHO, 2017, p. 245). Uma relação estreita entre corpo e memória. 
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Lá se conservam distintas e classificadas todas as sensações que entram isoladamente 

pela sua porta. Por exemplo, a luz, as cores e as formas dos corpos penetram pelos 

olhos; todas as espécies de sons, pelos ouvidos; todos os cheiros, pelo nariz; todos os 

sabores, pela boca. Enfim, pelo tato entra tudo o que é duro, mole, quente, frio, brando 

ou áspero, pesado ou leve, tanto extrínseco como intrínseco ao corpo. O grande 

receptáculo da memória – sinuosidades secretas e inefáveis, onde tudo entra pelas 

portas respectivas e se aloja [...] não são os próprios objetos que entram, mas as suas 

imagens: imagens das coisas sensíveis sempre prestes a oferecer-se ao pensamento 

que as recorda (AGOSTINHO, 2017, p. 245-246). 

 

Vale ressaltar que a função cognitiva da memória não é somente a apresentação de 

imagens pela recordação de um objeto e pelo uso do conhecimento sensorial, pois, se assim o 

fosse, numa forma bruta, tais imagens seriam difusas e inacessíveis ao pensamento humano. E 

talvez não tivesse significado algum. É somente a memória que garante o reconhecimento 

racional do objeto recordado ao indivíduo e lhe dá sentido. Nessa relação, há uma espécie de 

produção de conhecimento. Ao ativarmos a memória de algo, ativamos as imagens e o 

conhecimento que temos destas imagens.  

A memória é recordação das coisas ausentes. Fatos, coisas e objetos não precisam estar 

presentes, mas se tornam reais, pois estão presentes na memória e lá estão impressas tais 

recordações das coisas e objetos, “se sua imagem não me estivesse presente na memória, eu 

não sabia o que dizia e, ao raciocinar, não a distinguiria do prazer” (AGOSTINHO, 2017, p. 

253). 

Para Agostinho, “espírito é uma coisa e o corpo é outra. [...] o espírito é a memória. [...] 

“Vê lá, grave-o bem no teu espírito”. E quando nos esquecemos, exclamamos: “não o conservou 

no espírito”; portanto chamamos de espírito à própria memória”. (AGOSTINHO, 2017, p. 251-

252). Há, de certa maneira, um sentido de divindade da memória ao estilo dos gregos com 

relação à Mnemosine, pois a crença cristã revela que todo ser humano nasce com uma 

alma/espírito, logo, nasce com memória. 

Sobre o tempo, Santo Agostinho entendia que o ser humano só é capaz de perceber o 

tempo no momento presente, quando ele acontece. O passado é algo que já não existe, algo que 

passou e não volta mais, o futuro é algo incerto, possíveis conjecturas apenas. “Tudo é presente, 

ao passo que o tempo nunca é todo presente [...] o passado é impelido pelo futuro e que o todo 

futuro está precedido de um passado, e todo passado e futuro são criados e dimanam daquele 

que sempre é presente” (AGOSTINHO, 2017, p. 301). Mais adiante, o filósofo começa a 

indagar sobre o que é o tempo: 
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Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem poderá 

apreendê-lo? Mesmo só com o pensamento, para depois traduzir por palavras o seu 

conceito? [...] O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; 

se quiser explicá-lo a quem me fizer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo-me a 

declarar, sem receio de contestação, que, se nada sobrevivesse, não haveria tempo 

futuro, e, se agora nada houvesse, não existia o tempo presente. De que modo existem 

aqueles dois tempos – o passado e o futuro – se o passado já não existe e o futuro 

ainda não veio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o 

pretérito, já não seria tempo, mas eternidade (AGOSTINHO, 2017, p. 304). 

 

 Na filosofia agostiniana, não se pode medir o tempo passado e o futuro, pois ambos não 

existem, mas é na rapidez com que o presente decorre que existe tal possibilidade, posto que a 

percepção de medir o presente decorrido é instável, uma vez que o tempo passa rápido e logo 

se torna passado, e então o raciocínio se torna passado deste, que se torna passado deste, e assim 

por diante. A relação entre tempo e memória é importante para entender a capacidade humana 

de percepção das coisas e como ficarão guardadas e armazenadas para serem evocadas quando 

por necessidade ou impulsividade sejam chamadas a emergir. 

Por sua vez, São Tomás de Aquino, em seu livro Comentários sobre “A Memória e 

reminiscência” de Aristóteles (2016), aprofunda a natureza da memória e seu entendimento 

acerca do que seria tal memória a partir da visão aristotélica. Outro ponto importante nos 

Comentários é a exposição sobre a reminiscência, algo próprio dos seres humanos. Tomás 

divide o livro em duas partes. A primeira trata da memória e do memorizar, onde ela se localiza 

e como é importante para alma. A segunda parte disserta sobre a reminiscência e faz a distinção 

entre ambas, memória e reminiscência são coisas diferentes no pensamento de Tomás de 

Aquino. 

 São Tomás assegura que o ser humano, além dos cinco sentidos externos, também 

possui quatro sentidos internos que seriam as potências sensitivas da alma: o sentido comum, a 

imaginação, a estimativa e a memória. A memória seria uma potência para o inesquecível, uma 

potência para guardar o passado. Ela se organiza para reter as formas sensíveis, recordando os 

fatos do passado. Ele ressalta ainda “que não é possível ter memória das coisas futuras [...]. 

Depois, quando diz: “memória é, pois, relativa ao passado”. E prova isso pelo uso comum do 

modo de falar” (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 37). E prossegue mais adiante: 

 

Alguém pode não só memorizar os homens que já morreram, como também os que 

agora vivem: e, inclusive, alguém pode dizer que se recorda de si mesmo, conforme 

Virgílio escreveu: “Ulisses não sofreu tais atrocidades, e, num tão grande perigo, o 

ítaco não se esqueceu de si mesmo”. Como isso, quis fazer entender que se recordou 

de si mesmo. Assim, a intenção do Filósofo é afirmar que a memória é das coisas 

passadas em relação à nossa apreensão, ou seja, que anteriormente sentimos ou 

inteligimos alguma coisa indiferentemente, ou aquelas coisas consideradas em si 

mesmas que estão ou não no presente (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 38). 
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 São Tomás reafirma o que Aristóteles já postulava, a memória é do passado. Além disso, 

para Tomás, a memória é uma potência sensitiva interna. Quando se refere ao sentido interno, 

afirma ser uma potência sensitiva e intelectiva, pois a memória é inteligível, quando conserva 

uma imagem compreensível. A memória no sentido interno é uma memória sensível, que é 

capaz de reter e conservar imagens também sensíveis, apreendidas pelos sentidos externos. 

 
Ora, a memória não é apenas dos sensíveis, como quando alguém memoriza o que 

sentiu, mas também dos inteligíveis, como quando alguém memoriza o que inteligiu. 

Isto não é, porém, sem uma imagem. De fato, os sensíveis, depois que passaram, não 

são percebidos pelos sentidos, a não ser em uma imagem. O inteligir também não é 

possível sem uma imagem (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 50). 

 

 A importância da imagem ou da imaginação para Tomás é essencial para entender a 

memória. Não há memória sem imagem. Mesmo quando se remete ao processo inteligível, este 

processo se dá por meio de imagens que foram percebidas pelos sentidos. Numa espécie de 

conhecimento prévio, quando se evoca a memória, ela só surge a partir da imaginação, da 

produção de imagens. Ressalta-se que não é com a memória que se dá o conhecimento, mas 

sim com a recordação do que já se conheceu. 

  Há uma preocupação em entender a memória com sentido duplo, sendo potência 

sensitiva como sentido interno, e potência intelectiva. De outro modo, para Tomás, a memória 

pertence essencialmente à parte sensitiva da alma, como se observa: 

 
Depois quando diz: “portanto é manifesto de qual das partes da alma é a memória”, 

conclui o que propôs. E diz que é manifesto, pelo que foi dito, à qual parte da alma 

pertence a memória, porque ela pertence a essa parte a que convém à imaginação, e 

porque as coisas que são objetos sensíveis, enquanto as coisas inteligíveis, que não 

são apreendidas pelo homem sem imaginação (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 52). 

 

Tomás entende que a memória é a que ordena e retém as formas sensíveis, como o 

recordar dos fatos passados. É aí que reside a diferença com os animais irracionais, pois é uma 

capacidade própria da natureza intelectiva humana. Sobre a questão da diferença entre memória 

e reminiscência, São Tomás de Aquino parte do pensamento aristotélico e entende que no 

homem a memória seria retenção e recordação de imagens já conhecidas, mas conclui que há 

uma diferença entre a capacidade de reter e a capacidade de recordar.  

A distinção entre memória (mnèmè) e recordação (anamnèsis) vai diferenciar a 

capacidade de retenção da recordação, mas o ser humano possui ambas as capacidades e, para 

ele, a da recordação supõe a de retenção, o que pode ser chamada também de evocação. 
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Seguindo a tradição do pensamento aristotélico, São Tomás de Aquino separa a memória da 

reminiscência, identificando na memória a capacidade de retenção e na reminiscência a de 

recordação: 

Depois que o Filósofo mostra o modo da reminiscência, agora demostra a diferença 

da memória e da reminiscência. Sugere, no entanto, três diferenças. Primeira, é a partir 

da aptidão para ambas, pois, foi dito anteriormente, que não são os mesmos homens 

que são bons de memória e de recordação. Segunda, é a diferença por parte do tempo, 

porque a reminiscência, por ser via para a memória do caminho, precede-a no tempo, 

como é evidente pelo antes dito. Terceira, é a parte do objeto em que ambas podem 

ser encontradas, pois disso que é a memória muitos outros animais participam, além 

do homem, como foi dito anteriormente. Mas nenhum animal que conhecemos tem a 

reminiscência, exceto o homem (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 119). 

 

  Vale salientar que, segundo Tomás, tanto a retenção quanto a recordação exigem certas 

condições. Para a retenção, por exemplo, a sensação, a percepção, o conhecimento e a 

conservação. Por outro lado, para que haja a recordação, são necessárias à consciência, a 

atenção e o interesse, pois não há recordação se não houver interesse de verter a atenção para 

um estado de consciência da evocação de uma dada percepção. 

 Longe de esgotar as discussões sobre as contribuições desses filósofos para os estudos 

sobre memória, vale ressaltar algo comum entre eles, que o conhecimento para ser atingido 

deveria primeiro desenvolver os sentidos, pois é através deles que se obtém conhecimento. Os 

sentidos ajudam a construir o conhecimento inicial, uma vez que partem das sensações 

registradas na memória e ela está dentre os processos do intelecto humano. Tomás de Aquino 

busca fazer uma síntese do pensamento helênico e dos dogmas do cristianismo e assenta suas 

afirmativas no pensamento de Aristóteles. Para ele, não há conflito entre a razão e a fé cristã, 

porque a inteligência humana seria capaz de assimilar ambas sem conflitos, já que são 

complementares e não excludentes.  

Mesmo depois de vários séculos, tanto Platão, Aristóteles, Santo Agostinho ou São 

Tomás de Aquino continuam atuais e ajudam a compreender e aprofundar sobre a temática da 

memória e da reminiscência. Nesse sentido, espera-se que a explanação feita sobre tais 

pensadores ajude a compreender a presença da memória no texto literário a partir das vozes 

narrativas dos personagens. Acredita-se que, em Os rios profundos e Três casas e um rio, a 

tessitura literária está marcada por eventos mnemônicos e dão uma nova perspectiva de leitura 

e análise em consonância com postulados filosóficos. 

 

1.3. Henri Bergson e Maurice Halbwachs: perspectivas sobre a memória na 

Modernidade 
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Na terceira parte deste capítulo, apresentam-se as contribuições de Henri Bergson e 

Maurice Halbwachs, um filósofo e outro sociólogo, que aprofundaram os estudos acerca da 

memória e do diálogo com outros campos, trazendo novas abordagens aos eventos 

memorialísticos. De antemão, pode-se dizer que Bergson percebe a memória com seu caráter 

mais individual; em contrapartida, Halbwachs assenta suas análises na perspectiva de uma 

memória coletiva. Ambos trazem importantes discussões para o conceito dos eventos 

mnemônicos e sua relação com o sujeito. 

No que se refere à tese, a utilização desses teóricos e suas contribuições justifica-se pelo 

fato de que, no corpus de pesquisa, os personagens são motivados a estabelecer um discurso 

narrativo a partir das influências de caráter individual e/ou coletiva. Ernesto e Alfredo, 

personagens protagonistas dos romances, revelam uma confluência do caráter individual e 

coletivo em suas vozes. Apesar de recordarem e trazerem na memória lembranças individuais, 

tais lembranças são impregnadas de características coletivas do grupo social a que pertencem. 

 Henri Bergson, em Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito 

(1999), aborda o problema da inter-relação entre corpo e espírito, possuidores, para ele, de 

noções e realidades diferentes. O autor não tem a preocupação em buscar a origem dessa matéria 

ou do espírito, pois entende que isso levaria a um dualismo sem fim e que as concepções 

idealista e/ou realista não deram conta de resolver. Para Bergson, a matéria é uma “imagem”. 

É ela que está no centro da posição entre o idealismo e a visão realista, “a matéria, para nós, é 

um conjunto de "imagens"” (BERGSON, 1999, p. 3). 

 Bergson rechaça a ideia de que a matéria seria a representação, como na visão idealista, 

ou de natureza absolutamente diferente da representação ou uma “coisa”, como na perspectiva 

realista (BERGSON, 1999). Na perspectiva bergsoniana da matéria, é justamente a memória 

que garante a relação de dependência entre corpo e o espírito, pois, para ele, a lembrança seria, 

então, um ponto de interseção entre o espírito e a matéria. A memória vai funcionar como um 

elo entre estes dois pontos. Para os estudos da época sobre o tema, Bergson avança ao propor 

tal relação. 

 O corpo assume uma importância crucial para Bergson, uma espécie de laboratório para 

produzir imagens, funcionando como um mecanismo ou aparelho de rotação com movimentos 

centrífugos, afastando para longe do centro, e com movimentos centrípetos, puxando para o 

centro do sistema nervoso corpóreo. Partindo dessa reflexão, Bergson observa que a leitura que 

se tem do mundo ocorre através das imagens, e a apreensão desse mundo, por sua vez, se dá 

pelo corpo através dos sentidos. 
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É pelo corpo que o sujeito se situa e define sua existência no universo. A totalidade do 

universo, para Bergson, não poderá jamais ser decifrada pelo homem, nunca será totalmente 

compreendida, pois o instrumento de raciocínio lógico se dá por uma parte desse universo, ou 

seja, pelo cérebro, “o cérebro é uma imagem, os estímulos transmitidos pelos nervos sensitivos 

e propagados no cérebro são imagens também, [...] é o cérebro que faz parte do mundo material, 

e não o mundo material que faz parte do cérebro” (BERGSON, 1999, p. 14).  

As assertivas bergsonianas revolucionam os estudos até então. Para o filósofo francês, 

o cérebro faz parte deste mesmo universo material existente. Portanto, seria incapaz de 

apreender o mundo existente na sua totalidade, posto que ele faz parte deste mundo como 

imagem também. Sendo assim, para Bergson, a memória estaria no âmbito do espírito, algo 

para além da matéria. 

Ainda em Matéria e memória (1999), Bergson apresenta a existência de dois tipos de 

memória. O primeiro chamado de “memória independente” ou “memória pura”, que é 

inalterável. E um segundo tipo chamado de “memória-hábito”. Cada um tem sua função e 

influência na vida dos sujeitos, e são utilizados de acordo com as necessidades humanas. A 

memória pura possui uma grande capacidade de armazenamento do passado, já que registra 

tudo que aconteceu no cotidiano das pessoas, sem deixar de fora nenhum detalhe, atribuindo “a 

cada fato, a cada gesto, seu lugar e sua data” (Bergson,1999. p. 90). Vale ressaltar que, para o 

autor, a memória independente ou pura pertence ao espírito humano. Pertence à essência 

humana, como algo sublime. 

Já a memória-hábito é algo que requer um esforço de repetição. Em outras palavras, ela 

é adquirida depois que é vivenciada muitas vezes, como o hábito de ler, conforme exemplo do 

próprio Bergson. Como um mecanismo com movimentos automáticos. Segundo o autor, a 

memória-hábito é incorporada na nossa vontade e relaciona-se com o corpo, que passa a ser 

“um condutor, encarregado de recolher os movimentos e transmiti-los” (Bergson, 1999. p. 85). 

Para Bergson, a existência encontra concretude a partir da relação entre essas duas 

memórias. É nessa relação entre tais lembranças que se dá a intersecção entre o espírito e a 

matéria, conforme dito anteriormente. As lembranças que são oriundas da memória 

independente são, em geral, fugazes, manifestadas nos momentos de abstração e devaneios. As 

lembranças da memória-hábito estão relacionadas à consciência e à materialidade do corpo. “A 

memória [...] recobre com uma camada de lembranças um fundo de percepção imediata, e 

também enquanto ela contrai uma multiplicidade de momentos, constitui a principal 

contribuição da consciência individual na percepção” (BERGSON, 1999. p. 34). 
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 A memória é um fenômeno que está concatenado ao passado e passa por uma 

reelaboração no presente, “ela prolonga o passado no presente” (BERGSON, 1999, p. 247). 

Para Bergson, “é do presente que parte o apelo ao qual a lembrança responde, e é dos elementos 

sensório-motores da ação presente que a lembrança retira o calor que lhe confere vida” 

(BERGSON, 1999, p. 179). A lembrança, dessa forma, seria a representação de um objeto 

ausente. Já a percepção ganha destaque, pois, ao ser relacionada à memória, é com ela, ou 

através dela, que o passado se torna presente. “A memória, praticamente inseparável da 

percepção, intercala o passado no presente” (BERGSON, 1999, p. 77). 

 Um aspecto interessante que Henri Bergson (1999) aponta como característica da 

memória é seu aspecto de especial de virtualidade que acompanha o sujeito durante toda a vida, 

de acordo com as ações e experiências individuais de cada um. Essa virtualidade possibilita que 

a memória não seja apenas uma regressão do presente ao passado, mas justamente ao contrário, 

como um movimento do passado para o presente. Em Memória e Vida (2006), Bergson traz a 

discussão da relação entre a “duração” e a memória, como se vê:  

 
Duração não é um instante que substitui outro instante [...] haveria sempre apenas o 

presente, não haveria prolongamento do passado no atual, não haveria evolução, não 

haveria duração concreta. A duração é o progresso contínuo do passado que rói o 

porvir e incha à medida que avança. Uma vez que o passado se conserva 

incessantemente, também se conserva indefinitivamente (BERGSON, 2006. p. 47-

48). 

 

 

 Para Bergson, a duração é constante, como um movimento que vai do passado em 

direção ao presente. Um movimento de prolongamento do passado que cresce e se conserva 

sem parar. Há uma acumulação do passado sobre o presente. Então, o passado, ao se conservar 

por si próprio, acompanha o sujeito desde seu nascimento.  

A duração não é uma série de instantes iguais, porque o momento seguinte contém 

sempre, além daquele que o precedeu, a lembrança deixada por este. Além disso, como um 

momento ainda não desapareceu quando o outro acontece, eles se contraem e se condensam um 

ao outro e assim sucessivamente. Duração, portanto, não é corte brusco do tempo, mas 

continuidade, como existe continuidade entre passado e presente, em constante movimento. O 

passado dura e se estende ao presente que, por sua vez, vai em direção ao futuro. A vida não 

pode existir sem a lembrança. Para Bergson (2006), é isso que garante o passado no presente:  

 
A memória... não é uma faculdade de classificar recordações numa gaveta ou de 

inscrevê-las num registro. Não há registro, não há gaveta, não há aqui, propriamente 

falando, sequer uma faculdade, pois uma faculdade se exerce de forma intermitente, 

quando quer ou quando pode, ao passo que a acumulação do passado sobre o passado 

prossegue sem trégua. Na verdade, o passado se conserva por si mesmo, 
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automaticamente. Inteiro, sem dúvida, ele nos segue a todo instante: o que sentimos, 

pensamos, quisemos desde nossa primeira infância está aí, debruçado sobre o 

presente, que a ele irá se juntar, forçando a porta da consciência que gostaria de deixa-

lo de fora (BERGSON, 2006. p. 47-48). 

 

 

 A memória seria mobilidade e criatividade para Henri Bergson. É justamente ela que 

une o mundo material ao mundo espiritual. Não é puro armazenamento de coisas. A memória 

atua em dois planos, o plano da ação está relacionado ao corpo que contrai o passado em hábitos, 

e o plano da memória pura em que se conserva tudo e todos os detalhes da vida transcorrida. 

Há uma relação intrínseca entre tais memórias. 

 O tempo, por sua vez, ligado à memória, não é um espaço homogêneo e vazio, onde 

fatos se sucedem. Ao se referir ao tempo, Henri Bergson (2006) se remete ao tecido do real, o 

estudioso define o tempo como sucessão, continuidade, mudança, memória e criação, que não 

pode ser separado dos acontecimentos, sejam psicológicos ou físicos. Em outras palavras, o 

tempo é único, uma infinidade de fluxos ou durações temporais. O tempo é uma realidade, uma 

realidade objetiva, mas que é percebida subjetivamente, dando um caráter de individualidade a 

essa percepção temporal. 

A percepção subjetiva acerca do tempo ocorre graças à memória, segundo Bergson. Sem 

ela, seria um eterno presente, sem a noção do antes ou depois e sem as noções de sucessão, 

continuação ou mudança. É a memória que garante e permite estabelecer relações de vivências 

no presente com as vivências anteriores, oriundas do passado. A memória religa esses dois 

instantes. É a partir da temporalidade interior que se consegue atribuir temporalidade aos 

eventos externos ao corpo. Pela memória, é possível encontrar correspondência em relação aos 

eventos e acontecimentos passados.  

As contribuições de Henri Bergson aos estudos referentes à memória são importantes 

para ampliar as discussões sobre o tema. As noções de tempo, duração, matéria, corpo, espírito, 

subjetividade ganham novas abordagens a partir das pesquisas bergsonianas. A intenção da tese, 

conforme dito anteriormente, é também contribuir para que se tenha conhecimento dessas 

abordagens sobre a memória e estas como podem ser utilizadas nos estudos em literatura. 

Os romances analisados apresentam vozes narrativas impregnadas de eventos 

memorialísticos, como quando Ernesto lembra o danzak’/dançarino de tesouras. “Lembro que 

cheguei a acreditar, durante a noite, no pátio interno, que eram como bailarinos ou fantasmas 

[...]. O danzak’ vinha do inferno, segundo as beatas e os próprios índios; chegava a nos 

deslumbrar, com seus saltos e sua fantasia cheia de espelhos” (ARGUEDAS, 2005, p. 262). 

Este personagem da cultura popular andina, o dançarino de tesouras, ativa a memória do 
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narrador-personagem e o leva para reflexões sobre o que seria na verdade a imagem vista, e é 

justamente a memória que garante unicidade a tal representação. 

Também Alfredo, protagonista dalcidiano, passa por uma situação adversa numa 

cegueira momentânea. É nesse momento que a memória é ativada e Alfredo se desloca por 

pensamentos e reflexões que lhe causam tormentos e aflições. Surgem imagens em sua mente. 

“De olhos vendados, febril e atento a tudo, ante a ameaça da cegueira, imaginava ao pé da rede 

a irmã cega de Muaná. Sucediam-se cenas da doença e morte de Eutanázio misturadas ao fogo 

no camisão de Mariinha” (JURANDIR, 2018, p. 83). 

Os excertos dos romances deixam claro como ocorre a relação do fato de lembrar, 

propriamente dito, com o que é lembrado pelo sujeito do discurso. Os personagens ativam suas 

memórias a partir do presente, onde algo acontece para que ela - a memória - entre em cena e 

traz do passado as imagens guardadas e que não foram esquecidas. É do presente que parte tal 

apelo, é um movimento de volta, mas na direção do tempo presente. 

 No percurso teórico da pesquisa, apresenta-se Maurice Halbwachs, que foca no caráter 

sociológico da memória. Com um método claramente durkheinmiano, que se opunha à visão 

filosófica da autonomia individual, Halbwachs traz a memória como “fato social”. Para ele, a 

memória pertence ao âmbito social e coletivo. Ninguém pode lembrar realmente de algo fora 

da relação com a sociedade ou grupo que está inserido, pois a evocação, segundo ele, é sempre 

feita recorrendo aos outros, seja a família, o trabalho, a igreja e/ou demais grupos. 

 Em A Memória Coletiva (2006), inicia seus pressupostos teóricos sobre a memória 

através de exemplos e como o fundo social e coletivo está presente em todas as lembranças, 

mesmo as de caráter individual. Halbwachs escreve em primeira pessoa e cita acontecimentos 

de sua vida particular, viagens, passeios, visitas que comprovam suas recordações. Mas é 

categórico ao afirmar que, ao lembrar-se desses eventos,  nunca está sozinho, pois “em todos 

esses momentos, em todas essas circunstâncias, não posso dizer que estivesse sozinho […], pois 

em pensamento eu me situava neste ou naquele grupo” (HALBWACHS, 2006, p. 31).  

 Os sujeitos do discurso pertencem a diversos grupos e se relacionam como 

“testemunhos” das experiências vividas e lembradas no presente. Eles são necessários para 

confirmar ou recordar tais lembranças. Para Halbwachs, “nunca estamos sós”. O que é lembrado 

está relacionado ao outro. “Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 

somente nós vimos” (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

 O sociólogo francês não descarta ou exclui totalmente qualquer possibilidade da 

existência de uma recordação individual. Ele contraria o que era defendido pela filosofia, 
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psicologia e até pelo senso comum da época, ou seja, o caráter puramente individual da 

memória. Halbwachs entende os eventos mnemônicos como uma construção social que se 

fortalece a partir das relações existentes entre indivíduos e grupos sociais.  

 As perspectivas que concebiam a memória como um fenômeno puramente biológico, 

ou ainda como uma reação fisiológica do corpo, são rechaçadas por Halbwachs. Para ele, dizer 

que a memória tem um caráter coletivo significa dizer que o indivíduo só consegue recordar de 

algo, de algum fato, na medida em que está ligado a algum grupo social. Em outras palavras, a 

memória coletiva é sempre a memória de um grupo. O sujeito isolado, sozinho, não forma 

memória, já que necessita de “testemunhos”,  de outros para sustentá-las. “Recorremos a 

testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também para completar o que sabemos de um 

evento sobre o qual já temos alguma informação” (HALBWACHS, 2006, p. 29).  

 O indivíduo que lembra é sempre um indivíduo que está inserido num grupo que lhe 

serve de referência, está intimamente ligado a tal grupo e que também é um trabalho subjetivo. 

Schmidt & Mahfoud (1993) esclarecem que: 

 

Segundo Halbwachs, uma semente de rememoração pode permanecer um dado 

abstrato, pode ainda formar-se em imagem e como tal permanecer ou, finalmente, 

pode tornar-se lembrança viva. Estes destinos dependem da ausência ou presença de 

outros que se constituem como grupos de referências. O grupo de referência é um 

grupo do qual o indivíduo já fez parte e com o qual estabeleceu uma comunidade de 

pensamentos, identificou-se e confundiu seu passado. O grupo está presente para o 

indivíduo não necessariamente, ou mesmo fundamentalmente, pela sua presença 

física, mas pela possibilidade que o indivíduo tem de retomar os modos de pensamento 

e a experiência comum próprios do grupo (SCHMIDT&MAHFOUD, 1993, p. 285). 
 

  

 Em outras palavras, Halbwachs compreende que a lembrança, mesmo parecendo ser de 

caráter individual, está impregnada de elementos sociais. Ele entende que a memória individual 

está inserida dentro de um conjunto maior, que é a memória coletiva. Apesar da sensação de 

liberdade e subjetividade da memória individual, esta não passa de uma ilusão. Quando 

lembramos algo, um fato ou evento, mesmo que estejamos sozinhos, não estamos, pois as 

lembranças estão em combinação com o pensamento que pertenceu àquelas lembranças, mesmo 

que o grupo social não exista mais fisicamente. 

 A particularidade do sujeito que gera diversos comportamentos, entre eles, a 

rememoração das lembranças, na verdade é resultado de diferentes combinações dos fatos 

sociais, advindas das forças sociais exercidas sobre cada indivíduo. Para Halbwachs, o sujeito 

sofre as diversas influências das inúmeras correntes do pensamento social e coletivo, isto é, ele 

é produto de pensamentos e de ideologias sociais. Por não poder creditar exclusivamente a um 
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tipo de pensamento, o indivíduo acredita na sua “autonomia do pensar”, no seu livre arbítrio, e 

se esquece totalmente que não passa de um reflexo do pensamento social dos grupos que 

pertence. 

 Para o estudioso supracitado, a individualidade do sujeito está somente no campo das 

aparências, já que ele compreendia que o sujeito leva consigo, em seus pensamentos, as pessoas 

e grupos que exerceram, de alguma maneira, uma influência sobre suas lembranças,  tornando-

se, portanto, memórias coletivas. 

 

Com certeza, houve um dia em que pela primeira vez entrei na escola, um dia em que 

pela primeira vez entrei numa sala de aula, no quarto ano, no terceiro etc. Contudo, 

embora, possa localizar esse fato no tempo e no espaço, ainda que meus pais ou 

amigos me façam dele uma descrição exata, eu me vejo diante de um dado abstrato ao 

qual me é impossível correlacionar qualquer lembrança viva: não me lembro de nada. 

Também não reconheço um determinado local por onde certamente passei uma ou 

muitas vezes, tal pessoa que devo ter encontrado. Não obstante, esses testemunhos 

existem (HALBWACHS, 2006, p. 32). 

 

 Halbwachs aponta que, para ter uma melhor recordação, necessita-se recorrer a outros 

membros do grupo, que seriam os testemunhos, mas isto não seria suficiente, é preciso que as 

lembranças “se tenham conservado em meu espírito” (HALBWACHS, 2006, p. 32), o que seria 

reforçada por meio de tais testemunhos. Nessa perspectiva, as memórias individuais seriam 

constituídas a partir da memória coletiva.  

Para que isso de fato ocorra, é basilar que estes membros do grupo não percam a 

capacidade de pensar e lembrar como membros desse grupo. Se isso não ocorrer e surgir o 

esquecimento de determinado período da vida, significa, segundo Halbwachs, que se perde o 

contato e o modo de pensar daqueles membros do grupo anterior. Dessa forma, a memória 

coletiva possui uma natureza de coerção social sobre as memórias individuais, pois estão 

relacionadas ao mundo exterior das formas de pensar e lembrar. 

 Mesmo quando se está diante da presença física de um grupo, pode-se estar ausente em 

pensamento. E, nesse momento, estar conectado em pensamento a um grupo que outrora já 

tenha pertencido. Ou seja, o grupo pode ou não estar presente fisicamente. Logo, a memória 

coletiva pode ser compreendida como as lembranças e pensamentos de cada membro do grupo. 

Para o estudioso, a memória individual é uma fase da memória coletiva. 

Não é, portanto, o indivíduo que tem o controle do resgate e evocação da memória, mas 

é através desses indivíduos e as interações surgidas das relações existentes no grupo social. 

Mesmo tendo a sensação do caráter individual da memória, ela é resultado das interações sociais 

vividas pelo indivíduo. 
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 A abordagem coletiva da memória como fato social é contribuição importantes deixadas 

por Maurice Halbwachs. Os fatos sociais, para ele, tornam-se essenciais ao serem tratados como 

“coisa”. Ele abandona definitivamente as concepções individuais sobre o fenômeno da 

memória. Suas contribuições às Ciências Sociais e Humanas são inegáveis. Halbwachs recebeu 

muitas críticas pelo seu radicalismo na defesa da memória coletiva, mas sua obra ainda é 

referência quando se pretende estudar os fenômenos memorialísticos, pois entender a memória 

na perspectiva do sociólogo francês se faz necessário também para entender as construções 

identitárias geradas pelas memórias coletivas que o sujeito possui. 

 Nos romances analisados, os personagens vivem momentos de rememorações 

individuais e/ou coletivas que são marcantes a ponto de transcender para as questões de 

construções identitárias. Um episódio, por exemplo, em Três casas e um rio (2018), é na noite 

de São Marçal, onde Dona Amélia, mãe de Alfredo, rememora seu último carnaval em Muaná, 

uma cidade da Ilha do Marajó, e descreve as lembranças vividas no carnaval de outrora. 

Comparando com o presente, estabelece conexões e diferenças que, de alguma maneira ecoam, 

no seu discurso identitário. Nesse sentido, o “fato” lembrado é um evento de caráter social, pois 

pertence ao grupo a que Amélia, mulher negra, cabocla marajoara, pertence. 

 Em Os rios profundos (2005), também há momentos em que a memória parece 

determinar a identidade e os fatos sociais apontados por Maurice Halbwachs. Na narrativa 

arguediana, Ernesto está na chicheria, restaurante de Dona Felipa, diante de um tocador de 

huaynos, que, por sua vez, toca músicas recheadas de melancolia e saudosismo. Este evento 

ativa no narrador-personagem as lembranças dos vilarejos e cidades por onde passou. Isso causa 

em Ernesto comoção individual, mas as lembranças evocadas por ele são de caráter coletivo, 

uma vez que remetem ao seu pertencimento simbólico dos lugares por onde viveu. 

 Compreender o caráter individual e o caráter coletivo da memória ajuda a ler e analisar 

os romances por uma ótica da pluralidade e diversidade cultural que a narrativa ficcional traz. 

As experiências de seus personagens, com toda a gama cultural existente em seus discursos, 

refletem a relação entre narrador – personagem – espaço – tempo no texto literário. Tem-se a 

clareza de que a perspectiva de Halbwachs possa não ser unânime, mas de certa forma ajuda a 

compreender como está construída a narrativa arguediana e dalcidiana e o fazer literário de 

ambos os autores/artistas, conforme será visto mais adiante.  

 

1.4. Paul Ricoeur e a perspectiva fenomenológica da memória  
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 Este tópico irá se debruçar sobre as contribuições de Paul Ricoeur para os estudos da 

memória e sua relação com a linguagem. Herdeiro da fenomenologia de Edmund Husserl, ele 

estabelece uma relação entre a fenomenologia e uma análise da linguagem, utilizando uma 

teoria da metáfora, do mito e do modelo científico. Ele deixou um grande legado para a área da 

Filosofia, da Antropologia, da Sociologia e da Teoria Literária. Em 2000, é publicada pela 

primeira vez A memória, a história e o esquecimento, onde Ricoeur apresenta o que seria, para 

ele, a fenomenologia da memória, bem como a relação existente entre memória individual e 

coletiva. 

Ele assume a postura de que ambas têm igual importância na constituição dos 

fenômenos memorialísticos, buscando um movimento de complementariedade entre o caráter 

privado e o caráter social da memória. Para Ricoeur (2007):  

 

A fenomenologia da memória aqui proposta estrutura-se em torno de duas perguntas: 

De que há lembrança? De quem é a memória? Essas duas perguntas são formuladas 

dentro do espírito da fenomenologia husserliana. Privilegiou-se, nessa herança, a 

indagação colocada sob o adágio bem conhecido segundo o qual toda consciência é 

consciência de alguma coisa. Essa abordagem “objetal” levanta um problema 

específico no plano da memória (RICOEUR, 2007, p. 23). 

 

 De acordo com Ricoeur, “a primazia concedida por muito tempo à questão “quem”, teve 

o efeito negativo de conduzir a análise dos fenômenos mnemônicos” (RICOEUR, 2007, p. 23). 

Essa ideia traz o sujeito gramatical da memória, ou seja, o “eu”, na primeira pessoa gramatical 

destacada. Isto suscitou um grande impasse desde muito tempo. Com a questão levantada sobre 

a memória coletiva, Paul Ricoeur apresenta uma perspectiva inversa até então, “se nos 

apressarmos a dizer que o sujeito da memória é o eu, na primeira pessoa do singular, a noção 

de memória coletiva poderá apenas desempenhar o papel de conceito analógico, ou até mesmo 

de corpo estranho na fenomenologia da memória” (RICOEUR, 2007, p. 23). 

  Ricoeur propõe colocar em suspensão a pergunta costumeira de atribuir de quem é a 

memória, e isso levaria a uma aporia inútil. Dessa forma, o filósofo francês inicia “pela pergunta 

“o que”? Numa boa doutrina fenomenológica, a questão egológica – independentemente do que 

ego possa significar – deve vir depois da questão intencional”. (RICOEUR, 2007, p. 23). 

Partindo primeiro da coisa lembrada e fazendo a pergunta “o que?” Indo na direção ao sujeito 

“quem?”. Seria uma tomada de posição para esclarecer a fenomenologia da memória e os 

eventos a ela relacionados. É necessário estender a todas as pessoas gramaticais, ao “si, aos 

outros, aos estrangeiros, aos próximos”, são estes que comporão a memória, seja ela individual 

ou coletiva, e que sustentarão as lembranças do “eu”.  
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Mesmo que a memória apresente muitas possibilidades de disfunções e deficiências, é 

ela mesma a última baliza, a última âncora na busca por um passado. É somente a memória 

capaz de direcionar a uma realidade supostamente ocorrida em um dado passado. Nesse sentido, 

vale ressaltar o “caráter objetal” da memória, apresentado por Ricoeur numa linguagem 

husserliana. Ela tem como objetivo principal um determinado objeto que está no passado e que 

será evocado no presente. 

 A memória traz aspectos que estão relacionados ao caráter cognitivo e ao caráter 

pragmático acerca dos termos gregos mnèmè e anamnèsis, que significam ter uma lembrança e 

ir em busca de uma lembrança. Dessa maneira, a partir da pergunta “o que?” seguiria a questão 

“como?”. Com relação ao aspecto pragmático da memória, Ricoeur fala dos usos e abusos. O 

autor vai explorar uma larga tradição que vem desde os antigos, que seriam as técnicas de 

memorização, a “ars memoriae”, que muitas vezes é utilizada de forma equivocada, tornando-

a enferma, impedida, ou também manipulada ideologicamente, servindo a interesses diversos. 

 Paul Ricoeur vai estruturar a fenomenologia da memória partindo das questões 

primordiais “de que há lembrança?” E “de quem é a memória?”, ditas anteriormente. Nesse 

percurso, ele faz a dissociação entre a imaginação e a memória, pois a imaginação é levada para 

o campo ficcional, do irreal, do fantástico. Sobre a questão da imaginação versus memória, 

adverte:  

É na contracorrente dessa tradição de desvalorização da memória, nas margens de 

uma crítica da imaginação, que se deve proceder uma dissociação da imaginação e da 

memória levando essa operação tão longe quanto possível [...] duas intencionalidades: 

uma, a da imaginação, voltada para o fantástico, a ficção, o irreal, o possível, o 

utópico; a outra, a da memória, voltada para a realidade anterior, a anterioridade que 

constitui a marca temporal por excelência da “coisa lembrada”, do “lembrado” como 

tal (RICOEUR, 2007, p. 25-26). 

 

 Ricoeur aborda a memória como grandeza cognitiva, indo em direção contrária às 

tendências existentes da relação entre memória e imaginação. A raiz desse equívoco está na 

herança do pensamento Ocidental dos filósofos antigos, segundo Ricoeur. Para ele, é no 

conceito do eikôn, do ícone, da imagem, que assenta sua abordagem. A função do eikôn é tornar 

presente algo que está ausente. Mas o eikôn é também uma imagem, e está ligada à imaginação. 

Retomando a afirmação de Aristóteles de que “a memória é do passado” para dar outro 

significado na relação entre memória e imagem, o eikôn, é preciso entender que a memória é 

distinta da imaginação. Essa afirmativa é crucial para compreender o que Ricoeur propõe como 

sendo imagem, resultado do ato de lembrar. O ato de lembrar está sobrecarregado de 

temporalidade, diretamente relacionado ao tempo. O ato de lembrar produz imagem. 
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“É percebendo o movimento que percebemos o tempo; mas o tempo só é percebido 

como diferente do movimento quando nós o determinamos, isto é, quando podemos distinguir 

dois instantes, um como anterior, o outro como posterior” (RICOEUR, 2007, p. 35). Esse 

perceber o movimento do tempo faz com que compreendamos melhor a temporalidade da 

memória e do ato de lembrar. 

 Na abordagem ricoeuriana, para compreender o que seriam as lembranças e o que seriam 

as imagens por ela produzidas, há diferença e/ou convergência entre a lembrança e a imagem? 

Partindo dessa premissa, Ricoeur afirma que há uma diferenciação entre essas duas 

modalidades, a primeira seria a “apresentação” e a outra, a “presentificação”. A apresentação 

seria a percepção no sentido puro e simples das coisas de como um determinado evento ou 

objeto se dá à consciência. Como esta apresentação, surge enquanto imagem na consciência. Já 

as demais formas de representações ficam no âmbito da presentificação, algo muito semelhante 

ao eikôn, ao ícone/imagem dos gregos, pois coloca sob o olhar da consciência algo que está 

ausente, vindo do passado ao presente. 

A memória está relacionada a uma realidade que já aconteceu, tem a marca temporal 

como sustentação e há uma temporalidade clara nesse sentido. Já a imaginação está voltada 

para o ficcional, para o irreal, para o fantástico, Apesar dos pontos de distanciamentos entre 

essas duas categorias, memória e imaginação, há também pontos de convergências. A imagem 

é o ponto comum às duas modalidades, já que a lembrança está associada à imagem que ela 

produz. Por isso, a memória depende de imagens para que se manifeste. 

Memória/imaginação/imagens mantêm relações muito próximas tanto no que se refere ao 

caráter individual quanto de caráter coletivo.  

1.4.1. Lembranças individuais ou coletivas: quem é o sujeito da memória? 

 

Longe de resolver as aporias levantada por Ricoeur (2007), vale ressaltar a importância 

de seus estudos para novas perspectivas e abordagens aos temas sobre memória, imaginação, 

lembrança, imagem. Algumas questões suscitadas iniciam este tópico sobre o sujeito da 

lembrança ou sujeito da memória. Quem é esse sujeito? Ele é mais individual? Ou mais 

coletivo? Ou os dois simultaneamente? 

 Os estudos de Henri Bergson e Maurice Halbwachs, que de algum modo se contrapõem, 

pois, para Bergson, a memória é um evento que se relaciona ao tempo de algo que está no 

passado, direcionando este evento como sendo de caráter mais individual.  Halbwachs por sua 

vez, como sociólogo, dá ênfase ao caráter coletivo, chegando a afirmar que o sujeito da memória 
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só se lembra se estiver concatenado ao grupo social, uma vez que sem o grupo social não há 

memória. 

 Afinal, a memória é individual ou coletiva? Esta é a pregunta central. Nos romances 

escolhidos, Os rios profundos de José Maria Arguedas, e Três casas e um rio de Dalcídio 

Jurandir, a primeira questão elencada é: a memória, seja individual ou coletiva, está presente 

na narrativa ficcional desses autores? Se a resposta for afirmativa, como ela é construída e/ou 

produzida a partir do discurso dos personagens? Como a tessitura narrativa é elaborada, 

tratando-se de um texto literário e que não tem compromisso nenhum com a realidade e/ou 

verdade, mas sim com a ficção? 

 A partir de tais questões, parece pertinente mencionar que se a memória presente nos 

romances possui características de serem mais individuais ou coletivas; como são produzidas 

nos romances? Alfredo, Ernesto e os demais personagens utilizam-se da memória para dar 

expressividade ao discurso narrativo ficcional? 

 Tais questões serão respondidas na análise, mas é oportuno relacionar o caráter 

individual ou coletivo da memória, pois os romances também são marcados pelo espaço 

narrativo. Na Amazônia brasileira e na Cordilheira dos Andes, no Peru, as culturas, as tradições, 

as identidades, as memórias estão presentes nas obras. São temas recorrentes nos dois autores. 

A opção por Ricoeur se fez necessária, pois a pesquisa desenvolvida está no âmbito dos estudos 

literários, e ele dá suporte teórico para relacionar na obra literária os eventos de cunho 

memorialísticos, partindo da linguagem, caminhando em direção às narrativas ficcionais 

produzidas por Arguedas e Dalcídio, conforme será visto mais adiante. 

 Ricoeur, em A memória, a história e o esquecimento (2007), deixa suspenso o pronome 

interrogativo “quem”. Ele apresenta que o importante seria “o que” e o “como”. Nos estudos 

sobre a memória, o “quem” sempre teve privilégio, imprimindo um caráter egológico. Foram 

os gregos os responsáveis por tentar resolver a problemática da memória individual, a 

conservação dos traços mnemônicos como marca material do cérebro humano. A sustentação 

dos antigos se deu pela célebre metáfora da impressão do selo de cera, como visto na primeira 

parte deste capítulo. Concebida dessa forma, a memória coletiva seria impensável ou 

praticamente desconsiderada aos estudos memorialísticos.  

Com o nascimento das Ciências Sociais, o caráter coletivo ganha força e determina 

estudos importantes sobre a temática. Paul Ricoeur acena com a possibilidade de uma relação 

mais harmoniosa entre elas que não seja somente de oposição ou uma dicotomia. Por isso, ele 

afirma que: 
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Na discussão contemporânea, a pergunta do sujeito verdadeiro das operações de 

memória tende a dominar a cena. [...] A memória dos protagonistas da ação tomadas 

um a um, ou a das coletividades tomadas em conjunto? [...] A discussão tem alguma 

chance de versar sobre uma pergunta menos abrupta que a que se coloca geralmente 

num dilema paralisante: a memória é primordialmente pessoal ou coletiva 

(RICOEUR, 2007, p. 105). 

 

 O estudioso continua sua reflexão com alguns questionamentos que são importantes, 

“[...] por que a memória haveria de ser atribuída apenas a mim, a ti, a ela ou ele, ao singular das 

três pessoas gramaticais”? [...]. E por que essa atribuição não se faria diretamente a nós, a vós, 

a eles? (RICOEUR, 2007, p. 105). Tais perguntas iniciam as hipóteses do pensamento de 

ricoeuriano para diferenciar a memória individual da memória coletiva. É justamente dessa 

diferenciação que se dá a “busca da lembrança”, onde a subjetividade surge como ponto de 

partida, é um ato individual, não há dúvida. A discussão das vertentes egológica e social traz a 

pergunta: “quem se lembra”? É o “eu” ou o “nós”? 

 A problemática que se refere aos eventos memorialísticos de atribuir primeiramente à 

subjetividade como sendo verdade absoluta despertou uma radicalização em torno do “olhar 

interior”, o que levou uma total desconsideração do sujeito coletivo, do “olhar exterior”. Há a 

impressão, para Ricoeur, que “ao lembrar de algo, alguém se lembra de si” (RICOEUR, 2007, 

p. 107). Esta ideia surge com inegável força que tende a transformar-se em consenso. De fato, 

as lembranças pertencem a um sujeito no singular. Para Ricoeur, é fundamental fazer a distinção 

entre tal posicionamento. O autor até propõe um embate entre a subjetividade e a coletividade 

da memória e aponta a perspectiva de: 

 

Lançar pontes entre os dois discursos, na esperança de dar alguma credibilidade à 

hipótese de uma constituição distinta, porém mútua e cruzada, da memória individual 

e da memória coletiva. É nesse estágio da discussão que proporei recorrer ao conceito 

de atribuição como conceito operatório suscetível de estabelecer certa 

comensurabilidade entre as teses opostas. [...] a atribuição a si dos fenômenos 

mnemônicos e sua atribuição a outros, estranhos ou próximos. Nem por isso o 

problema das relações entre memória individual e memória coletiva estará resolvido 

(RICOEUR, 2007, p. 107).  

 

 Apresentada dessa forma, a subjetividade para Ricoeur será tratada em uma dupla 

dimensão. Uma dimensão que parte do reconhecimento de si e que se dá essencialmente na 

relação com o outro. Um dos recursos utilizados por ele foi a busca por uma linguagem comum. 

“A linguagem comum, retrabalhada com a ajuda de ferramentas de uma semântica e de uma 

pragmática do discurso, oferece aqui uma ajuda preciosa, com a atribuição das operações 

psíquicas a alguém” (RICOEUR, 2007, p. 134).  
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Ricoeur menciona uma “atribuição múltipla” aos outros e aos próximos. Dessa maneira, 

o fenômeno da memória poderia ser atribuído a si mesmo, a minha memória, a memória em 

primeira pessoa, mas também pode ser atribuída, por extensão, à coletividade, a nós, no plural. 

Nessa perspectiva ricoeuriana, é possível atribuir as características de uma memória pessoal 

para o plano da memória coletiva. 

 A especificidade da memória, bem como seus usos e abusos, pressupõe levar em 

consideração a sua dupla dimensão, o privado e o público ou, em outras palavras, o individual 

e o coletivo. A memória coletiva surge como conceito no âmbito da Sociologia, rompe com o 

psicologismo e abre novas perspectivas de análise dos fenômenos memorialísticos. Paul 

Ricoeur diz que: 

Deve-se a Maurice Halbwachs a audaciosa decisão de pensamento que consiste em 

atribuir a memória diretamente a uma entidade coletiva que ele chama de grupo ou 

sociedade. Na realidade ele já havia forjado o conceito de “quadros sociais da 

memória” antes de A memória coletiva. [...] Ele designava a memória em terceira 

pessoa e lhe atribuía estruturas acessíveis à observação objetiva (RICOEUR, 2007, p. 

130). 

 

Há uma valorização de um “sujeito plural da memória”. Chega-se ao ponto de conceber 

somente a memória coletiva como única existente, segundo o pensamento de Halbwachs. Os 

grupos sociais serviriam para dar suporte e manter vivas as lembranças uns dos outros. O sujeito 

seria reflexo das pressões sociais, o que desbanca a pretensa individualidade, liberdade e 

independência, que seria uma mera ilusão. Para Ricoeur, Halbwachs não nega o ponto 

individual na memória, que só tem algum sentido quando vista na coletividade. 

  O estudioso critica esta postura radical, “é preciso dizer primeiro que é a partir de uma 

análise sutil da experiência individual de pertencer a um grupo, e na base do ensino recebido 

dos outros que a memória individual toma posse de si mesma” (RICOEUR, 2007, p. 130). Para 

ele, é a partir da relação individual nos grupos sociais que a memória individual se fortalece, 

ou seja, também pela memória coletiva ganha força. Nesse sentido, percebe-se uma relação 

intrínseca. 

 
É essencialmente no caminho da recordação e do reconhecimento, esses dois 

fenômenos mnemônicos maiores de nossa tipologia da lembrança, que nos deparamos 

com a memória dos outros. Nesse contexto, o testemunho não é considerado enquanto 

proferido por alguém para ser acolhido por outro, mas enquanto recebido por mim de 

outro a título de informação sobre o passado (RICOEUR, 2007, p. 131). 

 

 O filósofo francês chama especial atenção ao pensamento de Halbwachs quando este 

analisa a experiência individual. Não há como negar que há no “nós” uma parte do grupo ou 

dos grupos, um pertencimento a determinado grupo que se coloca desde o início da vida. Os 



48 

 

muitos ensinamentos, experiências e preceitos são recebidos através dos outros, mesmo quando 

o sujeito está sozinho. De alguma maneira, quando o sujeito lembra, faz referência a esse ou 

aquele grupo que pertenceu em algum momento de sua existência. 

 As lembranças da infância, por exemplo, são lembranças comuns a um grupo social, no 

caso, familiar ou escolar. Tais lembranças demonstram realmente, como dizia Halbwachs 

(2006), que “nunca estamos sozinhos”. Essa é chave com a qual Ricoeur (2007) também 

concorda, a ideia egológica não se sustenta. Paul Ricoeur chama atenção especial para a 

subjetividade e a alteridade, pois, mesmo que exista o “eu” próprio, definido pela ipseidade, 

também se mantem relação e comunhão permanente com os outros, ou seja, a alteridade. 

 Mas adiante, Ricoeur faz uma reflexão acerca dos lugares. Para ele, os grupos formam 

seus lugares de memória desde a tenra idade. Esses lugares estão presentes na vida dos sujeitos, 

as lembranças de infância, por exemplo: “são socialmente marcados: o jardim, a casa, o porão, 

etc., que Bachelar prezará: “É no âmbito da família que a imagem se desloca, porque estava 

contida desde o começo e dele nunca saiu” (op. cit., p. 69)” (RICOEUR, 2007, p, 131-132). São 

dos lugares que se guardam e formam as memórias. 

 Relacionando às obras escolhidas como corpus, o lugar assume papel importante na 

“produção” da memória. Os personagens das narrativas evocam memórias a partir da relação 

com o espaço/lugar. A Amazônia, a Ilha do Marajó, os rios, os campos e o chalé de Alfredo. 

Na Cordilheira dos Andes, as cidades, as vilas, e o colégio de Ernesto são lugares/espaços 

recheados de significação simbólica para surgimento das memórias. A relação com o lugar é 

que garante que os eventos memorialísticos sejam de caráter individual e coletivo ao mesmo 

tempo. O que se lembra, o que se evoca são lembranças e imagens que estão ligados a esse 

espaço/lugar. Fatos e histórias são marcados como “pontes” entre o privado e o coletivo. 

 A relação entre o individual e o coletivo pode ser compreendida, conforme aponta 

Ricoeur, no âmbito social. Dessa forma, deixa de ser uma noção simplesmente objetiva, mas se 

torna algo inerente ao trabalho de recordação (RICOEUR, 2007, p, 132). Esse trabalho de 

recordar está relacionado às lembranças de grupos e lugares, não é algo somente do mundo da 

infância, mas também pertence às lembranças dos adultos. Ricoeur vai citar, por exemplo, uma 

viagem, uma visitação a um lugar, uma excursão. 

 As reflexões levantadas por Paul Ricoeur sobre a memória pessoal/subjetiva e a 

memória coletiva são importantes, pois, para ele, nem a fenomenologia da memória individual, 

defendida por Edmundo Husserl, nem a sociologia da memória coletiva, defendida por Maurice 

Halbwachs, conseguem invalidar a posição de uma ou de outra. Para o filósofo francês, há uma 
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coesão dos estados de consciência do “eu individual”, de um lado, e a existência das entidades 

e grupos coletivos de conservar e recordar lembranças e lugares, de outro.  

Nesse sentido, há uma tentativa de encontrar complementariedades entre elas. Apesar 

de posições aparentemente contrárias e antagônicas, Ricoeur concebe um elo entre a memória 

pessoal e a coletiva. A subjetividade e a objetividade, características de ambas as memórias, 

são examinadas na tentativa de encontrar traços comuns. 

 A existência de uma “memória declarativa” está centrada no campo da linguagem, 

elemento essencial para a compreensão dos eventos culturais, algo que está relacionado ao 

grupo social, mas também com o “sujeito subjetivo”. “Em sua fase declarativa, a memória entra 

na região da linguagem: a lembrança dita, pronunciada, já é uma espécie de discurso que o 

sujeito trava consigo mesmo [...] o pronunciado desse discurso costuma ocorrer na língua 

comum” (ROCOEUR, 2007, p. 138). 

A linguagem é, portanto, usada por todos os indivíduos de certa comunidade. As 

manifestações memorialísticas interagem e dependem de algo que está no plano coletivo, onde 

o sujeito da lembrança se encontra. É a linguagem que dá suporte a um entrelaçamento entre o 

privado e o público, no âmbito da memória. Para Ricoeur, a linguagem assume papel importante 

como portadora da memória. 

A linguagem se torna um instrumento de interação e seu uso se torna um enunciado. É 

uma atividade, característica de um ato de comunicação, como uma manifestação da vida, do 

espírito humano, e está em outras atividades, como as artes e a literatura. Nesse sentido, o 

discurso enquanto narrativa utiliza-se da língua de forma a envolver a experiência humana nas 

questões da temporalidade. Essa temporalidade surge em ações narrativas históricas ou 

ficcionais.  

1.4.2. Os sujeitos da lembrança e a linguagem narrativa 

 
 

Paul Ricoeur parte de uma construção relacional entre o individual e o coletivo da 

memória, dando sentido de complementariedade entre esses dois aspectos dos eventos 

mnemônicos. O autor ainda destaca a “atribuição da lembrança”; a quem devemos atribuir as 

lembranças? Ricoeur diz que “proponho-me, ao termo dessa investigação sobre uma aporia 

maior da problemática da memória, explorar os recursos de complementariedade, que são essas 

duas abordagens antagonistas contêm” (RICOEUR, 2007, p. 134). A complementariedade dos 

aspectos individuais e coletivos está baseada na atribuição das lembranças. É através da 

complementariedade que se deve apontar quem é o sujeito da memória. 



50 

 

Logo, há possibilidade de uma tríplice atribuição das lembranças apontadas: o eu, os 

próximos e os outros. É a partir deste desdobramento que surge a discussão entre a memória e 

a alteridade. Levando em consideração uma subjetividade aberta ao outro, é justamente nesse 

ponto que nasce a relação entre o “eu” e os “outros”. Em outras palavras, há uma dimensão 

intermediária, chamada de complementariedade, entre o pessoal e o coletivo. É onde se dão as 

trocas de lembranças entre as minhas lembranças e a dos “outros”, o que o autor vai chamar 

também de “próximos”. Mas quem são esses “próximos”? 

 
Os próximos, essas pessoas que contam para nós e para as quais contamos, estão 

situados numa faixa de variação das distâncias na relação entre o si e os outros. 

Variação de distância, mas também variação nas modalidades ativas e passivas dos 

jogos de distanciamento e de aproximação que fazem da proximidade uma relação 

dinâmica constantemente em movimento: tornar-se próximo, sentir-se próximo. 

Assim, a proximidade seria a réplica da amizade, dessa philia, celebrada pelos 

Antigos, a meio caminho entre o indivíduo solitário e o cidadão definido pela sua 

contribuição à politeia, à vida e à ação da polis (RICOEUR, 2007, p. 141). 

 

 

 Os próximos seriam pessoas que compartilham as vivências, as experiências humanas e 

as lembranças comuns. Pessoas que compartilham uma “zona privada” próxima a nós. Os 

próximos são aquelas pessoas com se quem divide alegrias, tristezas, sentimentos. Fazem parte 

dos grupos familiares, de amigos, gente do trabalho. Com quem se compartilha sensações 

insubstituíveis, com quem se mantém laços de intimidade e reciprocidade no dia a dia. Há uma 

partilha de memória entre nós e os próximos, são recordações divididas na tentativa de manter 

a memória viva e coesa. 

 Ricoeur revela que “meus próximos são aqueles que me aprovam por existir e cuja 

existência aprovo na reciprocidade e na igualdade da estima” (RICOEUR, 2007, p. 142). 

Aquele que aprova minha existência. Dessa forma, a memória dos próximos nos põe frente a 

uma perspectiva que evidencia o caráter dialético da memória, possibilitando uma ponte 

relacional entre a memória individual e a memória coletiva. 

 Ricoeur debruça-se sobre uma “fenomenologia direta aplicada à realidade social”. 

(RICOEUR, 2007, p. 138). Tal perspectiva fenomenológica só é possível quando se concorda 

que o grau relacional da memória está marcado pela presença dos “outros” e dos “próximos”. 

Mesmo de forma individual, o ato de lembrar por si só gera uma situação de diálogo que conflui 

num discurso entre os sujeitos da lembrança. 

 A atribuição da memória reforça a viabilidade de compreender o “quem lembra”. É 

nessa postura que se entende que os coletivos lembram os próximos e os outros que estão 

inseridos no meio social no qual também o “nós” faz parte. A sociedade existe e nela existem 
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os próximos, que são intermediários que lembram “fora de nós” em uma relação caracterizada 

pela alteridade. É importante compreender a relação dialética proposta entre a ipseidade e a 

alteridade, pois é nessa relação que a memória ganha força como potência e se mantém viva. 

  O pensamento ricoeuriano estabelece que não é possível estar alijado de toda a 

sociedade, de todo o coletivo, mesmo vivendo de forma isolada. A vida privada/individual ou 

coletiva passa por compreender que a memória está na relação do “eu” com o “outro”, em uma 

vivência ética e harmoniosa em sociedade. Há uma partilha da memória entre o eu e os 

próximos, essa partilha mútua de recordações é uma forma de reconstituir a sua própria 

memória.  

 Ricoeur avança nos estudos sobre a memória desde os questionamentos acerca das 

aporias até a inclusão da linguagem através da constituição das narrativas históricas ou 

ficcionais. É pela linguagem e pelo tipo de narrativa que encontramos a chave para resolver os 

pensamentos dicotômicos dos eventos mnemônicos. 

 A linguagem é usada pelo “eu” para revelar as minhas memórias aos “próximos” e aos 

“outros”, fortalecendo o aspecto coletivo, e estes a mim, encontrando assim uma saída, como 

aponta Ricoeur (2007). É nesse instante que é produzido um discurso, uma fala, uma voz, uma 

narrativa. Essa narrativa pressupõe um avanço para estabelecer a relação da memória com a 

história e a ficção. Mas também é essa linguagem narrativa que se pode associar ao que interessa 

na pesquisa apresentada, a relação da memória com a literatura. 

A relação entre memória e literatura, ou a literatura como um possível lugar de memória, 

parte da concepção de que é mediante a linguagem que se compreende a narrativa ficcional que 

se propõe analisar na tese. Nas obras tanto de Dalcídio Jurandir quanto de José María Arguedas, 

é a linguagem que evidencia as narrativas memorialísticas dos diversos personagens. Para 

Ricoeur e sua filosofia, a narrativa é um conceito amplo que está relacionado com dar sentido 

e significado à experiência humana. É pelo texto e sua tessitura que a narrativa ganha forma, 

com suas características, sua temporalidade, espacialidade e seus aspectos simbólicos 

desencadeados pela linguagem. 

As narrativas fazem parte constitutiva da existência humana. Elas desempenham 

funções importantes para a harmonia de vários elementos no mundo. E servem como mediação 

consigo mesmo entre os homens em sociedade, ou seja, uma forma de comunicação que é vital 

para a autocompreensão. As narrativas são formas de discurso, de fala, de voz e tecem uma 

trama, um enredo, uma intriga. É nelas que está presente o ficcional ou o real, dependendo da 

intenção de quem narra. 
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 Na obra Tempo e Narrativa, publicada em três volumes ou tomos (1994, 1995,1997), 

Paul Ricoeur estabelece uma espécie de tratado hermenêutico entre o tempo e a narrativa. Esse 

viés hermenêutico é fundamental para entender o ato de leitura como um momento 

interpretativo, algo característico nas narrativas históricas e ficcionais. Ricoeur traz importantes 

reflexões sobre o tempo e insere aproximações de intenções entre o historiador e o autor de 

romances, pois ambos tratam da narrativa, mas em diferentes perspectivas no ato de narrar. 

 É pela narrativa que se revela a experiência de vida de um indivíduo e de seu grupo 

social. Nela, têm-se fatos históricos e/ou ficcionais, eventos, personagens, espaços/territórios e 

linguagens. Ao pensar nos romances, interessa a narrativa ficcional a partir da perspectiva que 

Ricoeur (1995) apresenta:  

 

É a narrativa propriamente dita que consiste na relação de eventos reais ou 

imaginários; na cultura escrita, essa narrativa é idêntica ao texto narrativo. Por sua 

vez, esse enunciado narrativo tem uma relação dupla. Por um lado, o enunciado 

relaciona-se com o objeto da narrativa, isto é, com os acontecimentos contados, 

fictícios ou reais: é o que se chama normalmente a história “contada”; num sentido 

próximo, é possível chamar de diegético o universo no qual a história advém. Por 

outro lado, o enunciado tem relação com o ato de narrar considerado nele mesmo, 

com a enunciação narrativa (contar suas aventuras é, para Ulisses, uma ação da mesma 

qualidade que massacrar os pretendentes); diremos, portanto que uma narrativa conta 

uma história, senão não seria discurso: “Como narrativa, vive de sua relação com a 

história que conta; como discurso, vive de sua relação com a narração que o profere” 

(“Discours du récit”, in Figures III. p. 74) (RICOEUR, 1995, v II p. 138). 

 

 Para o filósofo francês, a composição das formas do texto narrativo ficcional ou 

histórico se dá pela mímese, que é o elemento fundamental da narrativa e deve ser entendida 

como uma atividade produtora. Dessa forma, se a mímese for definida como “imitação”, deve 

ser compreendida como “imitação criadora”. Se por outro lado for traduzida por 

“representação”, é necessário entendê-la como uma “representação duplicada”, em abertura 

constante para a ficção, estando, portanto, presente na tessitura do romance. O “artesão de 

palavras não produz coisas, mas quase-coisas, inventa o como se” (RICOEUR, 1994, v I, p. 

76). 

O estudioso divide a mímese em três fases específicas. A primeira é a mímese I, que 

seria a pré-compreensão do mundo, ou prefiguração, que está relacionada ao agir do homem. 

São as estruturas inteligíveis e compreensíveis, ou seja, atos do discurso, recursos simbólicos e 

elementos temporais no espaço. A mímese II é a ficcionalização propriamente dita. Seria o 

momento da configuração do texto e sua composição textual através da intriga. Pode-se 

entender como a transfiguração do real operado através da obra de arte, partindo do mundo 

físico e convencional, reordenando e dando outro sentido e significado. E, por fim, a mímese 
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III ou a refiguração, na qual a experiência temporal é acionada, surgindo assim o mundo do 

leitor e sua recepção, sem o qual a obra de arte literária não tem muito sentido. 

 Logo, as duas narrativas, a histórica e a ficcional, têm especificidades e finalidades 

distintas, mas também se entrecruzam em alguns momentos e encontram uma maneira de 

subsistir: 

 
O par, narrativa histórica/narrativa de ficção […] é claramente antinômico. Uma coisa 

é um romance […], outra coisa, um livro de história. Distinguem-se pela natureza do 

pacto implícito ocorrido entre o escritor e seu leitor. Embora informulado, esse pacto 

estrutura expectativas diferentes, por parte do leitor, e promessas diferentes, por parte 

do autor. Ao abrir um romance, o leitor prepara-se para entrar num universo irreal a 

respeito do qual a questão de saber onde e quando aquelas coisas aconteceram é 

incongruente; em compensação, o mesmo leitor está disposto a operar o que Coleridge 

chamava de wilful suspension of desbelief [suspensão intencional da descrença], sem 

garantia de que a história narrada seja interessante: o leitor suspende de bom grado 

sua desconfiança, sua incredulidade, e aceita entrar no jogo do como se — como se 

aquelas coisas narradas tivessem acontecido. Ao abrir um livro de história, o leitor 

espera entrar, sob conduta de devorador de arquivos, num mundo de acontecimentos 

que ocorreram realmente. Além disso, ao ultrapassar o limiar da escrita, ele se mantém 

em guarda, abre um olho crítico e exige, se não um discurso verdadeiro comparável 

ao de um tratado de física, pelo menos um discurso plausível, admissível (RICOEUR, 

2007, p. 274-275). 

 

 Conforme o excerto acima, a distinção entre as narrativas é importante para a 

compreensão das intenções do autor do texto. É no texto e consequentemente no tipo de 

linguagem que ele revela o objeto narrativo. Ricoeur elabora recursos teóricos para refletir sobre 

o texto. É pela hermenêutica que encontra suporte para tais definições para uma análise 

narrativa. Chama especial atenção na citação acima o pacto estabelecido: “distinguem-se pela 

natureza do pacto implícito ocorrido entre o escritor e seu leitor” (Idem, 2007). É nesse pacto 

que, em Tempo e Narrativa (1997), a singularidade da narrativa ficcional e da histórica se 

entrecruzam: 

 

A ficção é quase histórica, tanto quanto a história é quase fictícia. A história é quase 

fictícia tão logo a quase presença dos acontecimentos colocados 'diante dos olhos' do 

leitor por uma narrativa animada supre, por sua intuitividade, sua vivacidade, o caráter 

esquivo da passadidade do passado, que os paradoxos da representância ilustram. A 

narrativa de ficção é quase história na medida em que os acontecimentos irreais que 

ela relata são fatos passados para a voz narrativa que se dirige ao leitor; é assim que 

eles se parecem com acontecimentos passados e a ficção se parece com a história 

(RICOEUR, 1997, v III p. 329). 

 

 É através da voz, da linguagem usada, que se elaboram narrativas memorialísticas, que 

são as vozes do passado, guardadas na memória e presentificadas pelos narradores/personagens. 

A evocação é uma “relação [...] circular: poderíamos dizer que é como quase histórica que a 
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ficção confere ao passado essa veracidade de evocação que faz de um grande livro de história 

uma obra-prima literária”. (RICOEUR, 1997, v III p. 330). 

 Paul Ricoeur (2007) apresenta que a memória está relacionada a algo vivido no passado, 

algum evento que ocorreu. O autor afirma que a imaginação se intercambia com o ficcional, 

que não tem a obrigatoriedade de ter acontecido efetivamente. Ambas as narrativas estão 

vinculadas a acontecimentos que estão no passado. O discurso do narrador/personagem ganha 

força, pois é ele que vai ser o portador dessa voz, rememorando o ausente e recontando os fatos 

ocorridos. Para Ricoeur (1995) seria: 

 
Como incorporar as noções de ponto de vista e de voz narrativa ao problema da 

composição narrativa? Essencialmente, vinculando-as às categorias de narrador e de 

personagem: o mundo contado é o mundo do personagem e é contado pelo narrador. 

Ora, a noção de personagem está solidamente ancorada na teoria narrativa, na medida 

em que a narrativa não poderia ser uma mímese de ação sem ser igualmente uma 

mímese de seres agentes; ora, seres agentes são, no sentido amplo que a semântica da 

ação confere a noção de agente, seres que pensam e que sentem; melhor, seres capazes 

de falar seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações. A partir de então, é possível 

deslocar a noção de mímese da ação para o personagem e do personagem para o 

discurso do personagem (RICOEUR, 1995, v II, p. 147). 

 

 Dessa forma, a linguagem, associada ao ato de comunicação, é uma potência viva do 

espírito humano e está relacionada às atividades individuais e/ou coletivas. Não há evento na 

natureza que não esteja ligada, de algum modo, à linguagem. É ela que dá suporte para a 

transmissão do pensamento humano e, consequentemente, da memória. 

 A linguagem é essencial ao ser humano em todas as suas atividades. É por meio dela 

que o sujeito pode expressar seus sentimentos, angústias, desejos e sonhos diante do indizível. 

A linguagem é o lugar firme que sustenta suas crenças e valores nas diversas manifestações por 

ela produzidas, criadas e recriadas. 

É no âmbito da linguagem que se encontram as manifestações de caráter memorialístico, 

pois é em tais manifestações que está a relação entre memória e literatura, em uma perspectiva 

hermenêutica. Ao ler uma obra literária, em especial os romances de caráter memorialísticos, 

tem-se a sensação de habitar diferentes mundos, em que a noção de verdade é inabalável. 

Acredita-se que esses outros mundos são verdadeiros. O leitor entra através do tempo e espaço 

em um mundo ficcional que o mundo real não é capaz de oferecer. A memória é quem garante 

unicidade no discurso literário proferido pelo narrador e personagem. 

 O escritor/artista moderno se utiliza tanto de recursos da tradição oral quanto da 

linguagem escrita e de elementos da cultura social dos povos em que está inserido. Nesse 

sentido, o escritor/artista é produtor de imagens e tais imagens surgem na linguagem e no 
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discurso dos personagens por meio das lembranças. “A enunciação torna-se o discurso do 

narrador, enquanto o enunciado se torna o discurso do personagem” (RICOEUR, 1995, v II p. 

148). Dito de outra forma, a linguagem literária ganha força e dinâmica no romance. “A questão 

será, então, saber por que procedimentos narrativos especiais a narrativa se constitui em 

discurso de um narrador que conta o discurso de seus personagens” (Idem, p. 148). Ricoeur 

enfatiza, então, que é mediante as noções de ponto de vista e de voz narrativa que se pode ser 

respondidas tal questão. 

 O percurso do labor de quem se aventura a tecer ficcionalmente as memórias de um 

passado histórico ou de tradições, saberes e cultura é um trabalho interminável. Como alguém 

que trabalha a terra e a prepara para o plantio e depois para a colheita. Logo, a literatura torna-

se o centro de gravidade do trabalho memorialístico do escritor/artista, que repassa ao narrador 

e personagens a tarefa de concretizar os fenômenos mnemônicos que dão tessitura ao texto 

através da voz narrativa. A literatura se torna par excellence da memória e com ela estabelece 

um diálogo constante, atuando como cúmplices da urdidura literária. 

Cabe ao escritor/artista ser o responsável por congelar o tempo e resgatar o sopro de 

uma existência, não omitindo de forma nenhuma os “fatos pretéritos”, mesmo que estes sejam 

traumáticos ou causem incômodos. Atuando como produtora de memórias, é permitido à 

literatura estabelecer lacunas, desvios propositais ou não, inserir silêncios, paradoxos e utilizar 

mecanismos que garantam literariedade ao texto. Sendo assim, as falhas e rasuras não podem 

ser consideradas como erros, e sim instrumentos, sem os quais o discurso literário não garante 

a polissemia e a ambiguidade. 

 A relação estabelecida entre a memória e literatura se dá através de um jogo em 

constante movimento, o jogo das lembranças evocadas e do esquecimento silenciado que estão 

no discurso do imaginário e que ocorre tanto na memória individual quanto na memória coletiva 

de forma dinâmica. Ela, a literatura, é capaz de semear um imaginário cultural coletivo que traz 

novas visões e experiências, nas quais o sonho, a fantasia e o devir estão legitimados no texto 

através da linguagem e da voz narrativa dos personagens. 

  Entender a literatura como um possível lugar de memória não significa reduzi-la a 

condição de documento histórico. Pelo contrário, garante que ela seja potência criadora de 

imagens por meio das lembranças, conseguindo redimensionar seu propósito enquanto obra de 

arte. O discurso contido no texto literário, através de seu narrador-personagem, radicaliza a 

acepção do verbo inventar, tendo como sinônimos criar, recriar, elaborar, reelaborar. A 

memória está intimamente ligada ao criar, ao trabalho criador do autor, posto em prática no 

discurso dos personagens na trama/intriga literária. Uma dupla capacidade, tendo a liberdade 
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ficcional garantida, torna-se um discurso rico que traz à tona memórias que ficariam guardadas, 

caso o trabalho artístico não fosse colocado em prática. 

 A seguir, a tese trará para discussão as questões relacionadas à identidade e suas 

construções, bem como as questões relacionadas à cultura, e as noções de transculturação 

narrativa.  
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2. CONCEITOS DE CULTURA E IDENTIDADE 
 

 

Neste capítulo da tese, serão abordados os conceitos de cultura, identidade cultural, 

formação da cultura e da literatura no continente latino-americano, bem como o entendimento 

do que seria transculturação narrativa, aplicada aos estudos literários, em especial aos dois 

autores e seus romances que foram escolhidos para esta pesquisa. As definições sobre cultura 

e/ou culturas são importantes para o estudo literário que será desenvolvido nos próximos 

capítulos de análise. 

Vale ressaltar que não há intenção de trazer conceitos fechados e definitivos, mas iniciar 

uma reflexão, observando como o conceito se modifica de acordo com a abordagem escolhida. 

Algumas questões se tornam basilares: o que se entende por cultura? Como está presente no 

cotidiano da vida dos sujeitos e como se relaciona com a identidade? É possível fazer uma 

leitura literária a partir do conceito de cultura e/ou identidade? Uma premissa é que a identidade 

e/ou identidades se constrói a partir da cotidianidade da cultura. Nesse sentido, o objetivo é 

compreender a identidade e sua relação com a memória e a literatura.  

O conceito tradicional de cultura muitas vezes é usado de forma equivocada e pode levar 

a preconceitos e/ou banalizações, que trazem prejuízos para a sua compreensão. Um teórico 

que se debruçou sobre esse conceito foi Terry Eagleton. Em A ideia de Cultura (2005), ele 

afirma que “cultura é considerada uma das duas ou três palavras mais complexas de nossa 

língua” (EAGLETON, 2005, p. 09). E aponta uma discussão teórica importante e amplamente 

discutida em torno do termo, considerando a necessidade de problematizar tal conceito diante 

do enorme desgaste e indevida utilização nas diversas áreas. 

Eagleton vai abordar a cultura trazendo o conhecimento do termo em diferentes 

direções, apresentando, assim, avanços e limites das diversas áreas, atribuindo uma questão 

tautológica ao conceito, ou seja, ele conclui que a cultura sempre existiu no interior da 

humanidade. Para ele, desde o manejo da terra até as mais complexas relações que acontecem 

na reprodução de bens culturais dentro do sistema capitalista globalizado, tudo está interligado 

com a cultura. Portanto, tratar de cultura é tratar de um conceito histórico e em constante 

movimento. 

Terry Eagleton (2005) não oferece uma conceituação definitiva e acabada de cultura; na 

verdade, ele propõe uma tentativa de compreensão: “a cultura pode ser aproximadamente 

resumida como o complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de 

vida de um grupo específico” (EAGLETON, 2005, p. 52). No percurso escolhido por Eagleton, 
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o autor aponta o estudo de E.B. Tylor como pioneiro para a compreensão do termo em “seu 

Primitive culture, que inclui conhecimento, crença, arte, moral, leis, costumes e quaisquer 

outras capacidades e hábitos adquiridos pelo ser humano como um membro da sociedade” 

(EAGLETON, 2005, p. 52). 

 Importante observar que Eagleton se preocupa em compreender como acontecem as 

práticas culturais no interior dos diversos grupos sociais. É a partir de tais práticas que é possível 

entender como as tradições, costumes, ritos, festas, religiosidade, por exemplo, podem ser 

alterados na medida em que ocorrem mudanças nas estruturas sociais. A cultura, dessa forma, 

é entendida como um processo em movimento. Compreender a cultura inserida em uma 

sociedade é compreender sua dinâmica. Não é possível uma definição prévia sem um 

entendimento de como se dá todo o processo histórico de surgimento até a concretização de 

uma manifestação cultural no seio social. 

 É pelos anos 60 do século XX que o termo se transforma e ocupa lugar de destaque nas 

diversas perspectivas e discussões que lhe são atribuídas, o que causa certos transtornos e 

conflitos. “Ela agora significa a afirmação de uma identidade específica - nacional, sexual, 

étnica, regional [...], aquilo que era antes concebido como um reino de consenso foi 

transformado em um terreno de conflito” (EAGLETON, 2005, p. 57). 

 A cultura, diferentemente do que era apresentada no passado, como aglutinadora e 

pacificadora das forças sociais, torna-se elemento de conflito e desestabilização. Ela está em 

crise no seio da estrutura capitalista. Mas ao mesmo tempo é a cultura que faz com que os 

diversos grupos sociais almejem alcançar espaços antes negados. Percebe-se com isso a 

construção da identidade dos grupos sociais, que tentam sobreviver e afirmar sua cultura dentro 

dessa batalha cultural. “Já não é uma forma de resolução de conflitos políticos, uma dimensão 

mais elevada ou mais profunda na qual nos podemos reconhecer como humanos que partilham 

essa mesma condição” (EAGLETON, 2005, p. 57). 

 Por sua vez, Denys Cuche, em A noção de cultura nas Ciências Sociais (1999), afirma 

que “as palavras têm uma história e, de certa maneira também, as palavras fazem história” 

(CUCHE, 1999, p. 17). Logo, ele busca na origem etimológica ajuda para a compreensão de tal 

conceito: “é indispensável que se reconstitua sua gênese social, sua genealogia”. Isto é, trata-se 

de examinar como foi formada a palavra e, em seguida, o conceito científico que dela depende, 

a fim de localizar sua origem e sua evolução semântica (CUCHE, 1999, p. 18). 

 Terry Eagleton (2005) também adota semelhante proposta apresentada por Cuche 

(1999): “o conceito de cultura, etimologicamente falando, é um conceito derivado do de 
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natureza. Um dos seus significados originais é ‘lavoura’ ou ‘cultivo agrícola’, o cultivo do que 

cresce naturalmente” (EAGLETON, 2005, p. 09). 

 A afirmativa remete a uma discussão anterior sobre as noções de cultura e natureza. Por 

muito tempo, pensou-se que eram sinônimas e mantinham estreita relação, mas, no decorrer do 

tempo e com os avanços teóricos das Ciências Naturais e das Ciências Humanas, como 

Antropologia, Etnologia, Sociologia, essas noções foram se distanciando, o que serviu para se 

ter uma maior clareza sobre tais conceitos. 

 Eagleton (2005) afirma que cultura era tratada como atividade de cultivar algo, sempre 

relacionada ao trabalho da terra, ao campo, ao trabalho agrícola. E completa que “a raiz latina 

da palavra cultura é colere, que pode significar qualquer coisa, desde cultivar e habitar a adorar 

e proteger” (EAGLETON, 2005, p. 10). Cuche (1999) assegura que, no século XVI, o termo 

designava um estado de uma coisa cultivada, ou de uma ação, no sentido de semear a terra, mas 

que, a partir do século XVIII, começa a surgir, nos primeiros dicionários da época, o termo no 

sentido figurado, quando se tem a entrada no Dicionário da Academia Francesa (CUCHE, 

1999).  

Com o tempo, cultura passa por uma mudança semântica, e tal mudança foi um tanto 

paradoxal, pois “são os habitantes urbanos que são ‘cultos’, e aqueles que realmente vivem 

lavrando o solo não o são. Aqueles que cultivam a terra são menos capazes de cultivar a si 

mesmos. A agricultura não deixa lazer algum para a cultura” (EAGLETON, 2005, p. 10). Sendo 

assim, cultura passa a ser aquisição de conhecimento racional. 

 Tal pensamento apontado se torna ambíguo, uma vez que, em sua etimologia, cultura 

estava relacionada ao cultivo da terra, mas agora tem outro significado. A cultura deveria ser 

adquirida nos centros urbanos, já que, na zona rural, as pessoas são “incultas”, “suas produções 

não têm significado, nem civilidade”. Em uma sociedade estratificada em classes sociais, esse 

pensamento ganha terreno fértil. A classe dominante entende que a cultura não é algo simples, 

requer aprimoramento e conhecimento para sua “aquisição”. Denys Cuche (1999) observa que: 

 
Cultura é sempre empregada no singular, o que reflete o universalismo e o humanismo 

dos filósofos: a cultura é própria do Homem. A palavra também é associada às ideias 

de progresso, de evolução, de educação, de razão que estão no centro do pensamento 

da época (CUCHE, 1999, p. 21). 

 

 A cultura estava impregnada de preceitos que estavam em sintonia com as ideais do 

Iluminismo, sugerindo uma relação com o termo civilização, visto que se compreendia que 

estava ligada aos elementos da nova sociedade que estava se formando com a ideia de 

progresso, das ciências, da moral, da educação, da civilização, noções estas que estão presentes 
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na formação de um pensamento urbano, concatenado ao surgimento e organização das 

primeiras cidades, eventos estes que ocorrem na formação dos Estados-nações, principalmente 

com o advento da Modernidade. 

 Várias correntes do pensamento humano se debruçam sobre o tema e quase nunca 

chegam a uma definição consensual. Todavia, é no seio da nascente Ciências Sociais que o 

conceito de cultura vai ganhar novo formato. A partir de estudos na Etnologia e da 

Antropologia, o termo se torna um conceito científico. 

 Para Cuche (1999), também mencionado por Eagleton (2005), deve-se a Edward Burnett 

Tylor (1832 – 1917) a definição moderna e científica de cultura.  

 
Cultura e civilização são tomadas em seu sentido etnológico mais vasto, são um 

conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, 

os costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto 

membro da sociedade (CUCHE, 1999, p. 35). 

 

 A definição apresentada por E. B. Tylor rompe com as noções restritivas e 

individualistas sobre cultura. Ela funciona como algo adquirido, e não depende da 

hereditariedade biológica, muito menos do determinismo geográfico ou histórico do sujeito. 

Acrescenta-se a dimensão coletiva ao conceito, pois se liga ao sujeito como membro de um 

grupo social. Ainda assim, o termo estava relacionado ao conceito de civilização, uma vez que 

se entendia uma estreita relação entre tais conceitos. É na Antropologia que ocorrerá tal cisão. 

Cabe a Franz Boas (1858 – 1942) a explicação do conceito de cultura no plural. Ele compreende 

o termo “as culturas”, e não “a cultura”.  

 

Devemos a Boas a concepção antropológica do “relativismo cultural”, mesmo que não 

tenha sido ele o primeiro a pensar a relatividade cultural nem o criador desta expressão 

que aparecerá apenas mais tarde. Para ele, o relativismo cultural é antes de tudo um 

princípio metodológico. A fim de escapar de qualquer forma de etnocentrismo no 

estudo de uma cultura (CUCHE, 1999, p. 44, grifo nosso). 

 

 

É na perspectiva do relativismo cultural que os estudos sobre cultura avançam. Pelo 

relativismo cultural, compreende-se a existência de diversas culturas dentro do seio social, 

desde a chamada cultura erudita passando pelas culturas populares. A perspectiva adotada por 

Franz Boas é um passo significativo e abre importante caminho para ponderar as diversas 

culturas existentes em um mesmo espaço/território geográfico, ocasionando trocas e influências 

culturais ocorridas como resultado da confluência das diversas culturas existentes. 

No próximo tópico, será discutida a questão da formação cultural no continente latino e 

será preciso entender os processos formadores e como estes influenciam o comportamento e 
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discursos surgidos a partir da chegada e confronto com outras culturas. A necessidade de trazer 

tais temas se faz por causa dos romances que se analisa na pesquisa, visto que a perspectiva 

adotada na tese é da transculturação narrativa, elaborada pelo teórico uruguaio Ángel Rama 

para entender a formação cultural, artística e literária na América Latina. 

 

2.1. Formação cultural no continente latino-americano  

 
 

O escritor e crítico literário martinicano Édouard Glissant também aborda os temas de 

cultura e identidade. Seus escritos têm servido de referência aos estudos culturais e literários na 

América Latina e Caribe. Glissant, em Introdução a uma poética da diversidade (2005), vai 

apontar a existência de culturas atávicas e culturas compósitas quando aplica o conceito de raiz 

única e raiz rizoma, termo emprestado de Deleuze/Guattari (Mil Platôs I, 2019). Ao discutir a 

formação cultural e identitária na América Latina, ele diz que:  

 

A raiz única é aquela que mata à sua volta, enquanto o rizoma é a raiz que vai ao 

encontro de outras raízes. Apliquei essa imagem ao princípio de identidade, e o fiz 

também em função de uma “categorização das culturas” que me é própria, uma divisão 

das culturas em culturas atávicas e culturas compósitas. [...] A cultura atávica é aquela 

que parte de uma Gênese e do princípio de uma filiação, com o objetivo de buscar 

uma legitimidade sobre uma terra que a partir desse momento se torna território. [...] 

Culturas compósitas, ou seja, culturas nas quais se pratica uma crioulização 

(GLISSANT, 2005, p. 72). 
 

 As culturas atávicas, portanto, são aquelas que têm a intenção de legitimar-se sobre outra 

cultura considerada “inferior”, em uma perspectiva de domínio de espaço/território. Cabe aqui 

entender como sendo o pensamento de uma cultura única, de uma nação ou de um território 

dominado culturalmente. Já o conceito de crioulização apontado por Glissant (2005) para as 

culturas compósitas seria um encontro de vários elementos culturais vindos de um horizonte 

diverso e que se crioulizam, imbricam-se, confundindo uma cultura com a outra. O resultado é 

o imprevisível, algo absolutamente novo (GLISSANT, 2005). Mais adiante, ele esclarece o que 

se entende por crioulização:  

 

A crioulização exige que os elementos heterogêneos colocados em relação se 

intervalorizem, ou seja, que não haja degradação ou diminuição do ser nesse contato 

e nessa mistura, seja internamente, isto é, de dentro para fora, seja externamente, de 

fora para dentro. [...] A crioulização é imprevisível. [...] a crioulização é a 

mestiçagem acrescida de uma mais-valia que é a imprevisibilidade (GLISSANT, 

2005, p. 22, grifo nosso).  
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 Algumas questões precisam ser elucidadas para melhor compreensão dos conceitos 

apresentados por Eduard Glissant ao tratar das culturas e consequentemente das identidades. 

Para ele, estes conceitos estão intimamente ligados, no que ele chama de uma “poética da 

diversidade e da relação”. Um termo utilizado por ele é o diverso. Este termo é essencial em 

sua poética para compreender os territórios e as fronteiras que precisam ser reavaliados e 

reinterpretados a partir de novos processos históricos relacionados às construções culturais e 

identitárias que se formam. 

 O conceito de diverso é a indicação de que toda cultura é heterogênea e se forma no 

contato necessário e fundamental com outras culturas. Isso contrapõe a visão de uma cultura 

única, pura, original e atávica. E ultrapassa a visão histórica de uma cultura hegemônica que 

identifica uma nação, um país ou continente, por exemplo. A noção de cultura brasileira, cultura 

americana, cultura peruana cai por terra com o diverso. São várias culturas que se conformam, 

dando lugar à “imprevisibilidade”, a algo novo. O diverso ultrapassa a totalidade dos povos e 

comunidades e se opõe veementemente à compreensão generalizante de cultura. 

 Para Glissant (2005), o diverso seria um esforço humano na direção de uma relação 

transversal. Aspectos como diversidade, pluralidade, heterogeneidade fazem parte do diverso 

na “Totalidade-mundo” glissantiana. Dessa foram, para Eduard Glissant, “o mundo se 

criouliza” (Glissant, 2005): 

 
Isto é: hoje, as culturas do mundo colocadas em contato umas com as outras de 

maneira fulminante e absolutamente consciente transformam-se, permutando entre si, 

através de choques irremissíveis, de guerras impiedosas, mas também através de 

avanços de consciência e de esperança que nos permite dizer – sem ser utópicos e 

mesmo sendo-o – que as humanidades de hoje estão abandonando dificilmente algo 

em que se obstinavam há muito tempo – a crença de que a identidade de um ser só é 

válida e reconhecível se for exclusiva, diferente da identidade de todos os outros seres 

possíveis (GLISSANT, 2005, p. 18). 

 

 Nessa perspectiva, Glissant (2005) propõe um conceito interessante para entender as 

culturas e identidades formadas a partir do diverso e do reconhecimento do outro, seria o 

conceito de rastros/resíduos. Ele parte do movimento de povoamento e migração para explicar 

o rastro/resíduo. Ou seja, é através desse movimento que as pessoas deixam seus lugares e vão 

para outras regiões, espaços/territórios, mas não sem antes levar “a memória dos cantos 

entoados nos funerais, casamentos, batismos, que expressam a dor, a alegria, vindo do antigo 

país de origem, e que são cantados [...] em diversas ocasiões da vida familiar” (GLISSANT, 

2005, p. 19-20). 

 É pelo movimento de rastro/resíduo que se instaura o imprevisível. A memória, nesse 

sentido, assume papel protagonista, pois é por ela que circulam e se movimentam a cultura, a 
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identidade, a diferença. Através dela se constroem novas formas de linguagens, novas formas 

artísticas que são válidas para todos ou para poucos no novo espaço/território habitado. As 

músicas, as danças, as rezas, os instrumentos são reconfigurados e são aceitos ou não. “O 

pensamento do rastro/resíduo é aquele que se aplica, em nossos dias, da forma mais válida, à 

falsa universalidade dos pensamentos de sistema” (GLISSANT, 2005, p, 20). 

 Glissant (2005) se apropria do conceito de crioulização para defender a tese que no 

mundo todo, por meio dele, recompõe a paisagem cultural. Vale deixar claro que crioulização 

não é somente o contato com as culturas negras advindas dos movimentos de escravização ou 

diásporas da África, mas todo e qualquer movimento de contato simbiótico se encaixa nessa 

perspectiva para Glissant (2005): 

 

Os fenômenos de crioulização são fenômenos importantes porque permitem praticar 

uma nova abordagem da dimensão espiritual das humanidades. Uma abordagem que 

passa por uma recomposição da paisagem mental dessas humanidades presentes no 

mundo hoje. Porque a crioulização supõe que, os elementos culturais colocados em 

presença uns dos outros devam ser obrigatoriamente “equivalentes em valor” para que 

essa crioulização se efetue realmente. Isso significa que se nos elementos culturais 

colocados em relação, alguns são inferiorizados em relação a outros, a crioulização 

não se dá verdadeiramente. Ela se dá, mas de modo desiquilibrado, que deixa a 

desejar, e de maneira injusta (GLISSANT, 2005, p. 20-21). 

 

Eduard Glissant prefere usar o termo crioulização no lugar de “mestiçagem”, pois, para 

ele, este indica algo que pode ser previsível e calculável em seus efeitos dentro de uma mistura 

de culturas. “Podemos calcular os efeitos da mestiçagem” (GLISSANT, 2005, p. 22). E define 

que “ao contrário da mestiçagem, a crioulização rege a imprevisibilidade; ela cria nas Américas 

microclimas culturais e linguísticos absolutamente inesperados” (GLISSANT, 2005, p. 23). “A 

palavra “crioulização”, obviamente, vem do termo crioulo (a) e da realidade das línguas 

crioulas, [...] é uma língua compósita, nascida do contato entre elementos linguísticos 

absolutamente heterogêneos uns aos outros” (GLISSANT, 2005, p. 24). 

 

É por essa razão que penso que o termo crioulização se aplica à situação atual do 

mundo, ou seja, à situação na qual uma “totalidade terra”, “enfim realizada”, permite 

que dentro dessa totalidade (onde não existe mais nenhuma autoridade “orgânica” e 

onde tudo é arquipélago) os elementos culturais mais distantes e mais heterogêneos 

uns aos outros possam ser colocados em relação. Isso produz resultados imprevisíveis 
(GLISSANT, 2005, p, 26). 

 

 A metáfora glissantiana de arquipélago se refere ao seu local de origem também. A 

Martinica é uma ilha que pertence ao arquipélago das Antilhas, no mar do Caribe. A ilha não 

tem “fronteiras” tradicionais constituídas, o mar é capaz de levar e trazer um compósito de 

elementos que desembarcam na ilha. “O mar do Caribe é um mar que difrata e leva a 
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efervescência da diversidade. Ele não é apenas um mar de trânsito e de passagens, mas é 

também um mar de encontros e de implicações” (GLISSANT, 2005, p. 17). O mar do Caribe é 

o caminho dos elementos culturais que vêm de diversos horizontes completamente diferentes e 

que se encontram, se confundem um ao outro para dar lugar a algo novo que é absolutamente 

imprevisível. 

 Aos estudos sobre cultura, além dos conceitos e noções vistas acima a partir de Glissant, 

tem-se a noção de hibridismo cultural. Na América Latina, o pioneiro nos estudos sobre 

hibridismo é Néstor García Canclini, que publica Culturas híbridas: estratégias para entrar e 

sair da modernidade (2008). O trabalho de García Canclini é analisar os papéis dos agentes 

sociais que estão envolvidos nos processos de produção cultural, sejam eles cultos/eruditos, 

populares ou de massa, e como estão relacionados na chamada modernidade. 

A partir de um estudo profundo e amplo nos diversos setores que tratam dos processos 

culturais e suas diversas perspectivas, como artistas, produtores culturais, literatos, acadêmicos, 

as mídias, até a classe política, é deste estudo que Canclini (2008) aponta o que seria tradicional 

e o que seria moderno na América Latina e como foi formada a cultura hibrida, tão marcante 

no continente. Para ele, a hibridez ocorre há muito tempo, dentro dos largos processos históricos 

de emancipação, ocupação e modernização. 

Canclini (2008) entende que a América Latina passa por uma abrupta interpenetração e 

coexistência de culturas, advindas das mais variadas partes do mundo. Muitos processos de 

formação cultural ocorridos desde o século XVI dão conformação a uma “mesclagem cultural”. 

Termos como ocidentalização, transculturação, heterogeneidade cultural, hibridismo cultural 

passam a designar os processos e produtos que são resultados das novas ordens simbólicas e 

que fazem parte de toda essa gama cultural dos países latino-americanos. 

 
Parto de uma primeira definição: entendo por processo de hibridação processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de formas 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. Cabe 

esclarecer que as estruturas discretas foram resultado de hibridações, razão pela qual 

não podem ser consideradas fontes puras (CANCLINI, 2008, p. 19). 

 

 O resultado do choque desencadeado no encontro de culturas dos colonizadores e 

colonizados, em todo o processo de ocupação e nos processos de negociação dos sujeitos do 

Novo Mundo resultou em tensões que Canclini identifica como “heterogeneidade 

multitemporal” (CANCLINI, 2008, p. 74). A tentativa de compreensão da cultura e sua 

efervescência nos espaços urbanos, bem como o entendimento das lógicas das culturas 
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populares, a recepção e o consumo dos bens culturais e simbólicos na América Latina a partir 

da heterogeneidade multitemporal se transformam na perspectiva laboral de Canclini. 

 O estudioso parte de que os “estudos sobre a hibridação modificaram o modo de falar 

sobre identidade, cultura, diferença, desigualdade, multiculturalismo” (CANCLINI, 2008, p. 

17), além das dicotomias entre tradição/modernidade, norte/sul, local/global. Ele combate o 

discurso que reverbera que as fusões interculturais ocorreram sem contradições e conflitos. Para 

o autor, o processo de hibridação cultural na América Latina é resultado da inexistência de 

políticas que regulem de forma coerente e baseada na modernidade que atente para a 

diversidade e heterogeneidade cultural. Todas as estruturas e práticas de produção cultural são 

tratadas de forma separadas e estanques, o que não traduz a realidade. Surge, portanto, um 

hibridismo que desemboca em sínteses imprevisíveis. 

 

[...] hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições, mas sim, que pode ajudar 

a dar conta de formas particulares de conflito geradas na interculturalidade recente em 

meio à decadência de projetos nacionais de modernização da América Latina. Temos 

que responder à pergunta de se o acesso à maior variedade de bens, facilitado pelos 

movimentos globalizadores, democratiza a capacidade de combiná-los e de 

desenvolver uma multiculturalidade criativa (CANCLINI, 2008, p. 18). 

 

 García Canclini questiona e critica os discursos recorrentes de projetos e intenções que 

tentam buscar uma conciliação na imensa diversidade cultural e efervescência dos processos de 

apropriação de bens culturais. Nem todos têm acesso de forma igualitária ou são tratados dessa 

forma. Há, na América Latina, uma desigualdade enorme nesses processos. O resultado disso é 

que muitas “culturas” são privilegiadas em detrimento de outras. Nasce, assim, uma 

preocupação com relação aos meios massivos de comunicação quanto aos processos de 

recepção e apropriação dos bens simbólicos. 

 Para Canclini (2008), há uma necessidade de ações que podem ser consideradas 

hibridas, visto que entrariam nessa discussão diversas áreas que dialoguem. Uma combinação 

que vai desde a Etnografia, Antropologia e Sociologia, passando pelas Artes e Literatura, indo 

em direção aos Estudos de Comunicação. É nesta confluência que residem os elementos para 

problematizar e realizar um projeto emancipador e democrático no continente americano, no 

qual países são resultados de um produto que vai desde as tradições culturais e linguísticas dos 

povos pré-colombianos à justaposição e cruzamento de tradições do europeu colonizador e da 

escravização africana. 

 Ainda sobre os termos conceituais, Canclini (2008) observa que “estes termos – 

mestiçagem, sincretismo, crioulização – continuam a ser utilizados em boa parte da bibliografia 
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antropológica e etno-histórica para especificar formas particulares de hibridação mais ou menos 

clássica” (CANCLINI, 2008, p. 29). E questiona a importância de como designar situações de 

“fusão entre culturas de bairro e midiáticas, entre estilos de consumo de gerações diferentes, 

entre músicas locais e transnacionais, que ocorrem nas fronteiras e nas grandes cidades” 

(CANCLINI, 2008, 29). 

 Esta preocupação de García Canclini é importante para verificar que existe um 

arcabouço de pesquisas e estudos que avançam sobre a teorização dos processos culturais que 

ocorrem na América Latina. Esse movimento não pode passar despercebido. Para o pesquisador 

mexicano, “a palavra hibridação aparece mais dúctil para nomear não só as combinações de 

elementos étnicos ou religiosos, mas também a de produtos das tecnologias avançadas e 

processos sociais modernos e pós-modernos” (CANCLINI, 2008, p. 29). 

 Néstor García Canclini aponta contextos das fronteiras e cidades na América Latina 

para entender as contradições e estilos da hibridação cultural ocorrida no continente devido aos 

processos de modernização. Apesar da tentativa da elite dominante dar um caráter moderno ao 

perfil cultural nessas regiões, restringindo a difusão das culturas dos povos originários e das 

confluências dos movimentos migratórios ocorridos, não foi possível conter as formações 

culturais híbridas em todos os estratos sociais latino-americanos (CANCLINI, 2008). 

 Canclini (2008) analisa com profundidade a cultura e seus processos de formação e 

emancipação no continente americano, levando em conta a complexidade dessas relações 

muitas vezes ambíguas e contraditórias. A modernidade e as tradições culturais coexistem no 

mesmo espaço/território frequentemente entram em disputa, e outras vezes se hibridizam. 

 A opção por discorrer sobre a genealogia da palavra cultura, e posteriormente sua 

diversidade conceitual que carrega, ajuda a entender melhor o termo. Entender a diversidade 

cultural existente através do relativismo cultural, do conceito de diverso, das culturas 

compósitas com raiz rizoma, dos processos de crioulização e do hibridismo cultural ocorrido 

na América Latina auxilia na compreensão da análise das obras escolhidas a partir dos 

espaços/territórios geográficos encontrados na narrativa ficcional. 

 Tanto em Dalcídio Jurandir, com Três casas e um rio, quanto em Arguedas, nos Rios 

profundos, o espaço/território é fundamental para entender toda a dinâmica cultural existente 

no interior da obra. Falar da Amazônia e da Cordilheira dos Andes é perceber que tais 

espaços/territórios são carregados de uma grande diversidade cultural. A heterogeneidade 

cultural e multitemporal ocorrida com os rastros/resíduos é resultado de todo o processo de 

vivência e ocupação, no qual as culturas convivem, às vezes, de forma harmoniosa, outras vezes 



67 

 

entram em conflitos e contradições que, de alguma maneira, vão afetar profundamente os 

personagens das narrativas e consequentemente seus discursos e sua voz.  

 

2.2. Entendendo o conceito de identidade e/ou identidades 

 
 

 A discussão e a compreensão do conceito de cultura são importantes para entender o 

conceito de identidade e/ou identidades que se propõe analisar na tese a partir dos romances. A 

primeira afirmativa é que identidade e cultura não são sinônimas. Elas têm estreita relação e a 

todo o momento dialogam, pois são formadas mediante a experiência humana em que o sujeito 

estabelece conexões com a sua própria existência. É importante entender que o conceito de 

identidade é multifacetado. São várias as definições para este termo. Desde a Antropologia, 

Sociologia, passando pela Psicologia Social, há um leque de conceituações que se aproximam 

ou se distanciam. Também nos estudos literários há escritores, pesquisadores, ensaístas e 

críticos literários que se debruçam sobre o tema. 

Entender a identidade como um fenômeno complexo, que tem características individuais 

e sociais ao mesmo tempo, torna-se paradoxal. Ela é algo que distingue e diferencia sujeitos 

sociais, enquanto iguala e qualifica outros em um constante movimento. Uma espécie de 

oscilação entre a semelhança e a diferença caminhando juntas. Por isso, a reflexão sobre o 

conceito de identidade se torna uma tarefa multidisciplinar, uma vez que requer que se adentre 

em outros campos epistemológicos para entender tal questão.  

O sociólogo jamaicano Stuart Hall apresenta alguns aspectos sobre a identidade na 

chamada pós-modernidade em A identidade cultural na Pós-modernidade (2006), ele inicia seu 

pensamento a partir de três concepções de identidade. Estas concepções foram por muito tempo 

base de sustentação para muitas teorias sociais. Ele distingue três concepções de identidade no 

percurso histórico. A primeira concepção de identidade é a do sujeito do Iluminismo; a segunda 

é a do sujeito sociológico, e a terceira é a concepção de identidade do sujeito pós-moderno. 

O sujeito do Iluminismo trazia a ideia de uma pessoa unificada pela razão e pela 

consciência, que possuía um “núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito 

nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo - contínuo 

ou ''idêntico" a ele - ao longo da existência do indivíduo” (HALL, 2006, p. 10-11). O sujeito do 

Iluminismo tinha o caráter individualista e a marca da racionalidade, centrado em uma 

“identidade imutável”. Este sujeito era portador de um núcleo interior que surge desde o 

nascimento e se prolonga por toda vida de forma contínua. Tinha uma identidade única.  
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O sujeito sociológico “refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a 

consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era 

formado na relação com outras pessoas importantes para ele” (HALL, 2006, p.11-12). Sendo 

assim, o sujeito sociológico tinha um aspecto interacionista, mas não era independente, buscava 

estabelecer relações com outros sujeitos sociais. Constituía-se na relação com a sociedade em 

um diálogo contínuo. No entanto, permanece o núcleo interior, que é constituído pelo aspecto 

social. Ele possui características, individual e social, que fazem parte de um todo.  

Por fim, chega-se ao sujeito pós-moderno: 

 
[...] conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. 

A identidade torna-se uma “celebração móvel": formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados 

nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 2006, p. 11-12). 
 

O sujeito da pós-modernidade, por sua vez, é o indivíduo caracterizado por não ser fixo, 

já que tem uma identidade móvel, múltipla e fragmentada. Vive em constante mudança que se 

desmancha e se refaz, dependendo do ambiente, circunstância e do espaço cultural. Este sujeito 

da pós-modernidade está em conformidade com todas as mudanças sociais ocorridas nos 

últimos tempos. Ele se dá conta das intensas relações sociais em que está submetido, mudanças 

relacionadas com a espacialidade e temporalidade, dimensões importantes na efetivação da 

interação entre o sujeito e suas identidades culturais formadas. 

Para Stuart Hall, o conceito de identidade está sendo amplamente discutido na teoria 

social, pois tal discussão não se fecha em si, pelo contrário, abre um leque de diálogo, visto que 

“as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um 

sujeito unificado” (HALL, 2006, p. 07). 

A “crise de identidade” é algo crescente, pois, por muito tempo, desde o Iluminismo, 

tinha-se o sujeito uno, dotado de racionalidade, que fazia com que ele fosse centrado, dando 

estabilidade e base sólida para sua identidade. Algo que não acontece mais, porque se constata 

as inúmeras identidades assumidas. O cenário da sociedade atual está “fragmentando as 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, 

nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais” (HALL, 2006, p. 9).  

Consequentemente, as identidades estão passando por transformações, sendo alteradas 

e fragmentadas. “Esta perda de sentido de si estável é chamada, algumas vezes, de duplo 

deslocamento ou descentração do sujeito” (HALL, 2006, p. 9). A descentração e deslocamento 

são o que gera a chamada “crise de identidade”. Vale ressaltar que este sujeito descentrado e 
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fragmentado está relacionado ao contexto histórico e cultural da chamada globalização e 

também dos processos de formação dos Estados-nações.  

Uma multiplicidade de representações e significados fazem parte do sujeito na 

modernidade. Ele se encontra frente a frente com diversas e cambiantes identidades que, na 

maioria das vezes, são efêmeras e variam de lugar para lugar. Há, nesse sentido, uma abertura 

da identidade, pois é caracterizada pela mudança, pela inconstância e pela diferença que agora 

entra no bojo da discussão sobre formação identitária. Estas características são positivas, já que 

derrubam as identidades estáveis do passado e tendem ao diálogo, abrindo-se para novas 

possibilidades de compreensão do sujeito. 

Em síntese, Hall (2006) aponta que sociedade, cultura, identidade estão entrelaçadas e 

caminham juntas. A identidade é o símbolo de pertencimento em uma organização social 

familiar, política, religiosa ou cultural. Mas, para além da construção de identidade, o sociólogo 

assevera também a ideia da “diferença”. O sujeito reafirma o que ele é a partir do que ele não 

é. Negação e diferença forjam as identidades em um jogo de contraposições. Os discursos 

formados por meio da tentativa de construções identitárias nacionais, por exemplo, forçam a 

dinâmica da negação. O ser brasileiro significa não ser argentino; o ser europeu significa não 

ser latino-americano, e vice-versa. Portanto, o discurso corrente traz elementos simbólicos que 

são enaltecidos e referenciados: 

 
As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também 

de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso — um modo de 

construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção 

que temos de nós mesmos. [...] As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre a 

“nação”, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades 

(HALL, 2006, p. 50 – 51). 

 

É através da cultura que são construídas as identidades, sejam elas nacionais, regionais 

ou locais. Consequentemente, é pelo discurso que o sujeito constrói a sua identidade. Surge, 

assim, o discurso da diferença dos que habitam o mesmo espaço/território. “É precisamente 

porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos 

compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais específicos” (HALL, 

2011, p. 109). 

O discurso identitário construído para fortalecer um Estado-nação se torna essencial 

para aglutinar forças simbólicas em torno de uma suposta “unidade”. Elementos simbólicos que 

se diferenciam de outros países e regiões. A construção de uma identidade nacional é uma 

postura política de Estado, no sentido de criar um sistema de representação cultural em torno 

de si. As chamadas culturas nacionais, como a brasileira, são produtoras de sentido e 
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significação para que seus membros possam se identificar e construir suas identidades. Estes 

elementos de identificação estão contidos em narrativas, memórias, imagens, paisagens, lugares 

que servem de suporte para a constituição da identidade nacional. 

As reflexões acerca da construção da identidade também são importantes para o teórico 

Zygmunt Bauman. Ele enquadra seus estudos no que ele chama de “modernidade liquida”. Para 

Bauman (2005), o conceito de “líquido”, frequentemente utilizado em seus escritos, pode ser 

entendido como um dos marcadores fundantes de seu pensamento. Pois, é a partir dele que o 

autor analisa o peso e a fluidez das relações sociais na modernidade. Pensa-se, então, no líquido 

não como algo escorregadio, mas que tem peso e concentra forças vitais carregadas das escolhas 

que o sujeito faz em sociedade. 

No livro Identidade (2005), Zygmunt Bauman traz elementos importantes para entender 

o que seria a identidade ou identidades na modernidade. Bauman inicia dizendo que o debate 

em torno do tema é algo recente. Não existia uma preocupação efetiva com o tema, “há apenas 

algumas décadas, a “identidade” não estava nem perto do centro do nosso debate, 

permanecendo unicamente um objeto de meditação filosófica” (BAUMAN, 2005, p. 22-23). 

Nesse sentido, ele salienta que “o nascente Estado moderno, enfrentou a necessidade de 

criar uma ordem não mais reproduzida automaticamente pelas sociedades de familiaridade 

mútua” (BAUMAN, 2005, p. 25)”. Os Estados-nações buscavam, então, alicerçar novas e 

desconhecidas pretensões sobre seu povo. À medida que o sujeito se depara com as incertezas, 

deslocamentos e inseguranças na “modernidade líquida”, as identidades sociais, culturais, 

profissionais, sexuais, religiosas passavam por um enorme processo de transformação que se 

movimenta do perene ao efêmero. 

Logo, criam-se discursos e mecanismos de identificação que consolidem uma pretensa 

unidade nacional. Para isso, as relações sociais deveriam estar baseadas em uma conformidade 

com o que se exigia. Bauman (2005) faz uma reflexão sobre as intenções dos Estados-nações: 

“é um Estado que faz da “natividade ou nascimento” o “alicerce de sua própria soberania”. [...] 

Ficaram atônitos quando lhes disseram que todos não só deviam ter uma “identidade nacional” 

(BAUMAN, 2005, p. 25). Para o autor, não é possível fechar-se em um aspecto ou face de uma 

única identidade, como a pretensa identidade nacional.  

Na sociedade líquida, existem outras identidades que sustentam o sujeito. A identidade 

social, sexual, cultural, religiosa, regional, profissional, por exemplo. A ideia de uma identidade 

que se carrega desde o nascimento foi algo forjado por interesses históricos e que foi calculada 

e forçada. Em detrimento da constituição de uma nação, o sujeito foi silenciado e suprimido 

pela identidade nacional una, fixa e sublime. O que pode ser verificado mais adiante em 
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Machado de Assis (1873) e Octávio Paz (1989), quando estes se referem à construção da 

identidade nacional. 

A “identidade nacional” foi desde o início, e continuou sendo por muito tempo, uma 

noção agonística e um grito de guerra. Uma comunidade nacional coesa sobrepondo-

se ao agregado de indivíduos do Estado estava destinada a permanecer não só 

perpetuamente incompleta, mas eternamente precária – um projeto a exigir uma 

vigilância contínua, um esforço gigantesco e o emprego de boa dose de força a fim de 

assegurar que a exigência fosse ouvida e obedecida (BAUMAN, 2005, p. 27). 

 

Na modernidade líquida, a identidade nacional é questionada, porque a noção de Estado-

nação também é questionada. Surgem indagações como o que me faz ser brasileiro? Como me 

torno brasileiro? Com o advento da globalização, muitas mudanças foram potencializadas, 

houve um deslocamento da centralidade da identidade nacional única. Muitas áreas 

contribuíram para essa mudança, novas relações sociais, novas formas de trabalho, novas 

formas de produção cultural, novas formas de estabelecer comércio entre os países, tudo isso 

confrontou a unidade nacional e trouxe novas formas de vida. “Globalização significa que o 

Estado não tem mais o poder ou o desejo de manter uma união sólida e inabalável com a nação” 

(BAUMAN, 2005, p. 34). 

A identidade do sujeito também se torna fluída, líquida, diluída. Não é possível manter 

identidades predeterminadas ou preestabelecidas. Também não é mais possível manter “uma 

identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída, seria um fardo, uma repressão, 

uma limitação da liberdade” (BAUMAN, 2005, p. 59-60). Dessa maneira, alterar a identidade 

ou algum aspecto a ela relacionado se torna tarefa necessária, “a construção da identidade 

assumiu a forma de uma experimentação infindável” (BAUMAN, 2005, p. 91). Para Zygmunt 

Bauman, a identidade se constrói num campo de batalha. Os conflitos são, para ele, a base da 

construção identitária. 

 

A identidade – sejamos claros sobre isso – é um “conceito altamente contestado”. 

Sempre que ouvir essa palavra, pode-se estar certo de que está havendo uma batalha. 

O campo de batalha é o lar natural da identidade. Ela só vem à luz no tumulto da 

batalha, e dorme e silencia no momento em que desaparecem os ruídos da refrega 

(BAUMAN, 2005, p. 83). 

 

O primeiro ponto desta “guerra” é a diferença. A diferenciação entre um sujeito e o outro 

é o que vai moldar as identidades. O outro é o diferente, é o estranho, é o estrangeiro. A 

diferença se torna elemento primeiro, pois vai moldar o que “eu sou” do que “não sou”. Não 

era possível construir uma identificação a partir das muitas diferenças existentes no interior de 

uma “nação”. Há uma necessidade clara de homogeneizar os traços constitutivos da identidade 

nacional. O Estado estabelece fronteiras e limites geográficos para uma só língua, uma só 
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cultura, para um sentimento de pertencimento patriótico. Nessa perspectiva, os que não se 

encaixam ficam a margem, são segregados. O objetivo é erradicar as diferenças e os diferentes 

por assimilação ou através da eliminação/exclusão. 

 

As batalhas de identidade não podem realizar sua tarefa de identificação sem dividir 

tanto quanto, ou mais do que, unir. Suas intenções includentes se misturam com (ou 

melhor, são complementadas por) suas intenções de segregar (BAUMAN, 2005, p. 

85). 

 

Ao mesmo tempo em que se diferencia do outro, construindo sua identidade, o sujeito o 

excluí. Nesse campo de batalha, os pensamentos universalistas não se sustentam. A identidade 

se apresenta em um movimento instável de fragmentação e exclusão. Há ao mesmo tempo 

unidade e diversidade, intenções de inclusão e segregação, que se misturam e se complementam 

a todo o momento (BAUMAN, 2005). A discussão sobre a identidade é ampla e requer 

desprendimentos subjetivos para não reproduzir estratégias opressoras na construção das 

identidades do sujeito na chamada modernidade líquida, apontada por Bauman. 

Seguindo o percurso para compreender o conceito, Kathryn Woodward, em Identidade 

e diferença: uma introdução teórica e conceitual (2011), aponta que “a identidade é, assim, 

marcada pela diferença” (WOODWARD, 2011, p. 9). E prossegue dizendo também que “a 

identidade é marcada por meio de símbolos; por exemplo, pelos próprios cigarros que são 

fumados em cada lado. Existe uma associação entre a identidade da pessoa e as coisas que ela 

usa” (WOODWARD, 2011, p. 9-10). 

 
Assim a construção da identidade é tanto simbólica quanto social. A luta para afirmar 

as diferentes identidades tem causado consequências materiais: neste exemplo é 

visível no conflito entre os grupos em guerra e na turbulência e na desgraça social e 

econômica que a guerra traz. [...] A identidade é marcada pela diferença, mas 

parece que algumas diferenças – neste caso entre grupos étnicos – são vistas como 

mais importantes que outras, especialmente em lugares particulares e em momentos 

particulares” (WOODWARD, 2011, p. 10-11, grifo nosso). 

 

O referido trabalho em que Woodward baseia seus conceitos de identidade e diferença 

traz de início a história que ocorreu na antiga Iugoslávia, a partir dos conflitos bélicos entre 

sérvios e croatas. As diferenças eram gritantes, os indivíduos não suportaram a pretensa unidade 

nacional ou a “identidade nacional” exigida pelo Estado. Observa-se, portanto, que “a 

identidade é relacional. A identidade sérvia depende, para existir, de algo fora dela: a saber, de 

outra identidade (croácia), [...] A identidade sérvia se distingue por aquilo que ela não é. Ser 

um sérvio é ser um “não croata” (WOODWARD, 2011, p. 9). 
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Logo, a construção da identidade que nasce da diferença pode muitas vezes ser 

conflituosa, como Zygmunt Bauman (2005) já mencionava anteriormente, “num campo de 

batalha”. E frequentemente nasce de conflitos étnicos, como visto no exemplo da antiga 

Iugoslávia, mas desponta de diferenças sociais como sexo, religião, classe social, grau de 

escolaridade e localização geográfica/territorial. Esta construção é simbólica e social. 

Constantemente, além da diferença, são também marcadas as disputas de territórios e 

protagonismo social na intenção de uma aceitação. 

A identidade revela quem é o sujeito e como estabelece relação com os outros e com o 

mundo. Seria a forma de reconhecimento dentro de determinados grupos sociais com os quais 

se compartilha momentos da existência e como os outros enxergam tal sujeito. A diferença pode 

ser entendida por aquilo que não se é, que está contido no outro, em uma espécie de relação 

entre os de dentro e os de fora, o “eu/nós” e o “ele/eles”. 

As dimensões políticas de identidade e como são entendidas em conflitos nacionais e/ou 

étnicos e no surgimento e crescimento dos “novos movimentos sociais” estão baseadas na 

construção e na marcação da diferença que ocorrem “tanto por meio de sistemas simbólicos de 

representação quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, pois não é o oposto 

da diferença: a identidade depende da diferença” (WOODWARD, 2011, p. 40, grifo nosso). 

Ela afirma que “a diferença é marcada por representações simbólicas que atribuem 

significados às relações sociais” (WOODWARD, 2011, p. 55). Na perspectiva da diferença nas 

construções identitárias, parece haver um investimento pessoal para que as identidades sejam 

definidas. Nesse sentido, surge outro conceito que às vezes pode ser utilizado de forma 

intercambiável, o conceito da subjetividade. “O conceito de subjetividade permite uma 

exploração dos sentimentos que estão envolvidos no processo de produção da identidade e do 

investimento pessoal” (WOODWARD, 2011, p. 56). Para além da relação entre a subjetividade 

e a identidade, Woodward lembra que:  

 

A subjetividade envolve nossos sentimentos e pensamentos pessoais. Entretanto, nós 

vivemos nossa subjetividade em um contexto social no qual a linguagem e a cultura 

dão significado à experiência que temos de nós mesmos e no qual nós adotamos uma 

identidade. Quaisquer que sejam os conjuntos de significados construídos pelos 

discursos, eles só podem ser eficazes se eles nos recrutam como sujeitos. Os sujeitos 

são, assim, sujeitados ao discurso e devem, eles próprios, assumi-lo como indivíduos 

que, dessa forma, se posicionam a si próprios. As posições que assumimos e com as 

quais nos identificamos constituem nossas identidades (WOORDWARD, 2011, p. 56, 

grifo nosso).  

 

Dois aspectos chamam a atenção na afirmação de Woodward (2011), são eles a 

linguagem e a cultura. São esses dois aspectos que dão sustentação às construções identitárias 
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dos sujeitos sociais. As práticas sociais e simbólicas resultantes dessas construções passam 

necessariamente pela linguagem discursiva. A voz do sujeito, o que ele diz e professa, tem 

significativa importância. Por outro lado, esse discurso está relacionado com a cultura desse 

sujeito. “O simbólico e a linguagem atuam no desenvolvimento da identidade” (WOODWARD, 

2011, p. 62).  

A linguagem é entendida como um sistema de significação. Ela não pode ser entendida 

apenas como forma de transmissão de mensagens ou meio de comunicação. Ela cria 

consciências e realidades, está intimamente ligada com a cultura e é dotada de significados. Isso 

faz com que o sujeito se vincule a ela, compreenda e consiga explicar o mundo ao seu redor. 

Nesse caminho relacional entre identidade e diferença, para Tomás Tadeu da Silva, em 

Produção social da identidade e da diferença (2011), elas seriam “criaturas da linguagem”, ou 

seja, nascem dessa relação com os mecanismos linguísticos: 

 
Além de serem interdependentes, identidade e diferença partilham uma importante 

característica: elas são o resultado de atos de criação linguística. Dizer que são 

resultado de atos de criação significa dizer que não são “elementos” da natureza, que 

não são essenciais, que não são coisas que estejam simplesmente aí, à espera de serem 

reveladas ou descobertas, respeitadas ou toleradas. A identidade e a diferença têm que 

ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural ou de um mundo 

transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos, no 

contexto de relações culturais e sociais. A identidade e diferença são criações sociais 

e culturais (SILVA, 2011, p. 76, grifo nosso). 

 

Partindo dessa perspectiva de “atos de criação linguísticas significa dizer que elas são 

criadas por meio de atos de linguagem” (SILVA, 2011, p. 76), entender a identidade e diferença 

como ato linguístico quer dizer que também estão sujeitas a certas características e propriedades 

da linguagem em geral. Para Ferdinand de Saussure, “a linguagem é, fundamentalmente, um 

sistema de diferença. [...] elementos que só têm sentido no interior de uma cadeia de 

diferenciação linguística (“ser isto” significa “não ser isto” e “não ser aquilo e não ser  mais 

aquilo”) (SILVA, 2011, p. 77). 

 Stuart Hall chama atenção no sentido de compreender a língua como um sistema social, 

ou seja, “falar uma língua não significa apenas expressar nossos pensamentos mais interiores e 

originais: significa também ativar a imensa gama de significados que já estão embutidos em 

nossa língua e em nossos sistemas culturais” (HALL, 2006, p. 40). 

Tais contextos socioespaciais produzem identidades e diferenças a partir dos eventos da 

linguagem e foram bastante problemáticos quando se pensa na colonização da América. 

Silviano Santiago (2000), em O entre-lugar do discurso latino-americano, aponta que: 
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Os índios só queriam aceitar como moeda de comunicação a representação dos 

acontecimentos narrados oralmente, enquanto os conquistadores e missionários 

insistiam nos benefícios de uma conversão milagrosa, feita pela assimilação passiva 

da doutrina transmitida oralmente. Instituir o nome de Deus equivale a impor o código 

linguístico no qual seu nome circula em evidente transparência (SANTIAGO, 2000, 

p. 13). 

  

 Houve claramente um choque cultural e linguístico desde a chegada do branco europeu 

nas terras americanas. A língua tornou-se a grande “vilã”, pois é a partir dela que se elaboram 

discursos, representações e elementos simbólicos para impor e definir a cultura e a identidade 

no continente. A língua foi usada como estratégia de conquista. “Evitar o bilinguismo significa 

evitar o pluralismo religioso e significa também impor o poder colonialista” (SANTIAGO, 

2000, p. 14). Apesar disso, houve uma reação contra esta estratégia. Nem tudo foi pacífico nessa 

dominação. Verifica-se que: 

 

O renascimento colonialista engendra por sua vez uma nova sociedade, a dos 

mestiços, cuja principal característica é o fato de que a noção de unidade sofre uma 

reviravolta, é contaminada em favor de uma mistura sutil e complexa entre o elemento 

europeu e o elemento autóctone – uma espécie de infiltração progressiva efetuada pelo 

pensamento selvagem, ou seja, abertura para o caminho possível que poderia levar à 

descolonização (SANTIAGO, 2000, p. 15, grifo nosso). 

 

 A pretensa unidade, apontada anteriormente, desde a época da colonização espanhola e 

portuguesa e consequentemente presente na luta pela independência dos povos da América para 

formar os Estados-nações, não se deu de forma tranquila. Também foram elaboradas estratégias 

de resistência. Os mestiços e/ou criolos passam a elaborar discursos de resistências. “A maior 

contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos 

conceitos de unidade e de pureza” (SANTIAGO, 2000, p. 16). 

 Silviano Santiago (2000) reflete sobre qual seria o papel do artista frente a esse estado 

de coisas no continente. “Encontrar a escada e contrair a dívida que pode minimizar a distância 

insuportável entre ele mortal, e a imortal estrela: tal seria o papel do artista latino-americano, 

sua função na sociedade ocidental” (SANTIAGO, 2000, p.18). Assumir o trabalho artístico, 

para Santiago, é fruto de um: 

 

[...] reflexo de uma assimilação inquieta e insubordinada, antropófaga, é semelhante 

à que fazem há muito tempo os escritores de uma cultura dominada por uma outra: 

suas leituras se explicam pela busca de um texto escrevível, texto que pode incitá-los 

ao trabalho, servir-lhes de modelo na organização de sua própria escritura. Tais 

escritores utilizam sistematicamente a digressão, essa forma mal integrada do discurso 

do saber, como assinala Barthes” (SANTIAGO, 2000, p. 20). 
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 O artista, poeta e romancista nascido no continente estrategicamente deve aprender a 

língua do colonizador para depois combatê-la. Uma atitude traiçoeira de devoração do outro, 

do diferente, do estrangeiro. Mas, para além disso, deve permitir-se criar artisticamente uma 

simbiose entre as culturas, identidades e imaginários que estão em estado de choque. Nunca é 

um trabalho fácil, “o papel do escritor latino-americano, vivendo entre a assimilação do modelo 

original, isto é, entre o amor e o respeito pelo já-escrito, e a necessidade de produzir um novo 

texto que afronte o primeiro e muitas vezes o negue” (SANTIAGO, 2000, p. 23). 

 O poeta e crítico mexicano Octavio Paz, sem sair de sua condição de hispano-americano, 

incursiona suas reflexões para a universalidade da literatura, bem como a construção desta no 

continente americano. Dessa forma, direciona seu pensamento a partir de um diálogo entre o 

local e o universal na literatura do continente, conforme se vê em Oliveira (1992). 

 

Há, por parte do crítico mexicano, em vários ensaios sobre a questão, uma recusa das 

chamadas "literaturas nacionais" deflagradas, pelos movimentos de independência 

política, já que as considera como simples máscaras de si mesmas. Ele afirma que “o 

nacionalismo não é somente uma aberração moral; também é uma estética ilusória”. 8 

Dentro dessa perspectiva, Paz julga que as supostas literaturas nacionais só são 

compreensíveis se tomadas como partes da literatura hispano-americana. Se, para ele, 

a ideia de nação é ilusória, a de literatura nacional não passa de uma farsa criada para 

simular uma realidade inexistente (OLIVEIRA, 1992, p. 138-139). 

  

 Mesmo tecendo duras críticas quanto à forma de compreensão da construção de uma 

identidade nacional e sua literatura no continente, Paz também considera significativo “o sonho 

que se fez realidade, presente. América é um presente: uma lembrança, um dom da história. 

Porém, é um presente aberto, um agora que está pintado do amanhã”9 (PAZ, 1989, p.117, 

tradução nossa). Assumindo uma perspectiva promissora que revela a grande capacidade do 

continente americano de se reinventar e se transformar a partir dos processos de independência 

em uma nova América.  

 Há uma preocupação do teórico mexicano em propor uma construção identitária baseada 

no futuro, no porvir. É uma tentativa de demonstrar a grandeza do continente, aliada à história, 

rumo a uma “idade de ouro”. Octavio Paz não nega o passado, pelo contrário, recorre a ele para 

justificar que no presente a América é resultado de uma utopia e encarada como sonho que se 

realiza a partir de sua própria realidade. “[...] A América, na condição de continente sem rosto 

e sem tradição, teve que, a partir de uma visão crítica de si mesma, adquirida apenas no fim do 

 
8 el nacionalismo no solo es una aberración moral; también es una estética falaz. (PAZ, 1989 apud OLIVEIRA, 

1992, p. 138-139). 
9 el sueño se hace realidad, presente; América es un presente: un regalo, un don de la historia. Pero es un presente 

abierto, un ahora que está teñido de mañana. (PAZ, 1989, p. 117). 
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século XIX, criar a sua literatura e a sua identidade” (OLIVEIRA, 1992, p. 139). Logo, Paz 

(1989) acrescenta que: 

 

[...] é revelador que apenas o criollos americanos adquiram consciência de si mesmos 

e se opunham aos espanhóis, redescubram o caráter utópico da América e fazem suas 

as utopias francesas. Todos eles veem a Revolução da Independência como um 

retorno aos princípios originais, uma volta ao que realmente a América é. A 

Revolução da Independência é uma retificação da história americana e, portanto, é o 

estabelecimento da realidade original. [...] América volta a ser o que foi ao nascer: 

não um passado, senão um futuro, um sonho (PAZ, 1989, p. 117, tradução nossa).10 

 

 É nesta perspectiva utópica de sonhos e realidades proposta por Octavio Paz que se tem 

construída, ao longo de mais de cinco séculos, a identidade cultural latino-americana. Muitas 

vezes apagada, silenciada e diminuída pelos diversos movimentos que se opõem a ela, no 

entanto, a América resiste e tenta se reinventar por meio de suas tradições culturais, seu 

sincretismo religioso, sua história. A grande diversidade cultural e linguística presente no 

continente demonstra que, no espaço/território, é possível conviver diferentes visões de mundo, 

crenças e realidades. 

Assim, a América Latina se torna o espaço ideal para produção de novos paradigmas 

que dialoguem com a realidade, a confluência de culturas e discursos simbólicos, bem como 

todo o processo histórico de formação do continente. Dessa forma, como ressalta Santiago 

(2000), o escritor latino-americano é aquele que incessantemente devora livros e a todo o 

momento está prestes a iniciar um processo antropofágico. Cria-se um entre-lugar. Um lugar 

privilegiado para a transgressão, para a ruptura, para a desobediência. É “ali, nesse lugar 

aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali, se realiza o ritual 

antropofágico da literatura latino-americana” (SANTIAGO, 2000, p. 26). 

 Machado de Assis, por sua vez, apresenta certa preocupação ainda no final do século 

XIX e início do XX. Em seu texto Instinto de Nacionalidade (1873), Machado demonstra certo 

grau de insatisfação com a forma que estavam sendo tratados os “elementos nacionais” na 

construção de uma literatura brasileira e consequentemente de uma identidade nacional 

brasileira. Para o autor, o advento da independência do jugo português fez com que a 

intelectualidade da época buscasse de forma sistemática e incansável elementos que 

 
10 Pero es revelador que apenas los criollos americanos adquieren conciencia de sí mismos y se oponen a los 

españoles, redescubren el carácter utópico de América y hacen suyas las utopías francesas. Todos ellos ven en la 

Revolución de Independencia un retorno a los principios originales, un volver a lo que realmente es América. La 

Revolución de Independencia es una rectificación de la historia americana y, por tanto, el restablecimiento de la 

realidad original. […] América vuelve a ser lo que fue al nacer: no un pasado, sino un futuro, un sueño. (PAZ, 

1989, p. 117). 
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diferenciavam a jovem nação da cultura europeia. “Poesia, romance, todas as formas literárias 

do pensamento buscam vestir-se com as cores do país, e não há de negar que semelhante 

preocupação é sintoma de vitalidade e abono de futuro” (ASSIS, 1994, vol. III, p, 1). Machado 

de Assis esclarece uma preocupação constante: 

 

[...] o instinto de nacionalidade que se manifesta nas obras destes últimos tempos, 

conviria examinar se possuímos todas as condições e motivos históricos de uma 

nacionalidade literária; esta investigação (ponto de divergência entre literatos), além 

de superior às minhas forças, daria em resultado levar-me longe dos limites deste 

escrito. Meu principal objeto é atestar o fato atual; ora, o fato é o instinto de que falei, 

o geral desejo de criar uma literatura mais independente (ASSIS, 1994, vol. III p. 1-

2). 

 

 O empenho em construir uma literatura nacional brasileira estava subordinado, de 

alguma maneira, a eventos e fatos históricos que não podiam ser simplesmente ignorados. O 

que poderia ser prejudicial para a literatura e a nacionalidade a ser construída. “Devo 

acrescentar que neste ponto manifesta-se às vezes uma opinião, que tenho por errônea: é a que 

só reconhece espírito nacional nas obras que tratam de assunto local, doutrina que, a ser exata, 

limitaria muito os cabedais da nossa literatura” (ASSIS, 1994, vol. III p. 2). 

 Para tanto, ele alerta que “não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura 

nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região; mas não 

estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empobreçam” (ASSIS, 1994, vol. III p. 3). Ora, 

nesse sentido, o papel que cumpre o escritor/artista é essencial. É o escritor/artista que vai dar 

voz à cor local, mas sem cair em “localismos” exagerados que prejudicam a construção de uma 

literatura independente. “O que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento 

íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos 

no tempo e no espaço” (ASSIS, 1994, vol. III p. 3). Machado encerra seu Instinto de 

Nacionalidade de forma positiva, pois vê uma construção de identidade nacional promissora:  

 

Viva imaginação, delicadeza e força de sentimentos, graças de estilo, dotes de 

observação e análise, ausência às vezes de gosto, carências às vezes de reflexão e 

pausa, língua nem sempre pura, nem sempre copiosa, muita cor local, eis aqui por 

alto os defeitos e as excelências da atual literatura brasileira, que há dado bastante e 

tem certíssimo futuro (ASSIS, 1994, vol. III p. 7, grifo nosso). 

 

 A construção da literatura nacional e da identidade nacional, tão almejada nas novas 

nações independentes no século XIX, não estaria somente no elemento nativo, no índio ou na 

paisagem exuberante e exótica. Não seria pelo confronto entre o local e o universal e sim em 
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estabelecer um diálogo de respeito entre diversas culturas que passam a conformar tais nações. 

Diálogo este baseado no respeito mútuo.  

O entre-lugar latino-americano, apontado por Silviano Santiago (2000), está inserido 

nos espaços/territórios. Nos romances analisados, o espaço real se torna espaço ficcional. A 

Amazônia brasileira e a Cordilheira peruana se tornam o entre-lugar para Dalcídio Jurandir e 

para José Maria Arguedas. É onde se pode transgredir, inventar e reinventar. Produzir e 

reproduzir artisticamente, em que a cultura, a identidade e a diferença se mesclam para dar lugar 

a um discurso subversivo, no qual “é preciso liberar a imagem de uma América Latina 

sorridente e feliz, o carnaval e a fiesta, colônia de férias para turismo cultural” (SANTIAGO, 

2000, p. 26). 

  A estratégia de não aceitar pacificamente o discurso colonizador de exploração do 

continente se fortalece. Nos romances escolhidos, percebe-se que o narrador e seus personagens 

desenvolvem construções identitárias a partir desses aspectos. Suas identidades são construídas 

em diálogo com os contextos sociais e culturais dos quais fazem parte. Como bem aponta Rama 

(2008):  

 

Nascidas de uma violenta e drástica imposição colonizadora, que cega  não ouviu as 

vozes humanistas de quem reconheciam a valiosa “alteridade” que descobriam na 

América; nascidas da rica, variada, culta e popular, enérgica e saborosa civilização 

hispânica no ápice da sua expansão universal; nascidas das esplêndidas e suntuosas 

literaturas de Espanha e Portugal, as letras latino-americanas nunca resignaram suas 

origens e nunca se reconciliaram com seu passado ibérico (RAMA, 2008, p. 15, 

tradução nossa).11 

 

 É justamente nesse entre-lugar de não reconciliação que as letras da América Latina 

ganham vida e rosto. As vozes não ouvidas e silenciadas encontraram uma forma de serem 

proferidas. Criam “estratégias” e se utilizam da riqueza proporcionada pelas culturas que se 

encontram no Novo Mundo. 

Sendo assim, ganham vitalidade a linguagem e seu discurso. Alfredo, em Três casas e 

um rio, traz um “linguajar” próprio da cultura marajoara e amazônica. Em momentos de “crise 

identitária”, ele percorre um trajeto que lhe é espinhoso, mas é por meio da memória e da sua 

cultura que se identifica e se reconhece como caboclo/amazônida. Da mesma forma que Ernesto 

em Os rios profundos. Ele vive num mundo heterogêneo culturalmente, num entremeio de ser 

 
11 Nacidas de una violenta y drástica imposición colonizadora que – ciega - desoyó las voces humanistas de quienes 

reconocían la valiosa "otredad" que descubrían en América; nacidas de la rica, variada, culta y popular, enérgica 

y sabrosa, civilización hispánica en el ápice de su expansión universal; nacidas de las espléndidas lenguas y 

suntuosas literaturas de España y Portugal, las letras latinoamericanas nunca se resignaron a sus orígenes y nunca 

se reconciliaron con su pasado ibérico (RAMA, 2008, p. 15). 
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branco e indígena. Também é pela linguagem que ele se reconhece. Em vários momentos da 

narrativa, utiliza termos e palavras de origem incaica, e não basta somente conhecer sua 

tradução para o espanhol, é preciso compreender seu significado vinculado à natureza, ao 

espaço/território da Cordilheira. 

Tanto as diferenças quanto as identidades são construídas social e culturalmente, pois 

nunca estão prontas e acabadas. Há um investimento na construção das identidades, porque é a 

partir delas que se melhora a compreensão do eu, do outro e do mundo. Há um “pertencimento” 

na identidade, pertencendo a um grupo social, político, religioso, educacional, etc. 

 A ideia de pertencer é interessante no processo de construção das identidades. Mas a 

relação intrínseca da identidade com a noção de pertencimento seja ele étnico, geográfico, de 

gênero, de classe social, geracional, por exemplo, não é sólido. Zygmunt Bauman (2005) afirma 

que o pertencimento e a identidade “não têm a solidez de uma rocha, [...] são bastante 

negociáveis e revogáveis” e dependem das “decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos 

que percorre, a maneira como age” (Bauman, 2005, p. 17).  

Apesar disso, o sentimento e necessidade de “pertencimento” é importante para o sujeito 

que se torna capaz de escolher. Surge, portanto, uma identificação étnica, racial, linguística, 

religiosa e, principalmente, cultural. Vale lembrar o que foi dito anteriormente se deve ao 

advento da globalização e às mudanças dos paradigmas que serviam de suporte sólido aos 

sujeitos. A modernidade tardia ou líquida, mencionada por Hall (2006) e Bauman (2005). 

 

2.3. Relações entre cultura e identidade cultural 

 

 

Neste tópico, a intenção é estabelecer a relação entre os conceitos de cultura e identidade 

cultural. A primeira premissa é que tudo que acontece ao redor do sujeito social é importante 

para a construção de sua identidade. Logo, tudo o que ele pensa, faz e adquire está no âmbito 

da cultura. A impressão é que os termos são semelhantes, mas, na verdade, são noções que 

possuem distintas significações. Em linhas gerais, a cultura remete a processos inconscientes, 

já a identidade cultural, por sua vez, a processos conscientes de vinculação a um grupo social, 

a uma classe social ou mesmo a uma nação, por exemplo. 

 Denys Cuche (1999) afirma que “em última instância, a cultura pode existir sem a 

consciência de identidade, ao passo que as estratégias de identidade podem manipular e até 

modificar uma cultura” (CUCHE, 1999, p. 176). A construção de identidade indica que é 

preciso existir uma vinculação consciente, o que resulta em estabelecer oposições simbólicas. 
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Há uma concepção relacional e situacional para a construção da identidade cultural que 

acontece a partir das relações entre os diversos grupos sociais em que o sujeito está inserido. 

“A identidade é uma construção que se elabora em uma relação que opõe um grupo aos outros 

grupos com os quais se está em contato” (CUCHE, 1999, p. 182).  

 Eurídece Figueiredo (2005), em Identidade Nacional e Identidade Cultural, esclarece 

que a identidade cultural é usada para determinar grupos que não compactuam em um Estado-

nação, mas que reivindicam uma cultura comum. “Não se mobiliza a referência geográfica, a 

tendência desses movimentos é ser transnacional, baseada em categorias diversas como raça, 

etnia, gênero, religião” (FIGUEIREDO, 2005, p. 200). Há certa categorização, ou seja, a partir 

do reconhecimento que os diversos grupos buscam bases comuns para reivindicar suas 

identidades. O reconhecimento se torna elemento catalizador nas construções identitárias, seja 

nacional, social ou cultural. 

 

Os processos de construção de identidade coletiva, nacional ou cultural, são, todavia, 

similares no que tange ao estabelecimento de um modelo com o mesmo fim, ou seja, 

o reconhecimento. O que o distingue, como explica Taylor, é o fato de que, quando 

se trata de grupos minoritários, ser reconhecido não é uma “necessidade”, mas uma 

“exigência” junto aos interlocutores com os quais esses grupos, cada vez mais 

específicos e numerosos nas sociedades democráticas, dialogam (FIGUEIREDO, 

2005, p. 200, grifo nosso). 

 

 A reflexão proposta por Figueiredo (2005) é importante, pois dialoga com vários 

movimentos que buscam, em uma sociedade, uma “necessidade de reconhecimento”. Esta 

exigência relaciona-se à garantia aos direitos civis, por exemplo. Muitos grupos sociais das 

mais diferentes bandeiras pautam sua identidade cultural ao que lhes é próprio e característico, 

criando discurso e buscando estabelecer seus territórios. Como exemplo, Figueiredo (2005) 

apresenta o movimento negritude a partir do conceito de Aimé Cesaire, que, na década de 30, 

buscou estabelecer e exaltar os valores negros. “Pode-se afirmar que as identidades, complexas 

e múltiplas, nascem de uma oposição a outras identidades, baseando-se em formações 

discursivas imaginárias e não na razão” (FIGUEIREDO, 2005, p. 202). Ao falar de oposição de 

identidades, fica clara a questão da diferença, do outro, do “não eu”.  

Esta abordagem leva a entender que, entre os diversos grupos que compõem 

determinada sociedade, a identidade cultural se constrói por meio das relações estabelecidas 

entre esses grupos sociais e entre os membros no interior desses grupos, uma vez que buscam 

traços que os identifiquem, algo característico, como iguais e/ou diferentes dos outros. Assim, 

aos poucos se determina a necessidade de um construto. Um processo que é construído e 

reconstruído mediante trocas sociais estabelecidas. 
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Nessa relação de múltiplas trocas é que identidade e alteridade se encontram. Ao afirmar 

sua identidade, o sujeito social fica frente à identidade do outro. Esse encontro pode ou não ser 

harmonioso, depende do tipo de relação estabelecida. Preconceito, discriminação, exclusão 

social, política, religiosa, econômica, cultural podem ser resultado de relações conflituosas 

entre os diversos grupos sociais e suas identidades culturais afirmadas. 

 Falar de identidade cultural é pensar na ideia de pertencimento. Esse pertencimento, 

nascido da subjetividade individual e manifestado no social, faz com que se construam 

discursos com características hegemônicas de uma cultura nacional, por exemplo, e também no 

seio de comunidades menores. Uma cultura nacional é um discurso, como aponta Stuart Hall 

(2006): 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante 

de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar (HALL, 

2006, p. 13). 

  

 A noção de identidade cultural como sendo única, exclusiva, usada no singular, 

ignorando a grande diversidade cultural que existe no interior das sociedades modernas, é um 

equívoco. Essa ideia pode levar a generalizações perigosas, carregadas de preconceitos e 

discriminação. São situações semelhantes que só aprofundam as desigualdades sociais, em vez 

de saná-las ou buscar um melhor convívio entre as diferenças. Figueiredo (2005) ainda faz uso 

das palavras de Patrick Chamoiseau ao dizer que:  

 
Meu projeto é a constituição de Lugar, que concebo como algo que se opõe à Nação, 

à Pátria. O lugar é um espaço que não é simplesmente delimitado pelo geográfico, ele 

pode ser um espaço que se prolonga em trans-solidariedade com a África, a América 

Latina, a Europa também, através da França (CHAMOISEAU, 2002 apud 

FIGUEIREDO, 2005, p. 204). 

 

 Há uma necessidade fundamental de diferenciação entre os conceitos de identidade 

nacional e identidade cultural, apesar de “serem construtos fundamentados em categorias no 

fundo muito semelhantes” (FIGUEIREDO, 2005, p. 204) que por vezes se aproximam e se 

distanciam. O essencial não é o espaço geográfico físico, delimitado pela identidade nacional 

na tentativa de prevalecer o discurso de Estado-nação, mas como apontado acima, é a tentativa 

de construção simbólica de “comunidades imaginadas”, para emprestar o termo de Benedict 

Anderson (1993). 
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 Nesse sentido, entra em cena outro conceito que tem ganhado terreno nas discussões 

sobre cultura, construções identitárias, imaginário social, é a noção de lugar. O lugar é o que 

mantém as mais profundas relações de harmonia quando aparecem os conflitos. Pode ser a casa 

ou uma cidade, um quarto ou a sala de aula, a varanda, a cozinha. São espaços físicos que estão 

carregados de significados para o sujeito. É de onde a voz narrativa emite um discurso 

impregnado de simbologia. 

 Uma indagação surge: em uma sociedade dita moderna, o que seria identidade cultural? 

A primeira reflexão é que o conceito de identidade cultural está em constante formação, pois 

seus componentes identitários são diversos, plurais, heterogêneos. Sendo assim, conceituar a 

noção de identidade cultural seria limitar, já que os traços comuns ou até mesmo o que 

diferencia os sujeitos e grupos sociais estão em constantes mudanças, resultado das relações 

que ora se articulam com a cultura, ora com contextos políticos e econômicos, ora com 

contextos sociais. 

 Uma saída é considerar o caráter heterogêneo da identidade cultural, visto que ela está 

inserida cada vez mais numa sociedade de cultura compósita, com raiz rizomática, para citar o 

termo usado por Édouard Glissant (2005). Há toda uma complexidade, um caráter flutuante e 

multidimensional que seria impossível definir ou enquadrar tal conceito. Por sua vez, Hall 

(2009) assevera acerca de um caráter ininterrupto da produção cultural. “Paradoxalmente, 

nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre 

em processo de formação cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se 

tornar” (HALL, 2009, p. 43). 

É um processo contínuo de formação e criação cultural, considerando as mudanças 

sociais constantes. Tradição e movimento caminham juntos. Para lembrar o que Glissant (2005) 

afirma sobre o movimento de raiz rizoma, a cultura, indo em direção a outras culturas nos 

diversos contextos sociais estabelecidos, torna-se um movimento fluido de passagem, o que 

modifica a ideia de “ser” para o “tornar-se”. Um confronto entre o “velho” e o “novo”, que se 

repete inúmeras vezes. 

Fica evidente que a identidade cultural é uma construção social que nasce a partir das 

relações estabelecidas entre os diversos grupos sociais. Há um caráter “heterogêneo”, “híbrido”, 

“mestiço”, “crioulo” nessas relações de trocas culturais. Nas sociedades modernas, as 

identidades são apropriadas e descartadas a todo o momento pelos sujeitos culturais. Há uma 

constante busca por uma nova identidade. Algo que conforte e dê sustentação no campo de  

“batalha”.  
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Zygmunt Bauman (2005) diz que a identidade passa por um processo contínuo de 

construção e que não há término, pois a incessante busca por uma identidade faz com que ela 

acompanhe o movimento das “sociedades líquidas”. Isso porque a modernidade gerou um 

mundo fluido. Fluidez que ataca de frente as construções identitárias. Portanto, “as culturas” e 

as “identidades culturais” estão em constante relação, em constante movimento. 

Os personagens dos romances analisados estão nesse movimento de busca por 

identidades que lhes deem segurança e possam construir seus discursos identitários. Tanto 

Ernesto quanto Alfredo estão em um terreno movediço e se encontram num entre-lugar, para 

usar o termo de Silviano Santiago, pois suas identidades não estão definidas. Vivem no 

entremeio, na indefinição, entre o que são e o que podem tornar-se, como veremos nos capítulos 

de análise. 

 

2.4. Transculturação narrativa na literatura latino-americana 

  

 Neste tópico, será abordado como estão articulados os conceitos de cultura, identidade 

cultural e narrativa literária a partir do processo de transculturação ocorrido na América Latina. 

Vale lembrar que se analisa duas obras literárias de autores que pertencem a diferentes 

nacionalidades, ou seja, o Brasil e o Peru. Tais países latino-americanos produziram escritores 

que se enquadram na corrente proposta de transculturação narrativa, que será discutida na tese.  

O conceito de transculturação narrativa desenvolvido pelo crítico literário Ángel Rama 

foi emprestado do teórico cubano Fernando Ortiz, que cunhou pela primeira vez o termo 

transculturação.  

 
O termo transculturação surge pela primeira vez em 1940, no livro Contrapunteo 

cubano del azucar y del tabaco, de Fernando Ortiz. O vocábulo tornou-se referência 

obrigatória, sobretudo, na área da antropologia, para toda reflexão sobre o fenômeno 

da mestiçagem não apenas em Cuba, mas, por analogia, em toda América (REIS, 

2005, p. 465). 

 

A partir de um estudo profundo sobre temas ligados à identidade cultural cubana, 

Fernando Ortiz declara que era preciso um termo que designasse o que de fato aconteceu em 

Cuba e, consequentemente, na América Latina, no que se refere à cultura e aos processos de 

formação nos diversos países do continente. E assim desponta a “necessidade gerada pela 

carência de uma terminologia científica própria, [...] que nos interessa discutir neste momento 

a transculturação” (REIS, 2005, p. 466). 
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O termo “aculturação”, por exemplo, para Fernando Ortiz, significava a perda da cultura 

pré-colombiana do colonizado pela cultura do colonizador branco e europeu sem que tivesse a 

chance de expressar sua singularidade. Isso não ocorre efetivamente, pois os processos de 

formação identitária mostram um forte apelo às características das culturas dos povos 

originários, inclusive na contemporaneidade. O termo aculturação não é de todo unânime 

quando se entende a formação cultural do continente. Em linhas gerais: 

 

O autor constrói um jogo dialético entre o açúcar e o tabaco, principais produtos de 

Cuba, elementos primordiais no desenvolvimento da economia cubana, do passado 

colonial aos dias de hoje. Utilizando o contraponto musical como base de seu texto 

antropológico-literário, ele constrói uma melodia textual na qual os elementos 

fundadores da cultura cubana são colocados ponto contra ponto, nota contra nota e os 

produtos se transformam em entidades abstratas: o branco do açúcar e o marrom do 

fumo, o doce e o amargo, o alimento e o veneno, a carne e o espírito, o sol e a lua, o 

dia e a noite, a água e o fogo. O contraponto de elementos culturais, aliado à uma 

imaginação exuberante e a uma documentação cientifica vasta e precisa (REIS, 2005, 

p. 466). 

 

 Logo, para Fernando Ortiz, o termo transculturação é o mais adequado para designar o 

que ocorreu no processo de ocupação nas terras ameríndias. Além de denotar a ideia de 

aquisição de nova cultura, também representa a noção de uma “neoculturação”, ou seja, surgem 

novos fenômenos culturais como resultado do choque entre as culturas do colonizado com as 

do colonizador. O resultado é a transculturação latino-americana.  

 Para o estudioso, “a necessidade do neologismo proposto é vital, pois não há nenhum 

fenômeno de maior transcendência na formação histórico-social do povo cubano que a 

mestiçagem, e esta não pode ser entendida sem um conceito teórico” (REIS, 2005, p. 468). Só 

o termo ou noção de mestiçagem não dá conta de compreender o movimento e o significado 

que subjaz o encontro de culturas ocorrido no continente americano. 

 Vale ressaltar que os primeiros contatos entre os habitantes autóctones do continente e 

o branco europeu se caracterizaram como um processo extremamente devastador, como se pode 

verificar em Canclini (2008), Glissant (2005), entre outros. Mesmo depois de mais de cinco 

séculos, este processo abrupto, de alguma maneira, ainda acontece. A América Latina continua 

sofrendo processos de transculturações cada vez mais significativos para sua própria 

conformação ao longo dos anos. Um exemplo foram as diásporas africanas, quando os negros 

foram obrigados a saírem do seu continente e aportaram no Novo Mundo também de forma 

abrupta.  

Nesse sentido, Stuart Hall exemplifica o que ocorreu no Caribe, onde “as identidades se 

tornam múltiplas. Juntos com os elos que as ligam a uma ilha de origem específica, há outras 
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centrípetas: há a qualidade de ser caribenho” (HALL, 2006, p. 26-27), ou seja, movimentos do 

“antes” e do “agora”. Na memória, vale ressaltar os movimentos de rastros/resíduos apontados 

por Glissant (2005). Sobre a transculturação elaborada por Fernando Ortiz, Reis (2005) aponta 

que: 

O conceito, mesmo que sujeito a críticas quanto a sua natureza pouco precisa, foi 

rapidamente incorporado pelo discurso nacionalista/crioulista latino-americano e, 

muitas vezes utilizado como sinônimo de mestiçagem cultural. No entanto, sua 

pertinência permanece, e o conceito de transculturação continua na base de inúmeras 

reflexões acerca da questão identitária, não apenas em Cuba, mas em toda a América 

Latina” (REIS, 2005, p. 469, grifo da autora). 

 

 Dessa forma, Ortiz cria o neologismo para substituir conceitos conhecido como 

aculturação e desculturação, que não dão conta de explicar os processos ocorridos na América. 

Ele entende que não foi de forma passiva a recepção cultural por parte dos “colonizados”, não 

houve uma tácita aceitação. A transculturação leva à compreensão de um movimento duplo. 

Um duplo processo de desajuste e reajuste que passam as culturas em contato, derivando novas 

práticas culturais e simbólicas, que afetam profundamente a “cultura dominante e cultura 

dominada”. 

Nesse percurso de respostas para entender o continente latino-americano, emerge o 

conceito de transculturação narrativa, cunhado pelo crítico uruguaio Ángel Rama, “no artigo 

Los processos de transculturación en la narrativa Latinoamericana, de 1974, e no livro La 

transculturación narrativa em Latinoamerica, de 1982. [...] desenvolve um aparato teórico que 

dá sustentação à sua reflexão sobre a narrativa” (REIS, 2005, p. 469). Esta reflexão é resultado 

da interpretação feita a partir do pensamento Fernando Ortiz, mas está direcionada à produção 

literária e artística do continente. 

Ángel Rama entende a transculturação como uma “transitividade cultural” em um 

cenário como o americano, no qual a tradição e a modernidade entram em colapso a todo o 

momento, uma vez que se chocam e estabelecem relações simbióticas “imprevisíveis”. O 

teórico procura identificar os traços particulares que compõem as narrativas no continente, pois, 

para ele, são resultados do dinâmico processo de importação e adaptação aos padrões estéticos 

de outras partes do mundo. Isso se deve ao caráter de subalternidade imposta pelos discursos 

hegemônicos, principalmente europeus, quando se trata de América Latina. Rama procura 

compreender a existência dos limites nacionais ao tratar de literatura, já que, para ele, esta 

literatura extrapola limites geográficos e ao mesmo tempo vai em direção a uma literatura 

regional/continental. 
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 Ele reflete sobre o resultado conflitante do vanguardismo/modernismo do século XX e 

o regionalismo latino-americano. Nesse sentido, Rama procura estabelecer as peculiaridades da 

literatura como resultado desse conflito. A realidade latino-americana, de atraso econômico, 

problemas sociais e culturais, conflitos nos variados setores, tudo vai gerar consequências 

significativas dentro dos diversos setores que compõe o sistema literário: artistas, obras e 

público em geral no continente americano. 

 

Diante do impacto e da pressão modernizadora de inspiração estrangeira, são três as 

respostas dos regionalistas: aceitação absoluta das novas formas literárias; a rigidez 

cultural, que rejeita toda novidade estética, e o que Rama define como “plasticidade 

cultural” de uma produção literária, que integra as novas estruturas formais sem 

recusar às próprias tradições. Esta proposta é o que ele vai chamar de literatura de 

transculturação” (REIS, 2005, p. 470, grifo nosso). 

 

 Não há dúvidas que se cria um verdadeiro “conflito literário” no continente. Por um 

lado, os chamados regionalistas, inspirados em temas da tradição, crenças, costumes, oralidade, 

cultura. Do outro lado, o modernismo cosmopolita na busca de novos territórios para expansão 

das ideias vanguardistas. Emerge, então, um esforço de muitos escritores para entender esta 

nova dinâmica estabelecida e é a partir desse momento que elaboram processos de 

transculturação narrativa. Os processos de desculturação, reculturação e neoculturação, 

apontados por Fernando Ortiz ao definir a transculturação, ganham formato e rosto na literatura 

do continente. 

 A “plasticidade cultural” apontada por Rama aparecem em romancistas como o 

mexicano Juan Rulfo, o colombiano Gabriel Garcia Márquez, o brasileiro João Guimarães Rosa 

e o peruano José María Arguedas. Estes seriam os exemplos de “narradores transculturais” mais 

bem-acabados, na visão de Rama. São eles que, através de suas narrativas e das novas técnicas 

estilísticas empregadas, garantem a inventividade e vitalidade literária no continente. 

 Nessa perspectiva da transculturação narrativa, um aspecto fundamental que fica claro 

é a autonomia literária assumida pelo autor. Dessa forma, o escritor/artista seleciona e cria suas 

produções narrativas dando outra legitimidade ao texto literário. Rama aponta algumas 

características dessa narrativa transculturadora, a primeira delas estaria na língua, que se torna 

uma forma de reafirmar a independência da colônia, sendo assim, “o postulado modernista 

apontou dois caminhos: um de reconstrução purista da língua espanhola clássica e outro que 

buscava transformar o registro americano do espanhol em norma culta para a literatura” (REIS, 

2005, p. 472).  
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 Os chamados escritores regionalistas se debruçam para apresentar um sistema que 

pudesse permitir uma alternância entre a língua urbana culta com a forma popular de falar dos 

seus personagens criados, em geral, sujeitos do meio rural, dos rincões afastados, no intuito de 

que houvesse uma integração, dando um aspecto mais realista. “Não se trata apenas de um 

registro fonético, e, sim, de uma reconstrução sugerida pelo manejo de um léxico regional, de 

formações fonéticas dialetais e, em menor grau, construções sintáticas locais” (REIS, 2005, p. 

472). 

É este material linguístico que passa a compor a voz discursiva dos inúmeros 

personagens criados na vasta literatura do continente latino. Nos escritores transculturadores, 

essa língua ganha vida e dá um rosto para a língua latino-americana, transformando-se em 

linguagem literária: 

 

O que antes era a língua dos personagens populares e, dentro do mesmo texto, se 

opunha a língua do escritor e do narrador, inverte sua posição hierárquica: em vez de 

ser exceção e de singularizar o personagem submetido ao enquadramento do escritor, 

passa a ser a voz que narra e abarca, assim, a totalidade do texto e ocupa o posto de 

narrador manifestando sua visão de mundo (RAMA, 2008, p. 50, tradução nossa)12. 

 

 A voz que narra tem uma visão de mundo, é dela que saem os processos discursivos da 

memória, da cultura e da identidade cultural. Para os escritores transculturadores, “o léxico, a 

prosódia e a morfossintaxe da língua regional se transformam em ferramenta para realçar os 

conceitos de originalidade e criatividade” (REIS, 2005, 473). 

Outra característica apontada por Rama é a estruturação literária, que seria uma forma 

de aprofundar os temas regionais. Nem os modernistas nem os de viés tradicionalistas 

conseguem. Os narradores transculturais enfrentam muitos problemas que requerem soluções 

complexas: 

 

A solução linguística ao impacto modernizador externo foi sutilmente reconstrutora 

de uma tradição e havia de nos colocar algumas obras estimadas já como clássicas na 

literatura latino-americana. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Nesse nível, com todos, os 

problemas derivados da nova circunstância modernizadora eram menos difíceis que 

os que apresentaram no nível da estruturação literária. Aqui, a distância entre as 

formas tradicionais e as modernas estrangeiras era muito maior (RAMA, 2008, p. 51, 

tradução nossa).13 

 
12 La que antes era la lengua de los personajes populares y dentro del mismo texto, se oponía a la lengua del escritor 

o del narrador, invierte su posición jerárquica: en vez de ser la excepción y de singularizar al personaje sometido 

al escudriñamiento del escritor, pasa a ser la voz que narra, abarca así la totalidad del texto y ocupa el puesto del 

narrador manifestando su visión del mundo (RAMA, 2008, p. 50). 
13 La solución lingüística al impacto modernizador externo fue sutilmente reconstructora de una tradición y habría 

de depararnos algunas obras estimadas ya como clásicas de la literatura latinoamericana. Pedro Páramo de Juan 

Rulfo. En ese nivel, con todo, los problemas derivados de la nueva circunstancia modernizadora eran menos 
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Segundo Rama, os transculturadores conseguem alcançar essa perspectiva diante do 

processo de modernização. Mabel Moraña (2006) compreende que os escritores 

transculturadores alcançam “a conciliação que respeita a autenticidade vernácula e os conteúdos 

propriamente populares que integram a nação neutralizante dos efeitos de uma modernidade, 

por sua vez, niveladora e desigual” (MORAÑA, 2006, p. 140, tradução nossa)14. Logo, segundo 

Reis (2005): 

 

Ainda no nível das estruturas literárias, o regionalismo retrocedeu ainda mais ao 

manancial da cultura tradicional na busca de “mecanismos literários próprios, 

adaptáveis às novas circunstâncias e suficientemente resistente à erosão 

modernizadora. A singularidade das respostas corresponde a uma sutil oposição às 

propostas modernizadoras” (Rama, 1982a, p. 44). Desta forma, em vez da 

fragmentação da narração ao estilo de James Joyce, que dominou o panorama das 

narrativas das vanguardas, João Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, resgata 

o tradicional monólogo discursivo, que tem suas fontes tanto na narrativa clássica 

quando na oral, de origem popular (REIS, 2005, p. 474). 

 

 A terceira característica apontada por Rama é a cosmovisão, usada como estratégia pelos 

narradores transculturais. A partir dela é que se rompem de vez a tentativa de manipulação 

ideológica da colonização, onde os valores e representações culturais e simbólicas estão 

inseridos. Os transculturadores, diante das formas modernas, buscam conciliares as fontes 

culturais com as formas estéticas, e a cosmovisão de mundo, peculiar no continente latino-

americano, se torna um manancial e fonte de riqueza: 

 

As respostas dos herdeiros “plásticos” do regionalismo encontraram aqui os melhores 

resultados. Este ponto íntimo é onde se assentam os valores, no qual se exibem as 

ideologias e por isso é mais difícil render-se às trocas da modernização 

homogeneizadora sob os padrões estrangeiros (RAMA, 2008, p. 57, tradução nossa).15 

 

 A cosmovisão para Rama é a responsável por desenvolver significados simbólicos e 

culturais nas narrativas transculturais. “A incorporação do mito à análise das sociedades 

racionalizadas inundou o século XX, a partir das revisões propostas pela antropologia inglesa, 

pela psicanálise, até mesmo nos estudos da religião” (REIS, 2005, p. 476). 

 
difíciles que los que se presentaron en el nivel de la estructuración literaria. Aquí la distancia entre las formas 

tradicionales y las modernas extranjeras era mucho mayor (RAMA, 2008, p. 51). 
14 Los transculturadores lograrían promover, en la visión de Rama, una conciliación que respecta la autentidad la 

autentidad vernacular y los contenidos propiamente populares que integran la nación neutralizando los efectos de 

una modernidad a la vez niveladora y desigual (MORAÑA, 2006, p. 140).  
15 Las respuestas de estos herederos "plásticos" del regionalismo, depararon aquí los mejores resultados. Este punto 

íntimo es donde asientan los valores, donde se despliegan las ideologías y es por lo tanto el que es más difícil 

rendir a los cambios de la modernización homogeneizadora sobre patrones extranjeros (RAMA, 2008, p. 56-57). 
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[...] postulados míticos fizeram escritores tão diversos, como Astúrias, 

Carpentier, Borges, e cujo exame ainda pode encontrar-se nos ensaios iniciais 

de Júlio Cortázar (em especial “Para uma poética”, de 1954). O mito 

(Astúrias) e o arquétipo (Carpentier) apareceram como categorias válidas para 

interpretar as características da América Latina, em uma mescla sui generis 

com esquemas sociológicos, porém com uma franca e decidida apelação às 

crenças populares sobreviventes nas comunidades indígenas ou africanas da 

América, que estes autores fizeram, não escondiam a procedência e a 

fundamentação intelectual do sistema interpretativo que se aplicava (RAMA, 

2008, p. 60, tradução nossa).16 

 

 O entusiasmo de Rama (2008) ao apresentar sua análise da situação da literatura no 

continente a partir do empréstimo do conceito de transculturação e aplicá-lo nas narrativas de 

escritores regionais fez com que muitos teóricos e críticos também se debruçassem sobre esta 

perspectiva. Há uma espécie de “retorno às origens”, que se tornam fontes fecundas para as 

produções artísticas. “Desta forma, redescobre-se a criatividade dos sistemas narrativos, 

aplicados ao regionalismo e se reconhecem, tanto as possibilidades de diferentes falares, como 

as diferentes estruturas do narrar popular” (REIS, 2005, p. 476). 

  Antonio Candido, teórico e crítico literário brasileiro, estabelece um diálogo intelectual 

importante com Ángel Rama nesse período. Na tentativa de discutir um sistema literário e uma 

tradição literária, ambos os teóricos se empenham para dar novas significações no que é 

produzido culturalmente no território latino. Em Literatura e subdesenvolvimento (1969), 

Candido intenta fazer um estudo sobre as culturas existentes no continente e propõe o termo de 

literatura super-regional, que seria uma nova fase da narrativa de cunho regionalista. 

 A reflexão de Antônio Candido se dá a partir do conceito de subdesenvolvimento que, 

para ele, está presente em todo o continente, bem como na própria consciência do escritor 

latino-americano. Candido “oferece um grande painel, de fundo sociológico, das relações de 

dependência cultural entre as metrópoles europeias e as periferias latino-americanas” (REIS, 

2005, p. 478). 

 

As nossas literaturas latino-americanas, como também as da América do Norte, são 

basicamente galhos da metropolitana. E se afastarmos os melindres do orgulho 

nacional, veremos que, apesar da autonomia que foram adquirindo em relação a estas 

 
16[…] postulados míticos hicieron suyos escritores tan diversos como Asturias, Carpentier, Borges, y cuyo examen 

aún puede encontrarse en los ensayos iniciales de Julio Cortázar (en especial "Para una poética", de 1954). El mito 

(Asturias), el arquetipo (Carpentier), aparecieron como categorías válidas para interpretar los rasgos de la América 

Latina, en una mezcla sui generis con esquemas sociológicos, pero aun la muy franca y decidida apelación a las 

creencias populares supervivientes en las comunidades indígenas o africanas de América que esos autores hicieron 

no escondía la procedencia y la fundamentación intelectual del sistema interpretativo que se aplicaba (RAMA, 

2008, p. 60). 
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ainda são em parte reflexas. [...] Esta é a que se poderia chamar de influência 

inevitável, sociologicamente vinculada à nossa dependência, desde a própria 

colonização e do transplante brutalmente forçado das culturas (CANDIDO, 2017, p. 

182). 

 

A perspectiva apontada por Candido é também compartilhada por outros teóricos. Não 

há como negar toda a influência cultural ocorrida no continente desde os primórdios da 

colonização europeia. Porém, é também inevitável refletir que houve uma adaptação à gama 

cultural imposta pelo colonizador. “Somos parte de uma cultura mais ampla, da qual 

participamos como variedade cultural. [...] é uma ilusão falar em supressão de contactos e 

influências. Mesmo porque, num momento em que a lei do mundo é a inter-relação e interação” 

(CANDIDO, 2017, p. 186). 

A exemplo de Rama, ao analisar os escritores chamados por ele de super-regionalistas, 

Antônio Candido conclui que estes, por sua vez, superaram as contradições anteriores de um 

regionalismo pitoresco e decorativo. “O regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a 

literatura, sobretudo o romance e o conto, focalizar a realidade local” (CANDIDO, 2017, p. 

192). Além da Guimarães Rosa, Candido inclui também, José María Arguedas, Gabriel Garcia 

Márquez, Roa Bastos, Juan Rulfo e Alejo Carpentier como os mais notáveis representantes 

desse novo regionalismo ocorrido na América Latina. 

Não é intenção da tese a tentativa de aproximação teórica pura e simples entre Candido 

e Rama. Na verdade, é uma forma de demostrar que a América Latina começa a ser vista com 

outro olhar não mais de fora para dentro, mas em um processo inverso, de dentro para dentro, 

e dentro para fora. Segue um trecho deste debate intelectual:  

 

[...] teu artigo é realmente excelente e digo isso como elogiaria a mim mesmo. Me 

produz certo assombro comprovar como caminhamos por trilhas paralelas, que creio 

se devem a perspectivas críticas similares. Inteiramente de acordo com a tese que te 

conduz progressivamente a mudança de 30 do país novo ao país subdesenvolvido e a 

valorização que resgata ao regionalismo em uma perspectiva que você chama de 

super-regionalismo. Esse é sob o título dos transculturadores da narrativa que te 

propunha a um dos temas de meu seminário de minha visita a São Paulo, de tal modo 

que seu artigo pode servir de base para o debate, sem que eu acrescente demasiado, 

para que vejas a que ponto estamos coincidindo na apreciação dos fenômenos 

literários do continente. Para mim, concordar contigo, é a corroboração de que não 

estou equivocado, você imagina a alegria que me produziu ao ler-te (RAMA, 2001 

apud REIS, 2005, p. 480).17 

 
17 ... tu artículo es realmente excelente y digo esto como me elogiara a mí mismo. Me produce cierto asombro 

comprobar como caminamos por sendas paralelas, que creo se deben a perspectivas críticas similares. Enteramente 

de acuerdo en la tesis que te conduce progresivamente del cambio hacia el 30 del país nuevo al país subdesarrollado 

y la valoración que rescata al regionalismo en una nueva perspectiva que tú llamas superregionalismo. Eso es lo 

que bajo el título de Los transculturadores de la narrativa te proponía como uno de los temas de mí seminario de 

mi visita a São Paulo, de tal modo que es tú articulo al que puede servir de base al debate, sin que yo agregue 

demasiado, para que vieras a qué punto estamos coincidiendo en la apreciación de los fenómenos literarios del 
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 Assim, o debate entre o teórico uruguaio e o brasileiro é profícuo, pois faze refletir sobre 

a condição cultural em que foi submetida a América Latina. Tal debate serve para aprofundar 

leituras e análises em literatura. “Apesar de muitos desses escritores se caracterizarem pela 

linguagem espontânea e irregular, o peso da consciência social atua por vezes no estilo como 

fator positivo, dando lugar à procura de interessantes soluções adaptadas” (CANDIDO, 2017, 

p. 193). 

 Sendo assim, os conceitos de transculturação e transculturação narrativa têm uma 

importante presença nos estudos de literatura no continente latino-americano. É possível, a 

partir deles, desenvolver pesquisas e análises sobre autores e obras dos mais diferentes 

movimentos e épocas. E dialogar com outras áreas, na tentativa de conhecer e compreender a 

grande diversidade cultural e identitária. “Reconhecida internacionalmente como uma das 

interpretações mais sólidas e abarcadoras da história cultural da América Latina, a obra de 

Ángel Rama permanece, no entanto, praticamente inexplorada pela crítica” (MORAÑA, 2006, 

p. 7, tradução nossa)18. Como bem aponta Moraña (2006): 

 

[...] é o caso de muitas noções recorrentes dentro do campo dos estudos culturais 

latino-americanos, a transculturação tem persistido no discurso crítico das últimas 

décadas em grande medida graças ao incessante processo de recontextualização e 

ressemantização que a articula com áreas, períodos e projetos ideológicos diversos 

(MORAÑA, 2006, 137, tradução nossa).19 

 

 Vale deixar claro que esta tese não tem o objetivo de somente enquadrar ou fazer uma 

análise fechada sobre José María Arguedas e Dalcídio Jurandir e seus respectivos romances. É 

uma tentativa de fazer um percurso dialógico entre os estudos literários e outras correntes do 

pensamento, como Filosofia, Sociologia, Antropologia e os Estudos Culturais, na investida de 

ampliar as possibilidades de leitura do texto literário e desses autores e suas obras. 

Conforme visto acima, Arguedas é considerado, tanto por Ángel Rama quanto por 

Antônio Candido, um escritor transculturador. Essa afirmativa vai ser confirmada no próximo 

capítulo, quando será feita uma leitura mais apurada de Os rios profundos a partir da memória 

 
continente. Como para mí, coincidir contigo es la corroboración de que no me equivoco, te imaginas la alegría que 

me produjo al leerte (RAMA, 2001 apud REIS, 2005, p. 480). 
18 Reconocida internacionalmente como una de las interpretaciones más sólidas y abarcadoras de la historia cultural 

de América Latina, la obra de Ángel Rama permanece, sin embargo, prácticamente inexplorada por la crítica. 

(MORAÑA, 2006, p. 70). 
19 Como es el caso de muchas nociones recurrentes dentro del campo de los estudios culturales latinoamericanos, 

la de transculturación ha persistido en el discurso crítico de las últimas décadas, en gran medida gracias al incesante 

proceso de recontextualización y resemantización que la articula a áreas, periodos, disciplinas y proyectos 

ideológicos diversos. (MORAÑA, 2006, 137).   
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e identidade presente na obra. Para Dalcídio Jurandir, há uma necessidade de investigar sob 

esta ótica Três casas e um rio do escritor paraense. O que será feito no quarto capítulo. Ambos 

os romancistas produzem, no período dos anos 40 a 60, dando um formato novo ao fazer 

literário, criando narradores, personagens, espaços, tempo, lugares que se tornam ímpares. Eles 

usam uma técnica inovadora, com uma linguagem própria ao espaço/território a que pertencem. 

Portanto, denominar Arguedas e Dalcídio como escritores transculturadores e/ou super-

regionalistas significa aprofundar e valorizar suas obras, apresentando outro viés para seus 

leitores. 
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3. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS: PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 
 

 

“Possivelmente comigo começa a fechar um tempo e a começar outro no Peru”20 (José 

María Arguedas - 1969). 

 

 

 José María Arguedas teve uma clara influência do pensador peruano José Carlos 

Mariátegui (1894 – 1930). Arguedas, desde a juventude, teve simpatia pelas causas políticas e 

sociais, apesar de não pertencer a nenhum partido político. Em 1937, foi preso, acusado de ser 

simpatizante do Partido Comunista Peruano e por participar de uma manifestação estudantil 

antifascista. Isso lhe rendeu a publicação do El sexto (1961), mesmo nome da prisão em que 

ficou encarcerado.  

 O conjunto da obra de José María Arguedas é extenso e tem início com a publicação do 

livro Agua (1935), que é formado por três contos: Agua, Los escoleros e Warma Kuyay. Em 

1939, publicou um conto escrito em quéchua, Runa Yupay. Seu primeiro romance foi Yawar 

Fiesta (1941), que trata da realização de uma corrida de touros no estilo andino. Em 1954, 

Arguedas publica o conto Diamantes y Pedernales. E em 1958, publica Los ríos profundos, 

obra que é analisada nesta tese. Conforme já foi dito, em 1961, publica El sexto. No ano 

seguinte, em 1962, apresenta A nuestro padre creador Tupac Amaru e La agonia de Rasu-Ñiti, 

contos em que Arguedas se aproxima cada vez mais da cultura andina e de seu modo de vida.  

Em 1964, lança Todas las sangres, romance polêmico que foi motivo de grande debate 

entre sociólogos, antropólogos e literatos da época. Também é considerado pela crítica literária 

peruana como uma obra de profundidade em relação aos temas e ao estilo. Do romance Todas 

las sangres, resulta a célebre mesa redonda de 196521, na qual intelectuais debatem o romance 

e a contribuição para a construção da identidade peruana.  

 Em 1966, Arguedas publica Oda al jet e, em 1967, Amor Mundo y todos los cuentos. 

José María Arguedas deixa quase inacabado o livro El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo 

 
20 Trecho do Último diário?. José María Arguedas dá um tiro contra si, no dia 28 de novembro de 1969, na 

Universidade de La Molina. Pouco antes, em 22 de outubro, ele já havia escrito uma espécie de despedida: 

"Haverão de me perdoar o que há de petitório e de pavonesco neste último diário, se o tiro se produz e acerta. E, 

por força, tenho de esperar não sei quantos dias para fazê-lo" (ARGUEDAS, 2016, p. 282-283). 
21 O Instituto de Estudos Peruanos (IEP) organizou uma série de mesas redondas para debater a relação entre a 

literatura peruana e a sociologia. A segunda mesa redonda, realizada no dia 23 de junho de 1965, foi para discutir 

o romance Todas las sangres, onde o próprio José María Arguedas estava presente, além de intelectuais como José 

Miguel Oviedo, Sebastián Salazar Bondy, Jorge Bravo Bresani, Alberto Escobar, José Matos Mar, Aníbal Quijano 

e Henri Favre. O evento foi muito importante, apesar das duras críticas que o romance recebeu por parte dos 

sociólogos, por inserir Arguedas definitivamente no quadro de escritores peruanos e latino-americanos. As críticas 

foram duras para o autor que, na mesma noite, escreve a frase: “mi libro Todas las sangres es negativo para el 

país, no tengo nada que hacer ya en este mundo […] ¿he vivido en vano?”. O resultado desse debate gera em 

Arguedas profundo desgosto e decepção, aumentando a depressão que o autor sofria. 
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(1971)22, publicado postumamente. Arguedas também escreveu inúmeros textos literários de 

forma isolada, textos científicos, de caráter antropológico e etnológicos, e textos críticos, 

ensaios e correspondências. 

Considerado como um dos escritores mais proeminentes da literatura peruana, é também 

apontado como um dos representantes da corrente “neoindigenista” na América Latina, tema 

bastante recorrente no conjunto de sua obra. Segundo Tomaz Escajadillo (1994):  

 

De outro lado, a indagação em torno das mudanças, da transformação, da evolução do 

indigenismo me levou a um elementar esquema que proclama dois momentos 

fundamentais: o primeiro, que abarcaria a uma maioria das obras do gênero, que 

prefiro denominar de “indigenismo ortodoxo”, e uma segunda fase da evolução, para 

a qual emprego a denominação de “neoindigenismo” [...] que se pretende conferir uma 

“flexibilidade” ou “elasticidade” ao que se permita referir-se a obras tão obviamente 

dissimiles entre si, como El padre Harán (1848) e Os rios profundos (1958); El alma 

de la quena (1917) e La agonía de Rasu Ñiti (1962); Aves sin nido (1889) y Todas 

las sangres (1964), La venganza del cóndor (1924) e La tumba del relámpago (1979) 

(ESCAJADILLO, 1994, p. 118, tradução nossa, grifo nosso).23 

  

Conforme visto, Arguedas é identificado dentro da perspectiva histórica, social e 

literária que ocorreu no continente americano como forma de dar novas características ao papel 

do índio na literatura. Isso exige uma “superação de certos entraves do passado, especialmente 

a visão romântica do mundo andino que exige uma novela indigenista ‘suficiente próxima’ em 

torno do mundo narrativo, do índio e dos Andes” (ESCAJADILLO, 1994, p. 118, tradução 

nossa).24 O que pode ser verificado também em René Prieto (2006) sobre o neoindigenismo no 

Peru:  

[...] A figura do índio idealizada pelos indianistas e exaltada pelos indigenistas se vê, 

em realidade, transcendida por um número crescente de autores que reconhecem o 

 
22 O romance El zorro de arriba y el zorro de Abajo traz como tema os conflitos resultantes do intenso processo 

migratório, onde muitos indígenas vinham a procurar melhores condições de vida na cidade da costa peruana 

chamada Chimbote. Os “zorros”, que são as raposas, fazem uma referência aos personagens mitológicos de lendas 

indígenas, que foram recompiladas no final do século XVI e começo do século XVII por Francisco de Ávila. E 

foram posteriormente traduzidas e editadas pelo próprio Arguedas, sob o título de Dioses y Hombres de Huarochiri 

(1966). O escritor peruano também inclui no livro os seus diários pessoais, desde a descrição e as tentativas de 

suicídio, bem como as providências a serem tomadas após sua morte, além de informações sobre a relação de 

amizade com outros escritores latino-americanos. 
23 De otro lado, la indagación en torno a los cambios, la transformación, la evolución del indigenismo, me ha 

llevado a un elemental esquema que proclama dos momentos fundamentales: el primero, que abarcaría a una 

mayoría de las obras del género, que prefiero denominar “indigenismo ortodoxo”, y una segunda fase de evolución, 

para la cual empleo la denominación de “neo-indigenismo”. […] que se pretende conferir una “flexibilidad” o 

“elasticidad” tal que le permita referirse a obras tan obviamente disímiles entre sí como El Padre Harán (1848) y 

Los ríos profundos (1958); El alma de la quena (1917) y La agonía de Rasu Ñiti (1962); Aves sin nido (1889) y 

Todas las sangres (1964), La venganza del cóndor (1924) y La tumba del relámpago (1979) (ESCAJADILLO, 

1994, p. 118). 
24 Superación de ciertos lastres del pasado, especialmente la visión romántica del mundo andino, y la que exige a 

una novela indigenista ‘suficiente proximidad’ en torno al mundo novelado, el indio y el Ande (ESCAJADILLO, 

1994, p. 118). 
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valor da cultura mestiça e imaginam a identidade de seus respectivos países como uma 

congregação de culturas (PRIETO, 2006, p. 173, tradução nossa).25 

 

Elementos que podem ser identificados na obra de Arguedas: luta dos indígenas contra 

exploração branca/misti26/criolla27; espaço/território andino; língua quéchua versus língua 

castelhana; personagens indígenas; mestiçagem; cultura popular; identidade cultural; memória; 

mundo mítico indígena; conflitos étnicos, além de outros temas que são marcantes na obra 

arguediana. O autor sofre influência de Mariátegui, conforme dito e apontado por Silvina 

Carrizo (2016): 

Como destaca Carmen Pinilla, o ponto de virada de José Maria Arguedas se daria na 

sua chegada, em 1928, à Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 

quando, num ambiente amplamente comprometido com a figura de Mariátegui, ele se 

assume como índio quéchua-falante (PINILLA, 1994, p. 61). Devido a várias 

referências, Pinilla interpreta que Arguedas leu os Sete Ensaios e, aliás, o ensaio aqui 

em foco. Isso lhe deu a oportunidade de redirecionar seu projeto literário na medida 

em que compreendeu o lugar heroico de narrador futuro que preencherá os vazios de 

uma literatura ainda por vir (CARIZZO, 2016, p. 122). 

 

 É inegável que a temática principal de José María Arguedas, em sua obra literária, é a 

figura do índio. Por toda sua história pessoal, ele vai incorporar e tomar para si essa luta. 

“Arguedas tinha compreendido bem a mensagem [...] a discussão com esses estudantes-

migrantes, serranos e falantes do quéchua é ainda mais profunda, pois volta sobre a própria 

figura de Arguedas e seu lugar dentro do campo literário e cultural” (CARRIZO, 2016, p. 124). 

 Um dilema complexo que persegue o autor: produzir em castelhano ou quéchua? A 

resposta para esse questionamento vem em 1941. Ao escrever seu primeiro romance, Yawar 

Fiesta, ele faz uma espécie de escolha e decide por uma “língua mestiça”. Dessa forma, torna-

se um escritor marcado pela dualidade literária. Arguedas possui a capacidade de falar 

perfeitamente o castelhano, como fica evidenciado em vários escritos acadêmicos e 

jornalísticos, mas é na língua quéchua que reside suas recordações de infância e toda a 

afetividade por ela gerada. E isso o torna um escritor singular. 

 Em sua infância, Arguedas foi marcado profundamente pela vivência e encantamento 

com o mundo indígena. As representações simbólicas do mundo andino se tornam projeto 

político e literário. “Os índios, e especialmente as índias, viram em mim exatamente como se 

fora um deles, com a diferença de que, por ser branco, acaso necessitava mais de consolo que 

 
25 La figura del indio, idealizada por los indianistas y exaltada por los indigenistas se ve en realidad trascendida 

por un número creciente de autores que reconocen el valor de la cultura mestiza e imaginan la identidad de sus 

países respectivos como una congregación de culturas (PRIETO, 2006, p. 173). 
26 Misti é o termo usado por Arguedas para designar os proprietários de terras. 
27 O termo criollo é usado para designar os descendentes de espanhóis que eram nascidos na América hispânica. 

Em geral, eram possuidores de grandes propriedades de terra e também atuavam no comércio. 
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eles e me deram de mãos cheias” (ARGUEDAS, 1992 apud JESUS, 2015, p. 77, tradução 

nossa).28 

 Ao tratar da construção identitária do Peru, é praticamente impossível não recorrer aos 

escritos literários, etnológicos e antropológicos desse autor, que deixou um importante legado, 

mesmo vivendo em um mundo dual e fraturado, internamente e externamente. É José María 

Arguedas quem dá respostas à tentativa de superar as desigualdades e divergências sociais 

causadas pela exploração imposta pela colonização e continuada pelo advento da modernidade 

na América Latina. Vale ressaltar que José María Arguedas se torna um autor singular nas letras 

peruanas. Percebe-se que ele parte de sua realidade para exercer seu papel de escritor/artista. 

 
Comecei a escrever quando li as primeiras histórias sobre os índios. […] Nessas 

histórias, o índio estava tão desfigurado e tão meloso [...] ou tão estranho que eu disse: 

“Não, tenho que descrevê-lo como ele é, porque passei por isso, eu sofri isso”, e 

escrevi aquelas primeiras histórias que eles publicaram em um pequeno livro, Agua 

(ARGUEDAS, Primer Encuentro de Narradores Peruanos, 1986, p. 41, tradução 

nossa).29 

 

 O trabalho literário de Arguedas é considerado por muitos críticos e estudiosos de sua 

obra como o rompimento de estruturas tradicionais na forma de narrar, uma vez que rompe com 

o indigenismo tradicional ao inserir a figura do índio como ela realmente é. O índio agora é 

protagonista da narrativa e tem voz. O autor utiliza a língua espanhola como forma de subversão 

da língua quéchua, trazendo a cosmovisão andina em sua narrativa, expressando, assim, de 

forma particular, toda a realidade e modo de vida dos povos da Cordilheira, em uma tentativa 

de integração entre dois mundos tão distintos. 

 Os aspectos acima citados da obra arguediana servem para nortear a discussão acerca 

da profundidade do legado literário do escritor, e não tem a intenção de enquadrar o escritor 

somente no movimento neoindigenista. Acredita-se que todo conjunto da obra de José María 

Arguedas ultrapassa tais fronteiras e se atualizam a todo o momento. É possível, pois, encontrar 

um leque frutífero quando o pesquisador se debruça sobre o fazer literário do escritor peruano. 

Arguedas incomodou e continua incomodando, no sentido de trazer para o debate novos olhares 

e perspectivas da identidade cultural peruana.  

 
28 Los indios, y especialmente las indias, vieron en mí exactamente como se fuera uno de ellos, con la diferencia 

de que por ser blanco acaso necesitaba más consuelo que ellos y me lo dieron a manos llenas (ARGUEDAS, José 

María. Intervención en Arequipa. Suplementos – Anthropos. Barcelona: Editorial Anthropos, 1992. p. 7.). 
29 Yo comencé a escribir cuando leí las primeras narraciones sobre los indios. […] En estos relatos estaba tan 

desfigurado el indio y tan meloso […] o tan extraño que dije: “No, yo lo tengo que describir tal cual es, porque yo 

lo he gozado, yo lo he sufrido”, y escribí esos primeros relatos que se publicaron en el pequeño libro que se llama 

Agua (ARGUEDAS, Primer encuentro de narradores peruanos, 1986, p. 41). 
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 Os próximos tópicos apresentarão as temáticas propostas para discussão da tese, a saber, 

memória e identidade, como estas estão articuladas no texto de Arguedas, e como dão 

profundidade e ajudam a dar um toque ficcional ao real, ou dar um caráter real ao aspecto 

ficcional. A partir de excertos de Os rios profundos, analisa-se à luz do aparato teórico do 

primeiro e segundo capítulos.  

 

3.1. Sobre Os rios profundos e a presença da memória 

 

Os rios profundos30 é o segundo romance do escritor peruano, publicado pela primeira 

vez em 1958, na cidade de Buenos Aires, pela Editora Losada. O romance tem onze capítulos, 

todos titulados. Em uma primeira leitura, percebe-se certa linearidade dos acontecimentos 

narrados, eventos que estão localizados no tempo e espaço, com a chegada dos viajantes, 

Ernesto e seu pai, na cidade de Cusco e posteriormente seguindo para a cidade de Abancay, 

onde se desenvolve boa parte do romance. 

 Os eventos e fatos que envolvem Ernesto, narrador-personagem, com os demais 

personagens e que se sucedem ao longo da narrativa estabelecem relações múltiplas que aos 

poucos vai revelando a realidade que está submetida uma parcela da população que vive na 

Cordilheira peruana. Essa divisão em capítulos é usada por Arguedas como estratégia para dar 

uma sequência linear ao conjunto da narrativa. “Há uma continuidade de desenvolvimento 

temporal que liga um capítulo ao seguinte por meio de uma série de cenas que são organizadas 

cronologicamente” (RAMA, 1982, p. 35, tradução nossa).31 

Ernesto narra as viagens feitas em companhia de seu pai, atravessando a Cordilheira 

peruana, passando por Cusco e diversas outras cidades até chegar à cidade de Abancay, onde 

se matricula em um colégio interno, enquanto seu pai prossegue em viagem. De acordo com 

Ángel Rama (1982): 

 

Os rios profundos é um livro maior dentro da narrativa latino-americana 

contemporânea e, se o discurso crítico peruano levou vinte anos para situar a obra em 

um posto eminente que lhe cabe dentro das letras do país, ao discurso crítico latino-

americano levou outros tantos para reconhecer sua excepcionalidade (RAMA, 1982, 

p. 11, tradução nossa).32 

 
30 No Brasil, a primeira tradução acontece somente em 1977, feita por Gloria Rodrigues e publicada pela Editora 

Paz e Terra. A tradução mais recente data de 2005, feita por Josely Vianna Batista e publicada pela Companhia 

das Letras, que é edição utilizada como corpus na tese. 
31 Hay una continuidad de desarrollo temporal que enlaza un capítulo con el siguiente a través de una serie de 

escenas que se ordenan cronológicamente y que en su mayoría se inician con una información que establece día y 

hora en que los hechos han de ser contados (RAMA, 1982, p. 35). 
32 Los Ríos Profundos es un libro mayor dentro de la narrativa latinoamericana contemporánea y si al discurso 

crítico peruano le llevó veinte años situar la obra en el puesto eminente que le cabe dentro de las letras del país, al 
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O romance inicia com Ernesto que, já adulto, começa a narrar fatos, acontecimentos e 

histórias de sua infância e adolescência passadas em diversas vilas e cidades da Cordilheira dos 

Andes. “Eu tinha catorze anos” (ARGUEDAS, 2005, p. 23). No romance, “sua perspectiva, 

mais uma vez, é a evocação, a memória da infância. As reflexões de Arguedas nesses anos 

críticos o remetem ao momento em que, de maneira trágica e alegre, descobriu que seu mundo 

deveria ser o dos índios” (CORNEJO POLAR, 1973, p. 100, tradução nossa).33 É em uma 

perspectiva dual de produção que Arguedas concebe sua literatura. 

 
Em Os rios profundos, o relato decorre de um narrador-protagonista: novamente o 

menino Ernesto, agora com quatorze anos (p. 19). Tipifica o jovem e sua capacidade 

para a recordação, sua permanente, quase obsessiva, atitude evocadora: “esperei 

contemplando-o todo, fixando-o em minha memória”; “estava mais atento às 

lembranças que as coisas externas” – diz o protagonista em dois momentos do 

romance (pp. 46, 236) (CORNEJO POLAR, 1973, p. 104, tradução nossa).34 

 

Ernesto, portanto, inicia um processo de rememoração constante sobre o que viveu na 

primeira infância e aos poucos vai construindo um discurso narrativo no qual tudo vai se 

encaixando, os eventos, os lugares, as demais personagens ao longo do romance, tudo faz parte 

de uma narrativa maior. “Passara minha infância numa casa estranha, sempre vigiado por 

pessoas cruéis. O dono da casa, o pai, tinha olhos com pálpebras avermelhadas e sobrancelhas 

grossas; gostava de atormentar os que dependiam dele, criados e animais” (ARGUEDAS, 2005, 

p. 23). Conforme Cornejo Polar (1973) e reforçado também por Ángel Rama (1982), pode-se 

perceber uma verdadeira obsessão do narrador-personagem pela memória.  

Tudo o que Ernesto vai encontrando no caminho ativa momentos de reflexão, deleite e 

suposições. “Um pé de verbena-cidrada35, ainda que baixo, com galhos esquálidos, perfumava 

o pátio. A pequena árvore mostrava talhos brancos no caule; as crianças deviam tê-la 

martirizado” (ARGUEDAS, 2005, p. 9). É na memória que o narrador encontra uma aliada para 

 
discurso crítico latinoamericano le ha llevado otros tantos reconocer su excepcionalidad (ÁNGEL RAMA, 1982, 

p. 11). 
33 Su perspectiva, una vez más, es la evocación, el recuerdo de la infancia. Las reflexiones de Arguedas durante 

estos años críticos lo devuelven al instante en que, trágica y gozosamente, descubrió que su mundo debía ser el de 

los indios (CORNEJO POLAR, 1973, p. 100). 
34 En Los ríos profundos el relato proviene de un narrador-protagonista: nuevamente el niño Ernesto, ahora de 

catorce años (p. 19). Tipifica al muchacho su capacidad para el recuerdo, su permanente, casi obsesiva actitud 

evocadora: "esperé contemplándolo todo, fijándolo en mi memoria"; "estaba más atento a los recuerdos que a las 

cosas externas" - dice el protagonista en dos momentos de la novela (pp. 46, 236) (CORNEJO POLAR, 1973, p. 

104). 
35 É uma pequena árvore com folhas perenes. Seu tamanho pode crescer até 3 m de altura. É bastante ramificada. 

Possui ramos tortuosos e folhas verdes ovais e simples. A verbena é muito perfumada. As flores são pequenas, na 

cor branca. É cultivado pelo sabor e perfume de suas folhas aromáticas, mas tem belo efeito ornamental e pode ser 

cultivada para o paisagismo. 
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discorrer vozes e fomentar suas reflexões. “Senti um fedor de estrumeira. Mas a imagem do 

muro inca e o perfume da verbena-cidrada continuavam me animando” (ARGUEDAS, 2005, 

p. 10). Ambos os episódios descritos são do primeiro capítulo, quando os viajantes chegam à 

casa do Velho, tio do pai de Ernesto. 

Essa chegada revela alguns aspectos que são válidos explorar. Primeiro, a questão que 

o ambiente/espaço em que estão agora ativa a memória reflexiva de Ernesto. Estes processos 

de rememorações acontecem porque estão relacionados ao lugar (uma antiga cozinha na qual 

os viajantes são colocados para descansar), o pátio da casa, a pequena verbena e a presença dos 

serviçais indígenas. Tudo colabora para que Ernesto possa perceber a realidade que está a sua 

frente. 

O velho e seu pai têm problemas e desavenças. Brigas antigas que não foram resolvidas. 

Ao chegarem, não são recebidos como parte da família, mas como forasteiros, pessoas sem 

importância, isso causa transtorno e desloca ao pai e filho. “- É a cozinha dos tropeiros – disse-

me. – Iremos embora amanhã mesmo, para Abancay. Não vá chorar. Eu não vou me condenar 

por espremer um maldito!” (ARGUEDAS, 2005, p. 10). 

A segunda questão é que Ernesto percebe desde sua chegada a grande diferença social 

existente. A exploração dos indígenas como serviçais dos fazendeiros e ricos comerciantes 

revela a realidade nua e crua à que eram submetidos. “O índio carregou as trouxas [...]. As 

calças, muito justas, só o abrigavam até o joelho. Estava descalço; suas pernas nuas mostravam 

os músculos em feixes duros. Não olhou para nós” (ARGUEDAS, 2005, p. 9). Era uma situação 

humilhante que nem se atreviam a olhar para os viajantes, muito menos proferir qualquer 

palavra. 

É a partir da chegada à Cusco que Ernesto começa a pensar nas condições que se 

encontravam os indígenas na Cordilheira. Exploração, desrespeito, pobreza, fome e tantas 

outras mazelas. Há uma simpatiza do menino para com os indígenas, algo que já estava marcado 

na trajetória individual, pois viveu com eles em uma comunidade indígena. Foi mandado a viver 

com os índios em um pequeno ayllu. Isso imprime marcas significativas na memória de Ernesto, 

como poderá ser observado mais adiante. 

 

3.1.1. A memória como elemento catalisador na narrativa arguediana 

 
 

 Ao abordar sobre a dualidade em José María Arguedas, Gustavo Martinez (2009) faz 

uma observação sobre o escritor peruano. Ele afirma que Arguedas apresenta em sua obra as 
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marcas da construção de uma identidade fragmentada por dois mundos, aliada a mecanismos 

linguísticos, entre eles, o discurso memorialístico, “o Peru de J.M. Arguedas é um mundo 

fraturado e polarizado em todos os níveis. Em primeiro lugar, porque de lá brotam todas as 

demais rupturas” (MARTÍNEZ, 2009, p. 2, tradução nossa).36  

 É a partir desse processo que o escritor/artista Arguedas mostra ao seu narrador-

personagem de Os rios profundos que ele está inserido em um mundo dividido, em um mundo 

no qual a exploração do outro se sobrepõe. Conforme visto no tópico anterior. Ernesto constrói 

uma reflexão importante para o que vai observando ao seu redor. A primeira questão que fica 

clara é que ele vive em um mundo marcado pela dualidade. Por pertencer a dois mundos 

distintos, isso o deixa deslocado. Constantemente há uma reflexão sobre os dois polos aos quais 

está submetido. É filho de brancos, mas foi criado com os índios. Fala e se comunica nas duas 

línguas perfeitamente. Por isso, conceitos como mestiçagem, hibridismo, heterogeneidade, 

transculturação são evidenciados no texto literário. 

 
Naqueles dias de confusão e desassossego, lembrava-me do canto de despedida que 

as mulheres me dedicaram, no último ayllu onde morei, como refugiado, enquanto 

meu pai vagava perseguido. Fugindo de parentes cruéis, pedi misericórdia a um ayllu 

que plantavam milho na menor e mais alegre quebrada que conheci (ARGUEDAS, 

2005, p. 57).  

  

  Ricoeur, em Tempo e Narrativa (1994), aponta que “o mundo exibido por qualquer obra 

narrativa é sempre um mundo temporal” (RICOEUR, v I 1994, p. 15). Ora, tal afirmativa deixa 

claro que a narrativa, seja ela de ordem histórica ou de ordem ficcional, estabelece relação 

estreita com o tempo. Falar de tempo é naturalmente falar de memória. É a memória que 

estabelece a conexão entre o tempo e o discurso na narrativa. Tempo e memória são cruciais na 

percepção das coisas ao redor do sujeito e como estas ficarão armazenadas para serem evocadas 

a emergir. Em Arguedas, a memória exerce papel importante, pois vai condensar o discurso do 

narrador-personagem associado ao aspecto temporal. 

 Em Os rios profundos, a consciência de Ernesto o leva a perceber que ele faz parte de 

um todo “mesclado”. De família branca, mas que, por motivos políticos e perseguição ao seu 

pai, a família perdera os bens. Foi com os índios que aprendeu a falar quéchua e onde aprendeu 

“a música, os cantos e o falar dulcíssimo das criadas índias e dos concertados37” (ARGUEDAS, 

2005, p. 11). 

 
36 “el Perú de J. M. Arguedas es un mundo fracturado y polarizado a todos los niveles. En primer lugar, porque de 

allí brotan todas las demás escisiones” (MARTÍNEZ, 2009, p. 2). 
37 Peões que trabalhavam nas fazendas por salário anual. 
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 Como aponta também Isabelle Tauzin (2008), a memória constitui um dos princípios 

fundadores da narrativa em Arguedas, e a partir dela se desenrola um novelo de outras 

memórias. É nesse emaranhado de memórias que o romance arguediano se condensa. Tudo é 

memória. Ernesto tem vocação para ser um personagem marcado pela memória, de acordo com 

Cornejo Polar (1973).  

Um evento interessante de analisar é quando, no último capítulo, Ernesto se vê isolado 

em um quarto, por ordem do padre diretor, para que fique de quarentena a fim de se proteger 

da peste que assola a cidade. Ernesto reflete e traz a memória do passado para o presente, 

projetando-a para o futuro. “Mas, se eu chegasse a ter febre, faria como Abraham. Fugiria. 

Talvez não conseguisse chegar em Coracora, mas sim a minha aldeia natal, que estava três 

dias a menos de distância”. (ARGUEDAS, 2005, p 295, grifo nosso). Percebe-se a ida ao 

passado, a aldeia natal, enquanto espaço que está no passado, mas que Ernesto projetará para o 

futuro. 

 
Entraria em meu povoado tiritando; sem um piolho, com a cabeça raspada. E morreria 

em qualquer casa que não fosse aquela em que criaram odiando-me, porque era filho 

alheio. Todo povoado cantaria atrás do pequeno féretro em que me levariam ao 

cemitério. Os pássaros se aproximariam dos muros e dos arbustos, para cantar por um 

inocente. Devido à ausência de meu pau, o Varayok’ Alcaide jogaria a primeira terra 

sobre meu corpo. [...]. “É melhor morrer assim!” (ARGUEDAS, 2005, p. 295). 

 

 O tempo não é linear. A memória de Ernesto se desloca do presente. Ele está no colégio 

e começa a refletir sobre “sua possível morte”, que estaria “num futuro”, caso esteja 

contaminado. É este poder artístico de manipular a memória que faz com que Arguedas 

enriqueça nas entrelinhas a estratégia de utilizar os fenômenos mnemônicos em eventos 

naturais, da cotidianidade do narrador-personagem e seu discurso. 

 

3.2. Memória e espaço narrativo em Os rios profundos 

 

 O espaço, amplamente discutido e analisado nos estudos literários, é o elemento 

narrativo que consegue aglutinar comportamentos e discursos, tornando-se essencial para a 

memória fluir. Logo, o espaço é a condição mínima da estrutura narrativa para que os outros 

elementos possam usufruir de certa interação. Personagens, tempo, vozes, discursos, memórias, 

identidades. 

Para Cornejo Polar (1973), a narrativa de Os rios profundos se dá em dois espaços, o 

primeiro é o espaço aberto e livre, da cidade de Cusco e das viagens; o outro espaço é o espaço 

fechado do colégio e do quarto, onde Ernesto fica isolado por causa da doença contagiosa que 
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assola Abancay. O espaço escolar funciona como um microcosmo/microespaço da sociedade 

peruana daquela época. É nesse espaço que convivem os internos de famílias abastadas e 

brancas, assim como os filhos de mestiços e indígenas de famílias mais pobres. É um ambiente 

hostil e autoritário, muitas regras são impostas, mas nem sempre cumpridas. É a perfeita 

representação dos acontecimentos do macroespaço fora dos muros da escola. 

 O primeiro capítulo do livro inicia com a entrada simbólica de Ernesto e o pai na cidade 

de Cusco, capital do antigo Império Inca, por isso, guarda singularidades culturais importantes. 

Cusco é a representação dos diversos elementos que se entrecruzam, é nela que se encontra a 

representação da igreja, do Estado, das culturas ameríndias e da cultura europeia, todas ali, 

convivendo no mesmo espaço físico/geográfico.  

 

Era noite quando entramos em Cusco. Fiquei surpreso com a estação de trem e a 

avenida larga pela qual, lentamente, avançávamos. A luz elétrica era mais fraca que a 

de alguns lugarejos que eu conhecia. Grades de madeira ou de aço defendiam jardins 

e casas modernas. A Cusco de meu pai, aquela que ele me descrevera umas mil vezes, 

não podia ser essa (ARGUEDAS, 2005, p. 8). 

 

 As imagens produzidas a partir do discursivo memorialístico do narrador-personagem 

são reveladoras. Ernesto exterioriza uma dimensão de assombro ao chegar à Cusco, ao mesmo 

tempo em que passa por um processo de não reconhecimento. No caso do excerto, percebe-se 

uma cidade heterogênea e fragmentada, ocupada por diversas culturas. “Não é exagero dizer 

que a organização dos espaços urbanos se faz concomitante com uma memória. [...] é possível 

dizer que a organização subjetiva, que liga o homem ao tecido social tem como fundamento 

uma memória” (MACIEL, 2000, p. 11). É nessa relação com o espaço que a memória ganha 

vida. Sobre a chegada ao espaço urbano temos: 

 

Chegar à Cusco é um verdadeiro acontecimento. Para o protagonista, trata-se de 

realizar um sonho, de poder realizar uma exploração pessoal depois de ter ouvido 

repetidamente o testemunho emocionado do pai. Com efeito, para Gabriel, voltar à 

Cusco equivale a retornar ao lugar das origens, um retorno à “cidade natal”, que se 

assemelha à do Filho Pródigo (TAUZIN, 2008, p. 57, tradução nossa).38 

 

 Mesmo possuindo diversos aspectos, a literatura consegue manter a unicidade do 

discurso narrativo, o que acontece também pelo espaço ficcional. Nesse sentido, pode-se 

perceber que “o romance moderno teria sido o primeiro a construir um espaço narrativo 

 
38 Llegar al Cusco resulta un verdadero acontecimiento. Para el protagonista, se trata de concretar un sueño, poder 

llevar a cabo una exploración personal después de haber oído repetidas veces el testimonio emocionado de su 

padre. En efecto, para Gabriel volver al Cusco equivale a regresar al lugar de los orígenes, un retorno a la «ciudad 

nativa» que se parece a aquel del Hijo Pródigo (TAUZIN, 2008, p. 57). 
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circunscrito à nascente experiência histórica moderna; foi o primeiro a ter particularizado o 

espaço de modo sistemático e aprofundado” (WATT, 2007, apud AGUIAR, 2017, p. 50). No 

romance arguediano, a cidade de Cusco, o muro inca, a praça, a Catedral, os rios são essenciais 

para que as lembranças possam emergir. São espaços nos quais a relação com o lugar enquanto 

espaço físico/geográfico se torna produtora de memórias.  

 Na evocação da memória, Santo Agostinho (2017) salienta que “a luz, as cores e as 

formas dos corpos penetram pelos olhos; todas as espécies de sons, pelos ouvidos; todos os 

cheiros, pelo nariz; todos os sabores, pela boca” (AGOSTINHO, 2017, p. 245). Os sentidos 

contribuem para o armazenamento da memória, no entanto, ressalta-se que a função da memória 

não é somente apresentar imagens pelo sistema sensorial, ela garante o reconhecimento racional 

do lugar e/ou objeto recordado como produtora de conhecimento das imagens lembradas. 

 Para Henri Bergson (1999), “a memória, praticamente inseparável da percepção, 

intercala o passado no presente” (BERGSON, 1999, p.77). A percepção vai ganhar destaque 

nesse sentido, pois, ao ser relacionada com a memória, é com ela, ou através dela, que o passado 

se torna presente. Mesmo que não seja somente pela percepção, mas os eventos mnemônicos 

mantêm uma estreita relação com ela. 

As imagens produzidas em contato com os diversos espaços geram armazenamentos, 

funcionando como um grande receptáculo de memórias que serão evocadas quando o sujeito 

do discurso necessitar. “Meu pai me falara de sua cidade natal, dos palácios e templos, e das 

praças, durante as viagens que fizemos, cruzando o Peru dos Andes, de leste a oeste e de sul a 

norte. Eu crescera nessas viagens” (ARGUEDAS, 2005, p. 12). Portanto, “não são os próprios 

objetos que entram, mas as suas imagens: imagens das coisas sensíveis sempre prestes a 

oferecer-se ao pensamento que as recorda” (AGOSTINHO, 2017, p. 245-246). As imagens dos 

eventos e fatos guardados na memória é que retornam ao presente.  

 

A voz do sino ressurgia. E tive a impressão de ver, diante de mim, a imagem de meus 

protetores, os alcaides índios: dom Maywa e dom Victo Pusa, rezando ajoelhados 

defronte da fachada da igreja de adobe, branqueada, de minha aldeia, enquanto a luz 

do crepúsculo, em vez de resplandecer, cantava. [...] e o canto crescia, atravessava os 

elementos; e tudo se transformava nessa música cusquenha, que abria as portas da 

memória (ARGUEDAS, 2005, p. 19). 

 

 O narrador-personagem parece sofrer as pressões que o espaço lhe condiciona. Cusco é 

o espaço das contradições, do turbilhão da modernidade que se aproxima, e muitas relações 

conflituosas geradas a partir desse turbilhão. Em companhia de seu pai, Ernesto passa por 

momentos de extrema sensibilidade e nostalgia quando está diante da Catedral de Cusco e na 
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Praça de Armas da cidade. É nesse momento que passam por uma profunda reflexão que os 

colocam frente a uma realidade até então desconhecida ou talvez ignorada. O pai de Ernesto é 

natural da cidade, “meu pai ia se escondendo junto às paredes, na sombra. Cusco era sua cidade 

natal, e não queria que o reconhecessem” (ARGUEDAS, 2005, p. 8). 

 Parece que o pai de Ernesto está desconfortável, pois se desloca para não ser visto ou 

reconhecido por moradores antigos que ficaram no passado. Depois de tanto tempo, retornar ao 

seu lugar de origem faz com que tenha lembranças não agradáveis. “- Vou obrigá-lo. Posso 

arruiná-lo! – Dissera meu pai. Referia-se ao Velho” (ARGUEDAS, 2005, p. 9). Uma antiga 

desavença entre o Velho e o pai de Ernesto faz com o clima fique tenso, já que memórias são 

ativadas nesse conflito. “Eram parentes, e se odiavam. [....]. Ele havia me dito que a viagem era 

para Abancay, mas seguimos, entretanto, em direção a Cusco” (ARGUEDAS, 2005, p. 7). 

 O Velho, no romance, representa a disputa de classes sociais existente no 

espaço/território andino. Muitos fazendeiros, nesse período, eram chamados de criollos ou 

misti, possuíam terras, plantações, animais e também dominavam o comércio local. Eles tinham 

à disposição uma grande quantidade de serviçais, concertados ou pongos39. Este é o cenário que 

Ernesto se encontra. Um espaço/território em constantes disputas, exploração e maus tratos para 

com os indígenas, que não eram reconhecidos dentro do seu próprio território. Sendo assim, “o 

desenvolvimento de uma nova abordagem do espaço na ficção, na qual o espaço deixa de ser 

um pano de fundo e/ou uma alegoria, como vimos, está relacionado ao desenvolvimento, [...] 

de uma modernidade literária” (AGUIAR, 2017, p. 53). 

 A modernidade na qual está inserido o romance de José María Arguedas é o ponto-chave 

para entender a dinâmica da narrativa. O espaço não é mais puramente da descrição dos lugares, 

cidades e vilas que estão relacionados aos fatos históricos e/ou pessoais. O espaço ficcional 

descortina a realidade. A memória, portanto, transforma-se em algo essencial para o 

escritor/artista a fim de referendar seu discurso dentro da narrativa.  

 

Como se pode supor, um elemento de protagonismo capital nesse apelo ao vivido será 

o uso que Arguedas faz da memória: a lembrança é um componente fundamental nos 

textos argumentativos tanto nas personagens como na atitude do narrador, porque ela 

permite que ele atualize a matéria que sustenta seu discurso (MORALES, 2011, p. 60, 

tradução nossa).40 

 

 
39 Índios que serviam nas fazendas de forma gratuita. Em geral, apenas em troca de comida. 
40 Como puede suponerse, un elemento de capital protagonismo en esa apelación a lo vivido, va a ser el uso que 

Arguedas hace de la memoria: la rememoración es un componente fundamental en los textos arguedianos, tanto 

en los personajes como en la actitud del narrador, pues ella le permite actualizar la materia que sustenta su discurso 

(MORALES, 2011, p. 60). 
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 As características da narrativa ficcional de José María Arguedas sempre foram 

amplamente discutidas. Não cabe aqui uma tentativa de enquadramento, mas vale ressaltar que 

a produção literária arguediana é analisada em várias áreas além dos estudos em literatura; 

sociólogos e antropólogos se debruçaram na tentativa de compreender melhor os discursos 

produzidos por Arguedas em seus romances.  

 No segundo capítulo, intitulado As viagens, o narrador-personagem faz vários relatos de 

diversos lugares por onde passou nas viagens que fez ao lado do pai. A memória é importante 

para lembrar desses espaços que brotam no texto. “Temia os vales quentes e só passava por eles 

como viajante; ficava morando algum tempo nos povoados de clima temperado: Pampas, 

Huaytará, Coracora, Puquio, Andahuaylas, Yauyus, Cangallo...Sempre junto de um rio 

pequeno” (ARGUEDAS, 2005, p. 33). A memória é fundamental para recordar todos esses 

lugares. O espaço ficcional representa o modo de vida de todo um povo que há milhares de anos 

conserva suas tradições, costumes e modos de vida relacionados à natureza da Cordilheira. 

 As viagens empreendidas ao lado do pai fazem com que Ernesto passe por um processo 

de profunda reflexão em torno da realidade que vai conhecendo. Como não é a primeira viagem, 

ele conhece lugares e regiões, logo, os viajantes deixam Cusco e vão rumo à Abancay. “Meu 

pai nunca encontrou lugar onde fixar residência; foi um advogado de províncias, instável e 

errante. Com ele conheci mais de duzentos povoados” (ARGUEDAS, 2005, p. 33). 

Muitos são os povoados, vilas e cidades que os viajantes percorrem e vivem momentos 

de intensa relação com as pessoas, grupos sociais e natureza. Há, nesse viés, também uma 

descrição memorialística do narrador-personagem, que enriquece o texto literário ao lembrar-

se das paisagens e lugares. Não são simples descrições, Ernesto constrói todo um emaranhado 

de significados ao ir puxando pelos fios da memória suas lembranças dos vales, montanhas e 

rios. 

Nos povoados, em determinada hora, as aves se dirigem, visivelmente, a lugares já 

conhecidos. Vão para os pedregais, os pomares, os arbustos que medram as margens 

das aguadas. E, conforme o tempo, seu voo é diferente. O pessoal do lugar não observa 

tais detalhes, mas os viajantes, aqueles que vão partir, não se esquecem deles 

(ARGUEDAS, 2005, p. 35). 

 

 É importante ressaltar que a narrativa ficcional moderna apresenta o espaço como um 

elemento essencial para dar significado aos discursos. Não é diferente com José María 

Arguedas. Ernesto está profundamente ligado ao espaço que vai percorrendo no romance. A 

cidade de Cusco, a praça e o muro inca, a Catedral, o colégio interno, as ruas Abancay e suas 

chicherias, todos esses lugares estão presentes na memória e ajudam a firmar com clareza o 

discurso do narrador-personagem no percurso de encontrar uma identidade e consequentemente 



107 

 

diminuir anseios, sonhos, reflexões e questionamentos. Nesse percurso, alguns elementos são 

reveladores. A memória de Ernesto e sua relação entre o individual e o coletivo serão vistas 

adiante. 

 

3.2.1. Relações entre memória individual e coletiva em Os rios profundos 

 

 Ao se debruçar sobre a obra arguediana e os aspectos ligados à memória, o pesquisador 

encontra um dilema já referenciado no primeiro capítulo acerca da memória individual e da 

memória coletiva. Mais que buscar definições ou enquadramentos sobre o romance em questão, 

é importante encontrar elementos que se inter-relacionam. Cornejo Polar (1973), por exemplo, 

vai publicar um estudo que se torna referência ao apresentar os universos narrativos de José 

María Arguedas:  

Em Os rios profundos, aliás, um menino relata sua entrada em "um mundo cheio de 

monstros e fogo" (p. 43) e sua luta feroz para não ser morto por aqueles "monstros" 

ou consumido por aquele "fogo horrível" (p. 223). Mas esse combate é apenas 

aparentemente individual; na verdade, compromete o destino de todo o universo. É 

que Os rios profundos tem como pressuposto uma conclusão do universo entendido 

como uma totalidade coerente, compacta, absolutamente integrada (CORNEJO 

POLAR, 1973, p. 100, tradução nossa, grifo nosso).41 

 

 Vale ressaltar que, a partir do excerto acima proposto por Cornejo Polar, verifica-se que 

o aspecto individual do narrador-personagem está no âmbito das aparências apenas. Na verdade, 

o discurso memorialístico de Ernesto é ligado ao aspecto coletivo e ao modo de vida do mundo 

andino. Em vários trechos do romance, Arguedas deixa claro isso ao apontar a existência de 

monstros mitológicos, lagos onde habitam seres fantásticos e espíritos que mantêm a ordem das 

coisas em determinados lugares, tudo isso ligado à cosmovisão e ao modo de vida coletivo de 

toda uma população que vive culturalmente suas tradições herdadas. 

Os “monstros e o fogo”, apontados por Cornejo Polar (1973), referem-se aos elementos 

míticos que Ernesto ouviu e aprendeu através da oralidade e que lhe foi contato no convívio 

com os índios, e estão relacionados à cosmovisão indígena. Muitos lugares, lagos e montanhas 

são mágicos e habitados por espíritos e deuses, que mantêm contato com os habitantes daquelas 

terras. “Illa designa certa espécie de luz e os monstros que nasceram feridos pelos raios da lua” 

(ARGUEDAS, 2005. p. 88). Vale lembrar que, em muitas comunidades tradicionais, as lendas, 

 
41 En Los ríos profundos, en efecto, un muchacho relata su ingreso a "un mundo cargado de monstruos y de fuego" 

(p. 43) y su lucha, encarnizada, por no ser abatido por esos "monstruos" ni consumido por ese "fuego asqueroso" 

(p. 223). Pero este combate sólo en apariencia es individual; en realidad compromete la suerte de todo el universo. 

Y es que Los ríos profundos tiene como supuesto una concepción del universo entendido como totalidad coherente, 

compacta, absolutamente integrada (CORNEJO POLAR, 1973, p. 100). 
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histórias e mitos são contados através da oralidade e se tornam marcas culturais. A memória, 

portanto, opera sempre, pois auxilia o “narrador/contador” de histórias que atua na comunidade. 

 Outra perspectiva que pode ser apontada é que o romance em questão se torna a primeira 

obra que abre a janela para ver a realidade vivida pelos indígenas na Cordilheira. Arguedas não 

fala do índio ou para o índio, o autor usa o discurso narrativo para falar através de seus 

personagens. Não há dúvidas que isso incomoda, ainda pelo fato de Ernesto ser descendentes 

de família branca, mas que, em tenra idade, aprende “os cantos e o falar dulcíssimo das criadas 

índias e dos concertados” (ARGUEDAS, 2005, p. 11). Há nas entrelinhas todo um 

posicionamento em favor da coletividade indígena e sua luta por direitos iguais. A sociedade 

peruana ainda não sabia qual papel o indígena iria cumprir nessa nova conformação social que 

a modernidade trouxe.  

Há uma empatia do personagem para com os indígenas. Ele se sente dividido nesses 

dois universos antagônicos, o universo do branco/espanhol versus o universo do 

indígena/quéchua. Ernesto percebe, então, a dura realidade do povo dos Andes. 

 

Depois, quando meu pai me resgatou e comecei a vagar com ele pelos povoados, vi 

que em toda parte as pessoas sofriam. A “María Angola”42 talvez chorasse por todos 

eles, lá de Cusco. Nunca vira ninguém mais humilhado que esse pongo do Velho. A 

cada golpe, o sino entristecia ainda mais e mergulhava em todas as coisas 

(ARGUEDAS, 2005, p. 23). 

  

 Os rios profundos guarda singularidades pelas suas características. O discurso narrativo 

do personagem Ernesto torna-se fraturado e dividido em dois polos. Importante lembrar que, 

no período em que Arguedas escreve seu romance, ele se junta a outros escritores que vão 

produzir uma rica literatura com as características do chamado neoindigenismo. Também no 

México, Juan Rulfo, por quem Arguedas nutria especial admiração e amizade, escreve El llano 

en llama (1953), o que também encoraja a José María Arguedas a escrever Os rios profundos 

(CORNEJO POLAR, 1973). O recurso fundamental da narrativa arguediana ao relatar os 

acontecimentos vividos é a memória. É por meio dela que o escritor/artista conserva viva as 

histórias, cânticos, lendas, costumes e tradições do povo andino, tendo como referência o 

espaço ficcional. 

O viajante entra na quebrada bruscamente. A voz do rio e as profundezas do abismo 

poeirento, o jogo da neve distante e as rochas, que brilhavam como espelhos, 

despertam em sua memória lembranças primitivas, os mais antigos sonhos. A medida 

que desce para o fundo do vale, o recém-chegado sente-se transparente, como um 

cristal em que o mundo vibrasse (ARGUEDAS, 2005, p. 32). 

  

 
42 Nome dado ao sino da catedral de Cusco. 
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 Chama atenção ao que é afirmado por William Rowe (1996), a escritura de Arguedas 

não é recordações de ordem pessoal, mas é uma espécie de memória coletiva, pois abarca a 

cidade, a praça, os rios, as vilas, as montanhas, sempre ligados à coletividade de um povo. Logo, 

o sujeito da lembrança é aquele que está inserido em um grupo e dentro de um contexto social.  

Tal perspectiva coaduna com o que propõe Maurice Halbwachs (2006), afirmando que 

a individualidade do sujeito está somente no campo das aparências, pois o sujeito leva consigo 

as pessoas e grupos que, em geral, estão relacionados às lembranças que ficaram na memória e 

se transformam em memórias coletivas. Para Halbwachs (2006), apesar da sensação de 

liberdade e subjetividade como características marcantes da memória individual, esta não passa 

de uma ilusão.  

Meu pai gostava de huaynos43, não sabia cantar, dançava mal, mas recordava a que 

lugarejo, a que comunidade, a que vale pertencia esse ou aquele canto. Poucos dias 

depois de chegar a um povoado, verificava quem era o melhor harpista, o melhor 

tocador de charango44 de violino e de violão. Chamava-os, e passavam a noite inteira 

na nossa casa (ARGUEDAS, 2005, p. 34). 

 

A relação estabelecida entre o narrador, as lembranças e os acontecimentos ocorridos 

no passado demonstra a “mescla cultural” na qual pertencem os personagens. Para Arguedas, 

os huaynos não são objetos meramente decorativos de uma manifestação da cultura popular, 

representam os traços identitários do que é ser peruano, assentados numa mestiçagem, hibridez 

e heterogeneidade. E, no excerto acima, há uma reveladora assertiva, cada huayno pertence a 

determinado espaço/território, a uma comunidade específica. 

Os huaynos aparecem em praticamente toda a narrativa de Os rios profundos. Ernesto 

guarda na memória muitas dessas canções e de qual lugar pertencem. “Elas só sabiam huaynos 

do Apurímac e do Pachachaca, da terra tépida onde crescem a cana-de-açúcar e as árvores 

frutíferas. Quando cantavam com suas vozes fininhas, pressentíamos outra paisagem” 

(ARGUEDAS, 2005, p. 64). A descrição das canções e dos lugares pelo narrador-personagem 

dá a dimensão dos mundos que estão em contato. Fica claro o ambiente rural e interiorano, em 

oposição ao mundo urbano, portanto, dois universos díspares. 

É nas chicherias45 de Abancay que Ernesto presencia as mais variadas demonstrações 

dessa cultura milenar dos povos andinos. “Os fazendeiros dos pequenos povoados contribuem 

com grandes vasilhas de chicha e caldeirões de picantes para os trabalhos comunitários, nas 

festas, vão para as ruas e praças, cantar huaynos em coro e dançar” (ARGUEDAS, 2005, 54). 

 
43 Canção e dança popular de origem inca. 
44 Espécie de bandurra muito popular na Cordilheira dos Andes, especialmente entre os índios e mestiços. 
45 Chicherias são os lugares em que se vende a chicha, que é uma bebida fermentada, geralmente feita de milho. 
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Observa-se, dessa forma, a festa celebrada na coletividade a partir das relações estabelecidas 

no grupo social. 

A chicheria de dona Felipa é a mais popular em Abancay, é nesse espaço que se revelam 

muitos eventos memorialístico por parte do narrador-personagem. Ernesto percorre a cidade e 

conhece o bairro de Huanupata. “Era o único bairro onde havia chicherias. Aos sábados e 

domingos tocavam harpa e violino nas de maior movimento, e dançavam huaynos e marineras46 

(ARGUEDAS, 2005, p. 62). É fundamental perceber que José María Arguedas traz, em sua 

narrativa, a descrição de eventos no sentido de demonstrar como se evidencia a cultura popular 

do mundo andino.  

A “plasticidade cultural”, apontada por Ángel Rama (1982), pode ser verificada em 

Arguedas quando ele utiliza todo o conhecimento e experiência para narrar o universo 

cosmogônico andino, repleto de significações. “O canto tomou conta da chicheria, lá dentro 

começaram a lhe fazer coro. Depois todos dançaram com a melodia. [...] pareciam moer as 

palavras do huaynos” (ARGUEDAS, 2005, p. 139). 

O crítico uruguaio afirma ainda que os huaynos são provenientes de “diferentes regiões 

do país, tanto antigas como modernas” (RAMA, 1982, p. 249, tradução nossa).47 Na verdade, é 

um entrecruzar de lugares, significações e simbologias. Cada lugar também tem suas canções e 

danças que representam o lugar e o grupo social. São canções que fascinam e encantam pela 

magia e pelo ritmo peculiar da dança, em perfeita harmonia entre os participantes, evidenciando 

uma demonstração de identidade cultural coletiva. Eventos de ordem cultural, mas impregnados 

de significações no âmbito coletivo.  

Paul Ricoeur (2007) reforça a tese da complementariedade entre a memória individual 

e a memória coletiva na narrativa. “Será preciso manter em suspenso a questão de atribuição a 

alguém – e, portanto, a todas as pessoas gramaticais – do ato de lembrar-se, e começar pela 

pergunta “o que”?” (RICOEUR, 2006, p. 23, grifo nosso). Na perspectiva ricoeuriana da 

memória, as pergunta mais importantes são: O que se lembra? Qual o evento mnemônico que 

a memória traz? Qual imagem gerada a partir de tal evocação? Em geral, tais eventos estão 

relacionados ao grupo social no qual o sujeito do discurso faz parte. 

 
Uma lamparina de querosene nos dava luz. Os quartos eram grandes; os músicos 

tocavam numa esquina. Os harpistas índios tocam de olhos fechados. A voz da harpa 

dava a impressão de brotar do escuro de dentro da caixa; e o charango formava um 

torvelinho que gravava na memória a letra e a música dos cantos (ARGUEDAS, 2005, 

p. 35). 

 
46 Dança típica do Chile, Equador e Peru. 
47 Distintas regiones del país, tanto antiguos como modernos. (RAMA, 1982, p. 249). 
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Ernesto recorda situações de convívio harmonioso, impregnadas de simbolismo. 

Momentos de descontração, repletos de elementos que fazem parte da vida cultural dos povos 

da Cordilheira. O ambiente de alegre convívio faz com que os personagens rememorem 

momentos que foram vividos. A memória é ativada nesses eventos de profunda nostalgia e 

saudade. Percebe-se, portanto, que estão inseridos em um grupo social, mesmo que as 

lembranças possam apresentar um caráter individual. 

 

Canções e danças que giram ao som de harpa, sino, caracol, chifre de touro e punkuyllu 

ou quena gigante; analisa a flora, incluindo a folha de coca e as árvores sagradas, que 

ligam o céu e a Terra, como o pião de uma criança solitária, e analisa a fauna: 

borboletas, grilos e varejeira; os cães, amigos que acompanham a viagem 

(MAYORAL, 2004, p. 177, tradução nossa).48 

  

 Na perspectiva de descobrir o que se lembra, Ernesto se depara com situações ligado à 

coletividade que faz parte. O instrumento musical quena, ou punkuyllu, por exemplo, é usado 

em algumas celebrações específicas do grupo social e cultural. Em outros momentos, o 

narrador-personagem descreve as características de alguns povoados que passou. “Já na 

cordilheira, encontrei outros povoados que velavam sua cruz. Cantavam sem muito ânimo. Mas 

estavam bem iluminados; centenas de velas alumiavam as paredes nas quais haviam reclinado 

as cruzes” (ARGUEDAS, 2005. P. 37). Uma relação intrínseca entre as duas memórias, 

individual e coletiva, é revelada a todo o momento no transcorrer da narrativa ficcional 

arguediana. 

 

3.3. José María Arguedas e sua narrativa transcultural 

 

 Conforme visto anteriormente, o responsável por aprofundar os estudos sobre a 

transculturação na América Latina foi Ángel Rama. Ele elabora o conceito de transculturação 

narrativa e aponta as estratégias para que o escritor/artista seja incluído na perspectiva 

transcultural. A língua, a estrutura literária e a cosmovisão seriam os três aspectos que os 

narradores transculturais precisam apresentar. Arguedas utiliza-se da cosmovisão como recurso 

importante para desenvolver sua tessitura literária.  

 
48 Cantos y danzas que giran con son de arpa, de campana, de caracol, de cuerno de toro y de punkuyllu o quena 

gigante; analiza la flora, sin que falten la hoja de coca y los árboles sagrados, que conectan el cielo y la Tierra, 

como lo hace el trompo de un niño solitario, y analiza la fauna: mariposas, grillos y moscardones; los perros, 

amigos que acompañan en el viaje (MAYORAL, 2005, p. 177). 
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O desafio é o mesmo, tanto para o falcão como para o gavião ou o condor49. Junto das 

grandes montanhas, perto dos precipícios onde as aves de rapina fazem seus ninhos, 

os índios cantam nesse mês seco e gelado. É uma canção das regiões frias, das 

quebradas altas, e dos povoados da estepe, no sul (ARGUEDAS, 2005, p. 41). 

 

 No excerto, pode-se se perceber a presença de três aves de rapina que fazem parte do 

imaginário andino. O falcão, o gavião e o condor são aves que habitam as montanhas geladas e 

que estabelecem uma relação mítica. “Veio-me à memória, como um relâmpago, a imagem do 

Apu50 K’arwarasu. [...], vou dedicar minha luta a você! Me mande seu kilincho51” 

(ARGUEDAS, 2005, p. 109) 

 A importância dada à natureza dentro do romance chama atenção, pois revela toda uma 

forma de vida e de como as pessoas se adaptam aos ambientes, muitas vezes inóspitos e 

desérticos dos Andes. Mas é justamente esse lugar que exerce o contraditório, já que é nele que 

se buscam formas de viver e de relacionar-se harmoniosamente com o meio ambiente. Ángel 

Rama (1982) salienta que a natureza, as montanhas, os rios e vales estão inter-relacionados, 

“todos estes elementos não se apresentam separados da espécie humana, mas relacionados com 

ela, acompanhando-a de alguma maneira na edificação da cultura” (RAMA, 1982, 164).  

 As viagens que Ernesto empreende com o pai permitem a ele um contato íntimo com a 

natureza, com os espaços/lugares, povoados, vilas e cidades, e principalmente com o povo, esse 

contato é que faz com que ele se torne um sujeito terno, sensível e que aos poucos vai despertar 

para tudo que o cerca, em especial, descobrir o significado de tudo que vai descobrindo. 

 
Sobre a abra, antes de cruzar o cimo, lembrei-me das fileiras de pés de capulí52 que 

orlam os muros desse povoado; como caíam, enredando-se nos galhos, os pássaros 

feridos com estilingues; o rio pequeno, manso, sem pedras grandes, cruzando em 

silêncio os campos de linho; os peixes miúdos em cujos flancos brilha o sol; a 

expressão agressiva e inesquecível das pessoas (ARGUEDAS, 2005, p. 37). 

 

 O narrador-personagem divide todas as sensações que vive. Desde lugares inóspitos, 

pedras, rios e peixes miúdos até o que percebe das pessoas com quem vai encontrando nas 

viagens. Tudo faz parte de um todo, possui vida. Para Ernesto, que tem uma visão profunda e 

 
49 O condor é a ave sagrada para os incas, que acreditavam que ele comunicava o mundo superior, Hanan pacha, 

ao mundo terreno, Kay pacha. O condor, ou Kuntur em quéchua, vive nas montanhas dos Andes da América do 

Sul. Em algumas cidades do Peru, existe o ritual andino conhecido como “Yawar Fiesta”, Festa do Sangue, que 

tem o condor como protagonista principal. O primeiro romance de José María Arguedas é intitulado Yawar Fiesta, 

publicado em 1941. O romance trata das diferenças entre as culturas, a andina e a costeira, num jogo de oposições. 

E traz a discussão da interculturalidade, que não é de forma nenhuma harmoniosa. 
50 Espírito protetor de um ayllu. 
51 Nome em quéchua do falcão. 
52 Também conhecida como capulí dos Andes, é uma planta que é própria de climas temperados e pode ser 

encontrada na Colômbia, Equador e Peru. É uma planta que dá flores e frutos e é utilizada em festas tradicionais 

de várias localidades da Cordilheira. 
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uma sensibilidade peculiar, nada está separado, nada é insignificante. “As fronteiras que a razão 

estabelece (Natural/Sobrenatural; Animado/Inaminado; Humano/Não humano; Vivo/Morto) 

não existem para ele, porque tudo é parte da unidade universal” (MARTÍNEZ, 2009, p 50, 

tradução nossa).53  

 Percebe-se que onde a mente é chamada a racionalizar, a sensibilidade mítica chama à 

comunhão com a natureza e com o universo andino. Como aponta Martínez (2009):  

 

Em “Os rios profundos”, a maravilha não se traduz em fatos. Não está no que 

se vê, senão em um olhar e uma sensibilidade de onde ela emana. Não existe 

o maravilhoso como prodígio, somente a capacidade de maravilhar-se diante 

do prodígio do que existe. Diante da trama vital infinita que liga todos os seres 

e os resgata da solidão existencial e das misérias da realidade social” 

(MARTÍNEZ, 2009, p. 50, tradução nossa).54 

 

 Os caminhos percorridos pelos viajantes permitem que tenham o contato com a natureza 

própria dessa região, que expõe as marcas simbólicas de um pertencimento e de uma identidade, 

gerando uma ternura e despertando para uma realidade, consolando e renovando as energias. 

“Fugindo de parentes cruéis pedi misericórdia a um ayllu que plantava milho na menor e mais 

alegre quebrada que conheci” (ARGUEDAS, 2005, p. 57). Ao relatar este acontecimento, 

Ernesto narra o que esse evento lhe proporciona: tristeza, alegria, sensibilidade, esperança, são 

sensações presentes no ato do lembrar. 

Segundo o narrador-personagem, “os chefes de família e as senhoras mamakunas55 da 

comunidade, protegeram-me e infundiram em mim a inestimável ternura em que vivo” 

(ARGUEDAS, 2005, p. 58). Logo, Ernesto deixa claro com isso que a sensibilidade que possui 

foi herdada da convivência com os indígenas no ayllu. “- Não importa que você chore. Chore, 

filho, porque se não chorar, seu coração pode se partir – exclamou meu pai, quando viu que eu 

apertava os olhos e trotava calado” (ARGUEDAS, 2005, p. 59). Ao seguir o curso da viagem 

pela Cordilheira, ele se dá conta da constituição da paisagem/espaço em que está inserido, e 

tudo o desloca, provocando momentos de profunda reflexão. São reflexões repletas de 

conhecimento e simbologia. 

 

 
53 Las fronteras que la razón establece (Natural/Sobrenatural; Animado/Inanimado; Humano/No humano; Vivo/ 

Muerto) no existen para ella, porque todo es parte de la unidad universal (MARTÍNEZ, 2009, p 50). 
54 En “Los ríos profundos”, la maravilla no se traduce en hechos. No está en lo que se ve, sino en la mirada y en 

la sensibilidad de la que esta emana. No existe lo maravilloso como prodigio, sino la capacidad de maravillarse 

ante el prodigio de lo que existe. Ante la trama vital infinita que liga a todos los seres y los rescata de la soledad 

existencial y de las miserias de la realidad social (MARTÍNEZ, 2009, p. 50). 
55 Na língua quéchua significa “mães”. 
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O precipício dos falcões era bem visível; a Via Láctea passava junto ao cume. No 

caminho para Cangalho descemos até o fundo do vale, seguindo o curso da quebrada. 

[...] Íamos em busca do grande rio, o Pampas. É o rio mais extenso que cruza as regiões 

temperadas. Seu leito é largo, coberto de areia. [...] Tínhamos chegado à região dos 

amieiros, das aroeiras e das árvores de tara56. Bruscamente, da abra em que nasce a 

torrente saiu uma luz que nos iluminou pelas costas. Era uma estrela mais luminosa e 

gelada que a lua. [...] Meu coração batia como se estivesse dentro de uma cavidade 

luminosa. Com luz desconhecida, a estrela continuou crescendo; o caminho de terra 

branca já não era visível senão a distância. Corri até alcançar meu pai, ele estava com 

o rosto abaixado; seu cavalo preto também tinha brilho, e sua sombra caminhava como 

um vulto semiescuro. Era como se estivéssemos entrado num campo de água que 

refletisse o brilho de um mundo nevado. “Luzeiro grande, werak’ocha, luzeiro 

grande!”, chamava-nos o peão, enquanto nos alcançava; sentia a mesma exaltação 

diante da luz repentina (ARGUEDAS, 2005, p. 42-43). 

 

 O excerto acima apresenta a complexidade dos eventos que Ernesto conta. A narrativa 

arguediana se torna profunda, pois afeta os personagens no percurso e reflete um movimento 

de ir ao encontro de algo. O futuro é incerto para pai e filho. Nenhum dos dois sabe o que lhes 

espera. Eles caminham até Abancay, mas Ernesto não sabe que estaria próximo de uma 

despedida. Cornejo Polar (1973) direciona para uma reflexão da presença de duas memórias, a 

primeira do narrador e a segunda do personagem, mas ambas as memórias se fundem em uma 

só e dessa maneira “o narrador compõe todo o universo ficcional a partir da memória que lhe 

permite voltar ao presente acontecimentos, objetos e pessoas do passado”. E é próprio de 

qualquer tarefa evocativa (CORNEJO POLAR, 1973, p. 105, tradução nossa).57 

 Na narrativa arguediana, a presença do elemento mágico/mítico é abundante e está 

aliada aos eventos mnemônicos. É pela evocação de tais elementos que se percebe a inter-

relação entre memória, identidade cultural, imaginário e pertencimento. E, no capítulo quatro, 

intitulado Zumbayllu58, a voz narrativa apresenta a descrição do som que esse termo representa 

na cultura andina. 

 
A terminação quéchua yllu é uma onomatopeia. Yllu representa, numa de suas formas, 

a música que produzem as pequenas aves em voo; [...]. Essa palavra tem semelhança 

com outra mais vasta: illa. Illa designa certa espécie de luz e os monstros que 

nasceram feridos pelos raios da lua. Illa é uma criança de duas cabeças ou um bezerro 

que nasce decapitado; ou um penhasco gigante, todo preto e luzido, [...]; illa é também 

uma espiga cujas fileiras de milho se entrecruzam ou forma redemoinhos; são illas os 

touros míticos que moram no fundo dos lagos solitários, das altas lagunas rodeadas 

de totora, povoados de pato preto. Todos os illas causam o bem ou mal, mas sempre 

em grau máximo. Tocar um illa, e morrer ou alcançar a ressurreição, é possível. Essa 

palavra illa tem parentesco fonético e uma certa comunhão de sentido com a 

terminação yllu (ARGUEDAS, 2005, p. 88). 

 
56 Tara spinosa, também conhecida como falso pau-brasil, popularmente conhecida como tara (quéchua), é uma 

árvore leguminosa pequena ou arbusto nativo e espinhoso do Peru. 
57 el narrador conforma la totalidad del universo novelesco sobre la base del recuerdo que le permite volver en el 

presente sucesos, objetos Y personas del pasado. Es lo próprio de toda tarea evocadora (CORNEJO POLAR, 1973, 

p. 105). 
58 Nome em quéchua a uma espécie de pião de madeira. Também chamado de trompo em espanhol. 
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 Importante considerar o conhecimento do narrador-personagem em relação a esse 

mundo mágico/mítico. Arguedas demonstra total domínio da cultura indígena e revela isso 

através do discurso de Ernesto. Percebe-se, então, que não há uma tradução dos termos, eles 

refletem significações que a língua espanhola não daria conta, por isso se mantém os termos na 

língua quéchua. Há uma representação da memória coletiva através da memória de Ernesto. 

Seu discurso não é um discurso individual, está impregnado de cultura e imaginário próprio dos 

povos indígenas da Cordilheira. De acordo com Rowe (1996), José María Arguedas:  

 
Arguedas não usa o mito para construir um álibi a-histórico, mas como um princípio 

desestruturador em oposição às estruturas sociais contemporâneas. Aceitar a 

linguagem mítica, nesse sentido, implica em tomar o nativo como contemporâneo, 

contra os álibis eurocêntricos e linear-evolucionários que o chamam de "arcaico" 

(ROWE, 1996, p. 112, tradução nossa).59 

 

 Há uma estratégia assumida pelo escritor, usar a língua espanhola como forma de 

confronto a tudo que ela representa na questão de ocupação e sobreposição de uma cultura sobre 

a outra. Uma estratégia de resistência, evidenciada no discurso dos personagens. Não é, 

portanto, uma exibição exótica da cultura indígena, mas uma demonstração de um valor a essa 

representação e sua atualidade no mundo andino. “Durante as festas religiosas não se ouve o 

pinkuyllu nem o wak’rapuku. Teriam os missionários proibido os índios de tocar nos templos, 

nos átrios ou junto aos tronos das procissões católicas esses instrumentos de som tão grave e 

estranho?” (ARGUEDAS, 2005, p. 91). 

A relação entre a cultura andina e a cultura espanhola é um fator importante de 

conformação no romance arguediano. Arguedas trava uma luta interessante no campo da 

linguagem, luta associada aos ritmos, ao léxico e à sintaxe presente nas duas culturas. Tudo na 

tentativa de criar um discurso único, autêntico e representativo aos personagens da narrativa. O 

“Pinkuyllu é o nome da quena gigante que os índios do sul tocam durante as festas comunitárias. 

O pinkuyllu jamais é tocado em festas caseiras. É um instrumento épico” (ARGUEDAS, 2005, 

p. 89-90). 

Ángel Rama (1982) assinala que, além da cosmovisão, a língua e a estrutura literária 

são outras estratégias de “plasticidade cultural” que autores como Arguedas, Juan Rulfo, García 

Márquez e Guimarães Rosa utilizam para aprofundar suas escrituras, aliadas à criatividade 

 
59 Arguedas no utiliza el mito para construir una coartada ahistórica, sino como principio desestructurante en 

oposición de estructuras sociales contemporáneas. Aceptar el lenguaje mítico, en este sentido, implica tomar lo 

nativo como contemporáneo, contra las coartadas eurocéntricas y lineal-evolucionarias que lo llaman “arcaico” 

(ROWE, 1996, p. 112). 
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literária. É o que torna as obras desses autores peculiares e engenhosas. São estas características 

que tornam Arguedas um representante da narrativa transcultural na América Latina. 

 Na técnica usada em Os rios profundos, fica evidenciado um claro conhecimento da 

realidade por parte de Arguedas, comprovado no texto literário. Mas não é um realismo 

meramente objetivo, o observador tem o conhecimento global dos fatos, acontecimentos, que 

não são o conhecimento da realidade, “desde um olhar externo, alheio, senão um realismo total, 

que inclui o observador dentro do objeto observado” (CORNEJO POLAR, 1973, p. 105, 

tradução nossa).60 

 Do quarto capítulo em diante, o romance se desenvolve no colégio interno dos padres 

mercedários. É nesse espaço que se desenrolam outras narrativas memorialísticas que se 

mesclam a todo o momento no texto. “Abancay está cercado pelas terras da fazenda Patibamba. 

E todo o vale de norte a sul, de um pico a outro, pertence às fazendas” (ARGUEDAS, 2005, p. 

55). O colégio carrega as inúmeras contradições que deslocam Ernesto de sua tranquilidade de 

menino sensível. 

 
No colégio, vendo-me entrar no pátio, todo coberto de pó, o padre diretor me chamava 

de “louco” e de “tonto vagabundo”. Durante muitos dias eu não conseguia brincar 

nem reter o que estudava. De noite eu me levantava e decidia partir, fazer uma trouxa 

com minha roupa e cruzar de noite o Pachachaca; alcançar o outro pico e caminhar 

livremente na puna até chegar a Challuanca. Mas soube respeitar a decisão de meu 

pai, e esperei, contemplando tudo, fixando tudo na memória (ARGUEDAS, 2005, p. 

57). 

 

 O espaço do colégio se torna cheio de conflitos. Na verdade, como microespaço, 

representa bem a sociedade peruana da época. Outro fator que chama atenção é a sobreposição 

dos mais fortes sobre os mais fracos. Percebe-se claramente que os estudantes estão divididos 

em grupos, que são a representação das classes sociais e as relações de poder da sociedade. 

Estão presentes personagens como Lleras, Añuco e Peluca, considerados fortes e que dominam 

o colégio. Do outro lado, estão os mais fracos, entre eles, Palacios, Romero e Ernesto, chamado 

de “forasteiro”. São cholos61, peruanos, chilenos que compõem o diversificado grupo escolar. 

 
Os sermões patrióticos do padre diretor se realizavam na prática; divididos em bandos 

de alunos “peruanos” e “chilenos”, nós lutávamos ali; com estilingues de borracha, 

atirávamos os frutos da figueirilha uns nos outros e depois nos lançávamos ao assalto, 

lutando aos socos e pontapés. “Os peruanos” deviam ganhar sempre. Nesse bando se 

alistavam os preferidos dos campeões do Colégio, porque obedecíamos às ordens que 

 
60 desde un mirador externo, ajeno, sino un realismo total, que incluye al observador dentro del objeto observado. 

(CORNEJO POLAR, 1973, p. 105). 
61 Cholo/Chola é um termo usado em alguns países hispano-americanos que serve para designar, em geral, a 

população indígena. Também usado para os mestiços. Nesse uso, ficam de fora os brancos, negros, mulatos e 

descendentes asiáticos. Muitas vezes é usado de forma depreciativa e discriminatória. 
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eles davam e tínhamos que aceitar a classificação que faziam (ARGUEDAS, 2005, p. 

66).  

    

É nesse ambiente que Ernesto está inserido agora. Ali, são ativadas reflexões profundas 

sobre ações, discursos e práticas dos habitantes daquele lugar, mas é no pátio que ocorrem 

muitas ações da narrativa, uma delas é o jogo mágico do zumbayllu. Há uma carga sincrética 

no discurso do narrador-personagem que recorda os momentos desde a chegada do primeiro 

zumbayllu no colégio. O objeto é mítico/mágico, carregado de sincretismo e simbologia. E 

Arguedas avança nesse sentido, pois mistura técnica narrativa e linguagem, relacionadas com a 

cosmovisão. 

 
Zumbayllu! No mês de maio, Antero trouxe o primeiro zumbayllu ao Colégio. Os 

alunos pequenos o rodearam. 

[...] – Zumbayllu, zumbayllu! 

Eu os segui ansiosamente. 

Que seria o zumbayllu? Que nomearia essa palavra cuja terminação me fazia lembrar 

belos e misteriosos objetos? [...] E lá estava, olhando para as mãos de Antero. Uma 

grande alegria, ofegante, dava a seu rosto um brilho que não possuía antes 

(ARGUEDAS, 2005, p. 91). 

 

 A essência do pião nas mãos dos alunos oferece as marcas significativas de 

representação cultural, cheia de cargas sincréticas de deuses e demônios que habitam o pequeno 

brinquedo. Pelo movimento circular do zumbayllu, ele consegue atingir a unidade desejada, e 

alcança a alma de seus jogadores. Há, então, um princípio mágico do brinquedo. Uma 

representação que acontece através da música, da cor, da luz, do canto, do som e, 

principalmente, da palavra. Sobre os sons, a musicalidade harmoniosa dos elementos que 

compõe a descrição de Ernesto, Rama (1982) indica que: 

 
[...] A fonte desses materiais é plural: é antes de tudo a natureza que Arguedas, como 

bom conhecedor, apresenta como música barulhenta com a qual concorrem rios, 

ventos, árvores, insetos, pássaros; são também artefatos da cultura popular, como é o 

caso do zumbayllu; são também os mil sons que acompanham a vida cotidiana, desde 

o repicar de sinos até o disparo de armas; são, acima de tudo, as vozes em seus mil 

registros (RAMA, 1982, p. 27, tradução nossa).62 

 

  É interessante perceber a linearidade discursiva do narrador-personagem, visto que, 

como um tecido, ele costura seu discurso e vai apresentando simbolicamente cada elemento que 

compõe as vozes que estão interligadas. Fazendo referência ao zumbayllu, Ernesto se recorda 

 
62 […] La fuente de estos materiales es plural: es, ante todo, la naturaleza que Arguedas, como buen conocedor, 

presenta como una estrepitosa música a la que concurren ríos, vientos, árboles, insectos, pájaros; son también los 

artefactos de la cultura popular, como es el caso del zumbayllu; son también los mil sonidos que acompañan la 

vida cotidiana, desde el repique de las campanas al tiroteo de las armas; son, sobre todo, las voces en sus mil 

registros (RAMA, 1982, p. 27). 
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de outros elementos essenciais para compreensão do todo. José María Arguedas poderia 

utilizar-se de outros vocábulos para representar o pião, brinquedo “comum” na infância, em vez 

disso utiliza o termo original em quéchua, optando claramente pela linguagem usada. A forma 

narrativa também usada por Arguedas se torna peculiar, pois ele dá ao seu narrador-personagem 

o poder da reflexão, um monólogo constante que Ernesto aprofunda cada vez mais e que 

convida o leitor a se inserir no texto, refletindo com ele. 

 

Eu me lembrava do grande Tankayllu, o dançarino coberto de espelhos, bailando em 

grandes saltos no átrio da igreja. Lembrava-me também do verdadeiro tankayllu, o 

inseto voador que perseguiamos entre os arbustos floridos de abril e maio. Pensava 

nos brancos pinkuyllus que ouvira tocar nos povoados do sul. Os pinkuyllus traziam à 

memória a voz dos wak’rapukus, e como o som dos pinkuyllus e wak’rapukus é 

parecido com o longo mugido com que os touros no cio se desafiam através das 

montanhas e dos rios! (ARGUEDAS, 2005, p. 92-93). 

 

Ernesto possui a capacidade de retenção e a recordação e isso fica evidente pelo 

monólogo reflexivo. A memória é evocação a todo o momento, característica marcante do 

narrador-personagem de Os rios profundos. Um elemento que percorre todo romance e que se 

encontra no título é o rio. Tal elemento é também ativador de memórias e reflexões. Para 

Arguedas e seu narrador-personagem, os rios são pontes sobre o mundo, são eles que dividem 

os peruanos em dois mundos, em dois universos. “Os da costa” e “os da serra”. “Pachachaca! 

Ponte sobre o mundo significa este o nome” (ARGUEDAS, 2005, p. 62). “Os rios simbolizam 

o sentido da natureza, mas da natureza como Ernesto a entende: ao mesmo tempo um ser vivo, 

humano, e um poder divino” (CORNEJO POLAR, 1973, p. 112, tradução nossa).63 

 

Às vezes, conseguia chegar ao rio depois de andar várias horas. Alcançava-o quando 

me sentia mais tristonho e dolorido. Contemplava-o de pé sobre o releixo da grande 

ponte, apoiando-me numa das cruzes de pedra que existem cravadas no alto da coluna 

central. O rio, o temido Pachachaca, aparece de um ângulo liso, pela base de um 

precipício onde crescem apenas trepadeiras de flor azul (ARGUEDAS, 2005, p. 86). 

 

Percebe-se que o rio se transforma, ele toma vida, se humaniza. Há, portanto, uma carga 

semântica no papel assumido pelo rio. “Como seres naturais-humanos-divinos, os rios podem 

mudar seu rosto e sentido, efetivamente mudam em um ritmo acelerado” (CORNEJO POLAR, 

1973, p. 112, tradução nossa).64 Não seria exagero dizer que o rio, para Ernesto, é um ser vivente 

e, na narrativa, torna-se um personagem também. 

 
63 Los ríos simbolizan el sentido de la naturaleza, pero de la naturaleza tal como la entiende Ernesto: al mismo 

tiempo un ser viviente, humano, y un poder divino (CORNEJO POLAR, 1973, p. 112). 
64 Como seres naturales-humanos-divinos, los ríos pueden cambiar de rostro y de sentido, y efectivamente cambian 

con acelerado ritmo (CORNEJO POLAR, 1973, p. 112). 
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Ricoeur (1995) chama atenção para a relação que se constrói dentro da narrativa 

ficcional que permite ao escritor/artista, através da linguagem, dinamizar sua escritura no 

sentido de convencer. Existe, então, uma relação muito próxima entre os eventos reais e eventos 

imaginários. O estudioso apresenta uma característica de duplicidade de sentido, o real e o 

ficcional se mesclam de tal maneira que se torna impossível uma separação. “O enunciado 

relaciona-se com o objeto da narrativa, [...] com os acontecimentos contados, fictícios ou reais: 

é o que se chama normalmente a história “contada”; [...], é possível chamar de diegético o 

universo no qual a história advém” (RICOEUR, 1994, v II p. 138). 

 Sendo assim, se a mímese for entendida como imitação do real, pode ser entendida como 

uma “imitação criadora”. Na narrativa arguediana, essa imitação criadora é repleta de 

significações. São os espaços, as montanhas, os vales, os rios, o pátio do colégio, as pontes 

sobre os rios, tudo que está inserido no real e foi transportado para o ficcional, tonando-se torna 

simbólico, ganhando vida. 

 
Estava sozinho, contemplando e ouvindo meu zumbayllu, que falava com voz doce, 

que parecia trazer ao pátio o canto de todos os insetos alados que zumbem 

musicalmente os arbustos floridos. 

- Ai, zumbayllu, zumbayllu! Eu também vou dançar com você! – Disse-lhe.  

[...] Tive de lembrar e imitar os dançarinos profissionais de minha aldeia natal 

(ARGUEDAS, 2005, p. 118). 

 

 É pela linguagem e pelo uso das vozes narrativas que se elaboram os discursos 

memorialísticos. No romance vê-se claramente as diversas vozes se manifestando, seja através 

da representação, seja pela fala literal do narrador-personagem. São vozes do passado, 

presentificadas no hoje, no ato de narrar. A evocação é uma “relação [...] circular: poderíamos 

dizer que é como quase histórica que a ficção confere ao passado essa veracidade de evocação” 

(RICOEUR, 1995, v I p. 330). 

 Logo, a narrativa se torna obra de arte literária, recheada de elementos significativos 

que estão entrelaçados aos diversos espaços/territórios, dando o sentido de lugar, de 

pertencimento e de identificação, o que gera mecanismos construtores de identidades, tema que 

iremos abordar na próxima seção deste capítulo. 

 

3.4. Arguedas: alguns aspectos de seu projeto literário 

 

 A obra de José María Arguedas, em especial, Os rios profundos (1958), deve ser 

entendida como produto de uma sociedade multicultural, multiétnica e consequentemente 

antagônica e multifacetada. É resultado de um longo processo de colonização e apropriação, 
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que data o século XVI65, perdurando até os dias atuais. Pode-se, assim, apontar em Arguedas a 

tentativa de apresentar, já nos anos cinquenta, uma obra de caráter intercultural, na qual duas 

culturas convivem no mesmo espaço/território em uma tentativa de integração. Ernesto, 

narrador-personagem, é a representação dessa perspectiva. 

 Arguedas procura uma aproximação das culturas e certa convivência harmoniosa entre 

elas. Seu romance Todas las sangres (1964) é talvez o exemplo clássico, onde todas as culturas, 

todas as raças, costumes, crenças possam conviver em um Peru sonhado e/ou idealizado. Logo, 

ele constata que a primeira representação de uma identidade cultural se dá pela língua. Na 

Cordilheira dos Andes, em especial no Peru, a língua indígena predominante é o quéchua. É 

pela língua que há comunicação, transformando a realidade em visão de mundo. A língua 

quéchua é predominante oral, essa é sua característica primordial. 

 Por causa das muitas circunstâncias históricas, decorrentes da presença espanhola nos 

Andes, o quéchua e o espanhol são idiomas em contato há mais de quinhentos anos. Não resta 

dúvida que isso vai gerar um hibridismo linguístico e cultural que a todo o momento se 

confunde. José María Arguedas se encontra em uma encruzilhada.  

  A forma de escritura arguediana ganha contornos próprios, pois, apesar de estar no meio 

de um dilema, o autor tem consciência disso e aos poucos sente a necessidade de elaborar um 

projeto literário. Arguedas se encarrega de pensar no mundo andino a partir de suas 

contradições, dilemas e riquezas culturais. “Quando comecei a escrever contando a vida de meu 

povo, senti de maneira angustiada que o espanhol não estava me servindo bem” (ARGUEDAS, 

1986, p. 26, tradução nossa)66. Pode-se afirmar que, a partir dessa perspectiva de dualidade, 

Arguedas vai desenvolver seu projeto alicerçado em uma literatura relacionada à Cordilheira 

dos Andes, o que pode também ser chamada de literatura andina. 

 Pensar em literatura andina significa, antes de tudo, pensar em um conceito que não 

pretende ser fechado em si mesmo, até porque os Andes ultrapassam fronteiras geográficas. Os 

países denominados andinos são Bolívia, Equador, Peru, Chile, Colômbia e Venezuela. Nesse 

sentido, definir a literatura andina significa compreender o conceito como um dispositivo 

discursivo mais amplo que as literaturas nacionais dos países acima citados. Vale lembrar o que 

Rama (2008) afirma, nos países hispano-americanos foi possível formar regiões culturais, nas 

quais aconteceu certa integração das diversas culturas consideradas originárias, pois, mesmo no 

 
65 Em 1542, foi criado o vice-reinado do Peru, que durou até 1824. Foi uma divisão política/administrativa criada 

pela coroa espanhola para manter o controle das terras do Novo Mundo. Inicialmente, sua extensão abrangia toda 

a América do Sul, tendo como sede o atual Peru, em particular, a cidade de Lima. 
66 Cuando empecé a escribir, relatando la vida de mi pueblo, sentí en forma angustiante que el castellano no me 

servía bien (ARGUEDAS, 1986, p. 26). 
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mundo andino, há diferenças. Um exemplo é o que acontece entre a língua quéchua e língua 

aymará, língua indígena predominante dos andinos do Altiplano boliviano. 

 Para José María Arguedas, a língua é dual, já que é responsável por dar voz e vida, mas 

também desestabiliza, como é o caso da língua do colonizador. Para ele, o espanhol não era 

suficiente para interpretar, ou melhor, para apresentar o que acontece no mundo andino. 

 

Não me servia bem nem mesmo para falar do céu e da chuva da minha terra, muito 

menos para falar da ternura que sentíamos pela água dos nossos canais, pelas árvores, 

dos nossos riachos, e menos ainda para falar com toda a exigência da alma nossos 

ódios e nossos amores humanos. Porque se produziu em meu interior a vitória do índio 

como raça e como paisagem, tendo se produzido dentro de mim minha sede, e minha 

felicidade dizia forte e profundamente em kechwa (ARGUEDAS, 1986, p. 26, 

tradução nossa).67 

 

 Pode-se perceber, portanto, que a literatura andina seria uma categoria de abordagem 

marcada ideologicamente por uma forma de resistência, na qual todo o processo de invasão do 

branco europeu enfrentou obstáculos para poder garantir seu projeto de expansão. Nos Andes, 

formou-se um local de resistência. Os processos de transculturação foram marcas que os povos 

nativos criaram para enfrentar a colonização espanhola, além de ter sido palco de muitas 

revoltas, disputas por terras, poder e riqueza. Houve uma clara mudança de cenário e uma 

miscigenação e hibridismo cultural. Nesse processo de transculturação, ocorrem “resultados 

imprevisíveis”, para relembrar Glissant (2005). 

 

De Cangallo seguimos viagem rumo a Huamanga, pelo pampa dos índios 

morochucos. 

Cavaleiros de traços europeus, lendários quatreiros, os morochucos são descendentes 

dos almagristas68 excomungados que se refugiaram nesse pampa frio, aparentemente 

inóspito e estéril. Tocam charango e wak’rapucu, raptam mulheres e voam na estepe 

em cavalos pequenos que corre como vicunhas. [...] Perto de Huamanga, quando 

descíamos lentamente a encosta, uns dez deles passaram; desciam cortando caminho, 

a galope. Mal pude ver seus rostos. Estavam de poncho; um cachecol alto cobria-lhes 

o pescoço; os longos ponchos caíam sobre os flancos do cavalo (ARGUEDAS, 2005, 

p. 44). 

 

 A descrição do excerto acima mostra como funcionou a relação entre as culturas 

hispânica e a andina. Arguedas traz evidências de fatos históricos para enriquecer a narrativa 

 
67 No me servía bien ni para hablar del cielo y de la lluvia de mi tierra, ni mucho menos para hablar de la ternura 

que sentíamos por el agua de nuestras acequias, por los árboles de nuestras quebradas, ni menos aún para decir 

con toda la exigencia del alma nuestros odios y nuestros amores de hombre. Porque habiéndose producido en mi 

interior la victoria de lo indio como raza y como paisaje, mi sed y mi dicha lo decía fuerte y hondo en kechwa 

(ARGUEDAS, 1986, p. 26). 
68 Almagristas eram os que pertenciam ao bando de Diego Almagro, o moço (Panamá, 1520 - Cusco, 1542), filho 

do conquistador espanhol Diego de Almagro e de uma mulher ameríndia. Assim como o pai, aventurou-se pelo 

interior em busca de riquezas e fama. 
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ficcional ao mencionar a existência de grupos indígenas, como os morochucos, que são 

resultado da miscigenação dos espanhóis com os povos andinos, evidenciando o caráter real 

que se quer dar ao texto literário. Diego de Almagro, o velho, e Fernando Pizarro foram 

“conquistadores” espanhóis que chegaram ao Peru e à Cusco na intenção de obter riquezas. 

Dessa chegada, resultaram relações que os espanhóis mantinham com as índias, como no caso 

de Diego de Almagro, o moço, seu filho. 

 Ernesto guarda informações e conhecimento. Aos poucos vai revelando pela sua 

memória tudo que sabe. A cada novo espaço/território, apresenta as caraterísticas do lugar e das 

pessoas, buscando ser o mediador entre o que é descrito e o leitor que acompanha, procurando 

entender as conformações culturais e identitárias resultantes do encontro de povos tão distintos. 

É justamente o que será abordado no próximo tópico, quando serão discutidas as múltiplas 

identidades originadas desses encontros de povos. 

 

3.5. Construções identitária a partir da linguagem em Arguedas 

  

 A forma escritural de José María Arguedas guarda características peculiares; entre elas, 

o tratamento dado às construções identitárias que vão sendo desenvolvidas ao longo do 

romance. O menino Ernesto é a representação de uma simbiose/mescla cultural. É por ele que 

o escritor/artista cria formas de representar a identidade cultural que estava se formando no 

Peru daqueles anos. É no entrecruzar de significações que o romance de Arguedas se solidifica. 

Na primeira parte de Os rios profundos, quando Ernesto e seu pai entram em Cusco, há 

vários momentos que sustentam as hipóteses sobre a forma inovadora da escritura de Arguedas 

em uma perspectiva transcultural. Além disso, percebe-se claramente a tentativa de conciliar 

culturas que se chocam dentro de um mesmo espaço/território. A cidade de Cusco preserva 

marcas identitárias latentes, Ernesto é marcado por um entrecruzar linguístico e cultural, ele usa 

elementos das duas culturas que compõe seu repertório quando está frente ao muro inca. 

 

Lembrei-me então das canções quéchuas que repetem constantemente uma frase 

patética: yawar mauy, rio de sangue; yawar unu, água sangrenta; puk-tik’, yawar 

k’ocha, lago de sangue que ferve; yawar wek’e, lágrimas de sangue. Não seria possível 

dizer yawar rumi, pedra de sangue, ou puk’tik’, yawar rumi, pedra de sangue fervente? 

Era estático o muro, mas suas linhas todas fervilhavam e a superfície era cambiante, 

como a dos rios no verão, que têm um cimo assim, no centro caudal, que é a zona 

temível, a mais poderosa. Os índios chamam de yawar mayu esses rios turvos, porque 

exibem, sob o sol, um brilho em movimento, semelhante ao do sangue. Também 

chamam de yawar mayu o tempo violento das danças guerreiras, o momento em que 

os dançarinos lutam.  

- Puk’tik, yawar rumi! – Exclamei diante do muro, em voz alta. (ARGUEDAS, 2005, 

p. 12). 
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 A estratégia literária usada por Arguedas é reveladora, pois dela deriva toda sua 

originalidade. Nascem, portanto, questionamentos e dilemas como: se ele escrever totalmente 

em espanhol, como ficariam os muitos sentimentos que são significativos e representativos na 

cultura andina? Ou escrever somente em quéchua poderia levá-lo ao completo esquecimento e 

ostracismo. Vale ressaltar que, no Peru daqueles anos, a população indígena da Cordilheira era 

quase toda analfabeta. Arguedas, então, não atingiria um público leitor que pudesse acolher sua 

forma de revelar as características que a cultura originária guarda. 

  Pelo fato do quéchua ser uma língua predominantemente oral, como já foi dito, isso 

dificultava o acesso dos quéchua-falantes serem escolarizados. A solução encontrada por José 

María Arguedas para resolver tal impasse foi a criação de uma linguagem literária especial 

híbrida, que entrelaça os dois idiomas. O próprio Arguedas chama de uma “briga 

verdadeiramente infernal com a língua” (ARGUEDAS, 1986, p. 41, tradução nossa)69 Por isso, 

em todo o conjunto da obra arguediana pode-se constatar essa técnica ousada. Mas salienta-se 

que não era o uso pelo uso de termos de origem inca, mas estavam recheados de simbologia, 

como no excerto acima. 

  Os estudos de Rama (1974, 1982, 2008) são importantes para entender o 

desenvolvimento e as peculiaridades da escritura arguediana. Para Ángel Rama (1982), os 

traços que compõe as narrativas ficcionais no continente latino são resultado de um processo 

dinâmico de adaptação aos padrões estéticos que foram desenvolvidos na Europa e/ou em 

outros continentes. A primeira marca da transculturação narrativa é a língua, por isso que “o 

postulado modernista apontou dois caminhos: um de reconstrução purista da língua espanhola 

clássica e outro que buscava transformar o registro americano do espanhol em norma culta para 

a literatura” (REIS, 2005, p. 472). 

 

Os índios e as mulheres não falavam com os forasteiros. 

- Jampuyki mamaya (Estou procurando você, mãezinha) – chamei em algumas portas. 

- Manán! Ama rimawaychu! (Não quero! Não fale comigo!) – Responderam. 

[...] – Señoray, rimakusk’ayki! (Me deixe falar com a senhora) – insisti, muitas vezes 

tentando entrar em alguma casa. Mas as mulheres me olhavam com medo e 

desconfiança. Já não me ouviam nem a linguagem dos ayllus; tinham feito que 

perdessem a memória; porque eu lhes falei com as palavras e o tom dos comuneros, e 

me desconheceram (ARGUEDAS, 2005, p. 56-57). 

 

 Há uma mistura de palavras e expressões da língua quéchua com a língua espanhola. 

Ernesto, ao se dirigir aos indígenas da fazenda Patibamba, que ficava próxima ao colégio em 

 
69 pelea verdaderamente infernal con la lengua. (ARGUEDAS, 1986, p. 41). 
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Abancay, tenta estabelecer um contato. Há uma recusa por parte dos comuneros indígenas. O 

narrador-personagem clama por uma memória que ficou distante, ou seja, a linguagem “doce” 

usada nos ayllus. Esse apelo de Ernesto é como uma atitude de identificação, a busca por uma 

identidade comum. Ele se considera igual aos indígenas. O ayllu é a demonstração de ser uma 

família única, de terem uma única raiz e origem. Percebe-se que o choque cultural se dá pela 

língua, e há um estranhamento. 

 Ao incluir a língua como elemento importante para o desenvolvimento e fortalecimento 

de uma literatura, essa estratégia traz consigo marcas identitárias que surgem no discurso do 

narrador, aliadas aos processos culturais, como quando na comparação do rosto do Cristo, 

presente na Catedral, assemelhando-se ao índio. “O rosto do Crucificado era quase negro, 

desengonçado como o do pongo” (ARGUEDAS, 2005, p. 28). O pongo era o mais humilde dos 

serviçais na escala social. Há uma clara empatia do narrador-personagem para com os indígenas 

que ajudam a construção identitária de Ernesto. “O rosto de Cristo, a voz do grande sino, o 

espanto que não me deixava a expressão do pongo, e o Velho! De joelhos na catedral, e até 

mesmo o silêncio de Loreto Kijllu, tudo me oprimia. Em nenhum lugar o ser humano devia 

sofrer mais” (ARGUEDAS, 2005, p. 29). 

 O romance Os rios profundos apresenta vários momentos dessa estratégia apontada 

sobre o uso e manejo das línguas, por exemplo, as canções, as letras de huaynos e jarahui70 por 

Arguedas é uma delas. Além de identificar os espaços/territórios de onde são essas canções, 

existe também as letras, que o autor traz em quéchua e ao lado sua tradução para a língua 

espanhola. Não é uma tradução apenas, é uma forma de colocar em pé de igualdade os dois 

registros linguísticos. Há em Arguedas a possiblidade de pensar no contato das línguas em uma 

perspectiva intercultural. 

 

iAy warmallay Warma 

yuyaykunlim, yuyaykunlim! 

Jhatun yurak’ork’o 

kutiykachimunki; 

abrapí puquio, pampapi puquio 

yank’atak’ yakuyananman. 

Alkunchallay, kutiykamunchu 

Raprachaykipi apaykamunki.  

Riti ork’o, jhatun riti ork’o 

yank’tak’ ñannimpi ritiwak’; 

Não esqueça, meu pequeno, 

não esqueça! 

Cerro branco, 

faço-o voltar; 

água da montanha, manancial do pampa, 

que nunca morra de sede. 

Falcão, leve-o em suas asas 

e faça-o voltar. 

Neve imensa, pai da neve, 

não o fira no caminho. 

 
70 Cantos de origem pré-hispânica, cerimoniais ou religiosos, quase sempre entoados por mulheres. 
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yank’atak wayra 

ñannimpi k’ochpaykunkiman. 

Amas pára amas pára 

Aypankichu; 

amas k’ak’a, amas k’ak’a 

ñannimpi tuñinkichu. 

iAy warmallay warma 

kutiykarmunki 

kutiykarmunkipuni! 

Vento mau, 

não o toque. 

Chuva de tempestade, 

não o alcance. 

Não, precipício, atroz precipício, 

não o surpreenda! 

Meu filho, 

você há de voltar, 

há de voltar! (ARGUEDAS, 2005, p. 58-59). 

 

  Vários elementos da canção estão presentes no cotidiano das pessoas que vivem nos 

Andes, e são elementos próprios da cultura andina. Ernesto traz em sua memória e identidade 

as marcas dessa relação que a todo o momento se mesclam nele, sem que uma prevaleça sobre 

a outra. Ele vive em um mundo heterogêneo culturalmente, em um entre-lugar, é ao mesmo 

branco e indígena. E é pela linguagem mesclada que Ernesto se reconhece, mas também 

reconhece o outro, a diferença. 

 

O rumor tornou-se mais alto. Ajoelhei-me. O ar trazia o som do coro 

- Já estão indo. Vão para longe, irmão – disse em voz alta. Comecei a rezar o Yayayku. 

Recomecei-o duas vezes. O rumor tornou-se mais intenso e levantei a voz:  

“Yayayku, hanak’ pachapi kak’...”71 

Ouvi, de repente, outros gritos, enquanto terminava a oração. Aproximei-me da porta. 

Abri-a e sai para o corredor. Dali ouvi melhor as vozes (ARGUEDAS, 2005, p. 313). 

 

O trecho acima se refere ao evento da peste que assola a cidade. Ernesto, que estava 

trancado no quarto, escuta vozes e clamores do povo na tentativa de expulsar a doença. Percebe-

se, então, a inclusão da religiosidade cristã na língua quéchua ao rezar o Yayayku/Pai nosso. A 

religião cristã teve que se adaptar à língua inca para poder garantir expansão e conquistar fiéis. 

Para os religiosos espanhóis, o que era praticado em termos de cultos religiosos pelos índios 

era considerado profano. Há, portanto, uma duplicidade de sentido. Mesmo que possa parecer 

o domínio de uma língua sobre outra, há também sentimentos de inconformidade, resistência e 

luta, estratégias do escritor/artista reveladas no discurso de Ernesto.  

 
 
 
 

 
71 “Pai nosso, que estais no Céu...”. (N.T) 
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3.5.1. As múltiplas identidades na narrativa arguediana  

 

  Não resta dúvida que a identidade de Ernesto está dentro de um terreno movediço, 

conflitivo e dual. Dentro dele, agem dois mundos antagônicos que a todo o momento se chocam. 

Ernesto, que viveu boa parte de sua infância em meio aos indígenas, agora adentra ao mundo 

ocidental e letrado. Isso vai lhe causar inúmeros estranhamentos e deslocamentos constantes. 

Hall (2006) assegura sobre as identidades que serviam de baliza para garantir certa identidade 

única: 

 

Velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 

declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até 

aqui visto como um sujeito unificado. Assim a chamada “crise de identidade” é vista 

como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas 

e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que 

davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2006, p. 7). 

 

 Hall (2006) chama de descentração ou deslocamento do sujeito o evento que altera e 

fragmenta as identidades antes sólidas. O sujeito descentrado e fragmentado é resultado de um 

longo processo histórico e cultural, além da crescente globalização. No caso do Peru, a 

formação do Estado criou uma discussão ainda não bem resolvida. Como incluir a figura 

indígena na identidade peruana? Sendo que, por muito tempo, os índios não foram 

reconhecidos, nem sequer tinham direito à participação ativa na sociedade peruana. No 

romance, mesmo Gabriel, pai de Ernesto, fica dividido nesse universo de contradições. Ele é 

branco e advogado, ou seja, possuía formação escolar, mas também vive seus dilemas. É um 

terreno movediço que atinge os personagens. 

 

- Esta praça... é espanhola? 

- Não. A praça, não. Os arcos, os templos. A praça, não. Foi feita por Pachakutek’, o 

Inca renovador da Terra. Não é diferente de centenas de praças que você já viu? 

[...] – Pode ser que Deus viva melhor nesta praça, porque é o centro do mundo, eleita 

pelo Inca (ARGUEDAS, 2005, p. 17). 

 

 Há certa afirmação identitária por parte do pai de Ernesto, mesmo que de maneira tímida 

e contraditória. Essa identidade fica de certa forma escamoteada. Ele usa o seu conhecimento 

para solidificar o imaginário da narrativa, pois afirma que a praça de Cusco foi construída por 

um grande Imperador Inca, mas ao mesmo tempo usa a religião cristã ocidental para afirmar 

que o Deus da Companhia de Jesus, que desembarcou na época da chegada dos espanhóis, 

também vive na praça, construída por um Inca. É a representação da dualidade identitária. 
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 Cornejo Polar (2000) indica a heterogeneidade como marca e princípio fundante da 

literatura hispano-americana. E a obra de Arguedas é um exemplo no qual o personagem 

apresenta as marcas dessa composição dual e heterogênea. Os dois universos, o europeu 

ocidental e o indígena andino, estão presentes na identidade de Ernesto, que se vê fragmentado, 

deslocado e dividido. “Compreender a literatura latino-americana como sistema complexo, 

feito de variados conflitos e contradições” (CORNEJO POLAR, 2000, p. 219). 

 Lívia Reis (2005) menciona que, mesmo que os termos de heterogeneidade e 

transculturação se refiram basicamente aos mesmos fenômenos culturais, alguns teóricos 

supõem que são conceitos diferentes e passam por processos distintos. 

 

As literaturas heterogêneas, contrário, se caracterizam pela duplicidade ou pluralidade 

dos signos socioculturais do seu processo produtivo: trata-se, em síntese, de um 

processo que tem pelo menos um elemento não coincidente com a filiação dos outros, 

e que cria necessariamente uma zona de ambiguidade e conflito (CORNEJO POLAR, 

2000, p. 162). 

 

 A formação dos Estados-nações no continente americano é composta por essas várias 

culturas que se chocam em um mesmo espaço/território, deslocando as identidades. O conceito 

de heterogeneidade elaborado por Cornejo Polar (2000) nasce justamente da observação 

criteriosa de seus estudos sobre a formação da literatura peruana e latino-americana. Ángel 

Rama (1982), por sua vez, também direciona para a composição dual da escritura de Arguedas, 

e isso fica claro em seus personagens, que transitam em universos diferentes ao mesmo tempo. 

 

Diferentemente de certa literatura das últimas décadas latino-americanas, Arguedas 

concebeu sua narrativa como um diagrama verbal exato de uma realidade de cuja 

potência ele nunca duvidou: essa era a realidade e era exatamente assim que as 

palavras diziam, e praticamente não havia distância entre os dois registros distantes 

(RAMA, 1982, p. 15, tradução nossa).72 

 

 Os registros referidos por Rama são, na verdade, a língua espanhola e a língua quéchua, 

mas sabe-se que não é somente a língua que é formadora de identidade, e sim os elementos, 

como classe social, etnia, gênero, religião, que também contribuem para a formação identitária.  

 Silviano Santiago (2000) fala de uma estratégia antropofágica da literatura latino-

americana que devora e se alimenta do outro. Um verdadeiro ritual que se torna ideal para 

construção de uma identidade do continente latino. O escritor/artista latino-americano é aquele 

que devora livros e a todo o momento inicia seu processo antropofágico criativo de escritura. É 

 
72 A diferencia de cierta literatura de las últimas décadas latinoamericanas, Arguedas concibió su narrativa como 

exacto diagrama verbal de una realidad cuya potencia nunca puso en duda: así era la realidad y así exactamente la 

decían las palabras, y prácticamente no había distancia entre ambos distantes registros (RAMA, 1982, p. 15). 
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nesse entre-lugar de confluências de culturas e discursos simbólicos, “ali, nesse lugar 

aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali, se realiza o ritual 

antropofágico da literatura latino-americana” (SANTIAGO, 2000, p. 26). 

 É nesse cenário latino-americano que se dá a produção literária de José María Arguedas. 

Percebe-se, assim, em sua narrativa, que a diferença e a identidade são construções sociais, isto 

é, não são prontas e acabadas. Mesmo que seja de caráter fragmentado, há uma construção de 

pertencimento por parte do narrador-personagem. É esta noção que ajuda na construção da 

identidade cultural. “Eu ia à chicherias ouvir os cantos e procurar os índios das fazendas. Queria 

falar com eles e não perdia a esperança. Mas nunca os encontrei” (ARGUEDAS, 2005, p. 65). 

 Um fato ocorrido no colégio que chama atenção especial é quando Antero, amigo de 

Ernesto, pede que ele escreva uma carta para “rainha de Abancay”. “- Escute, Ernesto me 

disseram que você escreve como um poeta. Quero que me faça uma carta – disse-me o 

Markask’a alguns dias depois da estreia dos zumbayllus” (ARGUEDAS, 2005. P. 98). Nesse 

ocorrido, observa-se a dualidade que persegue o narrador-personagem do romance. De fato, 

Ernesto é um menino sensível e atento a tudo, pois sabe escrever bem, mas, nesse momento, 

surge uma dúvida que o incomoda: “Precisava pensar na encomenda do Markask’a. Como 

começaria a carta? Eu não lembrava dessa pequena rainha de Abancay” (ARGUEDAS, 2005 

p. 99). Nesse sentido, Arguedas utiliza o repertório cultural para ajudar Ernesto em suas 

decisões. 

 

Mas um repentino descontentamento, uma espécie de aguda vergonha, fez-me 

interromper a redação da carta. Apoiei meus braços e a cabeça sobre a capa do 

caderno; com o rosto escondido parei de escutar esse novo sentimento. “Aonde você 

vai, aonde você vai? Por que não continua? O que o assusta, quem cortou seu voo?” 

Depois dessas perguntas, voltei a me escutar ardentemente” (ARGUEDAS, 2005, p. 

102). 

 

 Ao escrever a carta para Salvínia, a pedido de Antero, Ernesto se depara com um dilema 

e se vê em uma encruzilhada. Em qual código linguístico escrever a carta? As reflexões no 

trecho acima comprovam que Ernesto fica indeciso e incomodado. Na verdade, é algo que 

reflexiona, pois as palavras trazem uma carga semântica que se modifica pelo uso. Depois de 

refletir, ele decide e inicia a carta. “E escrevi: “Uyariy chay k’atik’niki siwar k’entita...” 

(ARGUEDAS, 2005, p. 102). Ernesto escreve a carta em quéchua, pois sabe da representação 

simbólica e cultural que a língua indígena carrega. 

 A busca de Ernesto por manter os laços com a cultura indígena é significativa, pois 

aponta para certa identificação. No colégio interno, Ernesto a todo o momento vive suas 
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contradições, ele está inserido num espaço heterogêneo, composto por estudantes das mais 

variadas classes sociais. Há constantemente conflitos. Ernesto é chamado de “forasteiro”, 

fazendo uma alusão de que ele não pertence àquele mundo. Ele é um viajante, sem paradeiro, 

sem raízes. Por ser filho de um advogado itinerante, não tinha residência fixa, vivia em 

constantes viagens pela Cordilheira. 

 

- Forasteiro metido! 

- Forasteirozinho! 

- Tonto! 

Os abanquinos começaram a gritar. 

- Esse jogo não é para qualquer forasteiro. (ARGUEDAS, 2005, p. 96-97). 

 

 No jogo do zumbayllu, por exemplo, Ernesto é considerado um forasteiro. Observa-se 

que os internos desconhecem as origens de onde o narrador-personagem realmente é. É certo 

que existe uma rivalidade clara entre os abanquinos e os estudantes de outras cidades ou vilas. 

Ernesto é de fora, portanto, classificado como forasteiro. Em outra passagem, é interessante 

perceber como Ernesto causa incômodo a alguns dos internos. “- Você pensa que já lê muito 

bem – disse-me Rondinel. – Pensa também que é um grande mestre do zumbayllu. Você é um 

indiozinho, embora pareça branco! Apenas um indiozinho” (ARGUEDAS, 2005, p. 104). 

  Conforme dito anteriormente, Ernesto é de família branca, mas, por ter vivido por muito 

tempo sob a proteção dos índios, acaba adquirindo características peculiares dos indígenas com 

quem conviveu. Por essa realidade vivida anteriormente, Ernesto se vê em um mundo onde terá 

que se adaptar a essa nova realidade, um mundo de disputas baseadas na origem e cor da pele. 

Isso faz com que, no decorrer da narrativa, Ernesto vá revelando uma identidade cultural 

heterogênea. 

 No colégio, Ernesto se mete em confusões pela sua condição de ser branco, mas que não 

era aceito; por ser forasteiro, era considerado índio/mestiço. “Na saída do refeitório, Lleras me 

procurou. – Como você disfarça bem, cholo – falou com a voz bem alta, para que Palacios 

ouvisse” (ARGUEDAS, 2005, p. 105). Há uma clara depreciação da figura do índio nas 

palavras de Lleras, outro aluno do internato que, ao nominar Ernesto de cholo, tenta humilhá-

lo com a designação. 

 O colégio interno é a representação social do que acontece no macroespaço, por isso 

mostra as marcas das diversas identidades que são construídas. Ernesto se vê nesse terreno 

cercado de questionamentos e incertezas, ao mesmo tempo em que se assegura a partir de suas 

raízes, mesmo sendo branco, aprendeu a língua e a forma de vida dos indígenas e se sente mais 

apto para que possa produzir um discurso que dialogue com a grande diversidade linguística e 
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cultural existente nos espaços percorridos, sejam eles a escola, as ruas de Abancay ou as 

chicherias que frequenta. 

 

3.5.2. Revolta e resistência como marcas de construções identitárias 

  

 No capítulo sete do romance, o narrador-personagem descreve uma revolta que ocorre 

pelas ruas de Abancay. De sua parte, Ernesto faz uma clara opção identitária ao acompanhar 

tudo atentamente. Esta revolta ocorre por causa da distribuição injusta do sal, os coletores e os 

ricos fazendeiros não distribuem de forma igualitária entre os colonos e comuneros. Dona 

Felipa, líder da revolta, era dona de uma das chicherias mais conhecidas e frequentadas de 

Abancay. 

A mulher que ocupava o arco da torre era uma chichera famosa; seu corpo gordo 

fechava completamente o arco; seu colete azul, enfeitado com fitas de veludo e contas, 

era de seda e reluzia. A fita do chapéu brilhava, mesmo na sombra; era de cetim e 

aparecia em alto-relevo sobre o alvaiade branquíssimo do chapéu recém pintado. [...] 

falava em quéchua. Os c suavíssimo do doce quéchua de Abancay só pareciam agora 

notas de contraste, especialmente escolhidas, para que fosse mais duro o golpe dos 

sons guturais que alcançavam todas as paredes da praça (ARGUEDAS, 2005, p. 124). 

 

 Uma das marcas identitárias que rapidamente se pode perceber é a vestimenta. As roupas 

são a representação do que o sujeito do discurso é. No caso da passagem acima, Ernesto 

descreve a líder da rebelião local. A vestimenta chola data do século XVIII. Após muitos 

confrontos e rebeliões contra o jugo espanhol, a coroa proibiu os indígenas da Cordilheira de 

usarem roupas que lembrassem o período dos Incas, determinando que as índias usassem 

vestimentas parecidas com as usadas em algumas regiões da Espanha. As mulheres passaram a 

usar pollera, uma espécie de saia rodada colorida, blusa, manta e também um chapéu.  

 José María Arguedas apresenta no livro um índio capaz de se organizar, liderar e 

enfrentar as inúmeras formas de exploração branca. Há uma mudança do estereótipo que se 

tinha dos indígenas até então, como sendo preguiçosos, covardes e submissos, já que são eles 

que lideram muitas rebeliões em diversas partes do Peru. São eles, para Arguedas, os únicos 

capazes de manter a cultura e salvaguardar a memória das ancestralidades incas. Teresa Filippo 

(2008) sustenta que: 

 
Outro valor ancestral inca resgatado é o trabalho coletivo realizado racionalmente, 

que aparece esboçado em Yawar Fiesta e é retomado em Los Ríos Profundos, na 

organizada marcha das mestiças a Patibamba para buscar o sal, sem violência, com 

organização e cantos, ou ainda, na grande massa de índios, atingidos pela peste, que 

desce a montanha, pacificamente, para pedir ao Padre Diretor que lhes reze uma missa 

(FILIPPO, 2008, p. 90). 
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 Nessa perspectiva, a construção identitária se dá também pelo aspecto da coletividade. 

O grupo social é determinante na identificação, pois é por ele que o sujeito se relaciona. Há 

uma busca por reconhecimento que se torna o elemento capaz de solidificar as identidades 

nacional ou cultural: “os processos de construção de identidade coletiva, nacional ou cultural, 

são, todavia, similares no que tange ao estabelecimento de um modelo com o mesmo fim, ou 

seja, o reconhecimento” (FIGUEIREDO, 2005, p. 200). 

 Kathryn Woodward (2011) aponta que a “a identidade é marcada pela diferença, mas 

parece que algumas diferenças – neste caso entre grupos étnicos – são vistas como mais 

importantes que outras” (WOODWARD, 2011, p. 10-11). Nesse sentido, a Cordilheira dos 

Andes é um espaço cheio de contradições, no qual as diferenças se tornam marcas que 

representam determinados grupos. Mesmo nos ali, entre os indígenas, os grupos sociais 

pertencentes aos diversos territórios demarcam as identidades. Não é possível afirmar que, 

mesmo no mundo andino, não haja diferenças. Falar dos Andes do Peru não significa 

representar os Andes da Bolívia ou o Equador, por exemplo. Antes da chegada dos europeus, 

muitos grupos étnicos vivam e lutavam entre si na tentativa de conquistar mais espaços e 

riquezas. 

No colégio interno, por exemplo, os alunos são oriundos de várias localidades. “O 

Añuco era um “chileno” arteiro e temível. Ele era o único interno descendente de uma família 

de terratenentes”73 (ARGUEDAS, 2005, p. 67). “O interno mais humilde, e um dos menores, 

era Palácios. Viera de uma aldeia da cordilheira. [...] Era o único do Colégio que procedia de 

um ayllu de índios” (ARGUEDAS, 2005, p. 73). “Divididos em bandos de alunos “peruanos” 

e “chilenos”, nós lutávamos ali” (ARGUEDAS, 2005, p. 66). É nesse espaço/território que as 

identidades culturais se tornam significativa, observando, portanto, que a diferença é essencial 

para demostrar sua própria identidade. 

 Retomando ao evento da rebelião das chicheras e da luta pela distribuição igualitária do 

sal, elas se agrupam no sentido de buscar uma solução comum. O padre Linares, diretor do 

colégio, tenta intervir, mas no sentido oposto, fazendo com que desistam de seus objetivos. No 

entanto, as cholas não consideram seus argumentos e seguem rumo à fazenda de Patibamba. 

Ernesto segue tudo atentamente e, de certa forma, animado com a situação:  

 
Ao virar uma esquina, a última para se chegar ao escritório do deposito de sal, Antero 

quis me arrastar para fora. 

- Vamos embora! – Disse-me – É feio ir no meio de tanta chola. Vamos embora! 

Chega de traquinagem. 

 
73 O terratenente é o indivíduo proprietário da grande extensão de terra, onde desenvolvem a prática da agricultura 

e pecuária. 
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- Não – respondi. – Vamos ver o final. O final, Markask’a! (ARGUEDAS, 2005, p. 

127). 

 

 Esses acontecimentos deixam toda a cidade de Abancay agitada, o que vai refletir 

também no colégio interno e nos estudantes. Cada um a seu modo tenta refletir, compreender e 

tomar posição sobre os fatos. Ernesto é o único que está decidido ir até o final, mas esta decisão 

não é somente de acompanhar o desenrolar dos fatos, é uma forma de opção pelo grupo social, 

uma escolha e identificação. É um processo na construção de sua identidade.  

 
- Viva dona Felipa! Patibambapak! – Gritaram as mulheres que saiam atrás das mulas. 

- Dona Felipa! Dona Felipa! – Gritaram em coro todas, despedindo-se da líder. 

Ela não tinha se esquecido dos indefesos, dos “pobres” de Patibamba. Com a violência 

do sucesso, nenhuma outra se lembrara deles. 

- Devagar vão repartir – disse em quéchua, dirigindo-se à comissão. 

A distribuição continuava, ainda, no pátio, mas não tive dúvidas; saí atrás das 

mulheres que iam a Patibamba. Como elas, estava impaciente por chegar. Uma imensa 

alegria e a vontade de lutar, mesmo que fosse contra o mundo inteiro, nos fizeram 

correr pelas ruas (ARGUEDAS, 2005, p. 130). 

  

 Como se pode observar, Arguedas apresenta o aspecto coletivo das lutas e revoltas. Não 

se nega com isso a liderança da chichera Felipa, mas suas ações estão impregnadas de reflexão 

coletiva, como o fato descrito acima, onde ela ordena a distribuição do sal também entre os 

índios da fazenda. Ernesto não tem dúvidas com relação à sua atitude e opção. “Pode-se afirmar 

que as identidades, complexas e múltiplas, nascem de uma oposição a outras identidades, 

baseando-se em formações discursivas imaginárias e não na razão” (FIGUEIREDO, 2005, p. 

202). Estas formações discursivas estão relacionadas ao grupo social o qual o sujeito faz parte. 

 Vale lembrar que a atitude das chicheras de Abancay não encontra apoio da sociedade, 

inclusive dos religiosos do colégio. “De algumas sacadas, nas ruas do centro, insultavam-se as 

cholas. – Ladronas! Excomungadas! (ARGUEDAS, 2005, p. 131). Há claramente um conflito 

gerado pela ação das chicheras. A identidade e a alteridade se relacionam em uma linha tênue. 

Ao definir e afirmar sua identidade, o sujeito social fica frente à identidade do outro, e isso pode 

gerar conflitos. Essa relação, em geral, não é harmoniosa, pois gera preconceito, exclusão 

social, religiosa, econômica, política, cultural, resultados ocasionados através das construções 

identitárias culturais que são afirmadas. 

 Para Bauman (2005), a identidade se constrói em um verdadeiro campo de batalha. Para 

ele, esta construção gera muitos conflitos que, na verdade são a base da construção identitária. 

A diferença é o que molda o sujeito do discurso e o outro, ou seja, a sua alteridade. O outro é o 

diferente, é o estranho, é o forasteiro. A diferença se torna elemento primeiro, pois vai moldar 

o que “eu sou” do que “não sou”. “As batalhas de identidade não podem realizar sua tarefa de 
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identificação sem dividir tanto quanto, ou mais do que, unir. Suas intenções includentes se 

misturam com [...] suas intenções de segregar” (BAUMAN, 2005, p. 85). 

 

Assim, a tropa se transformou num bloco que cruzava correndo. A voz do coro apagou 

todos os insultos e deu um ritmo especial, quase de ataque, aos que marchavam para 

Patibamba. As mulas entraram no ritmo da dança e trotaram com mais alegria. 

Enlouquecidas de entusiasmo, as mulheres cantavam cada vez mais alto e mais 

vivamente (ARGUEDAS, 2005, p. 131). 

 

 No decorrer do romance, muitos eventos servem como exemplo para demonstrar os 

conflitos gerados pela construção identitária dos personagens. Merece destaque, por exemplo, 

a intervenção autoritária da direção do colégio interno tentando apagar traços da cultura 

indígena. Há uma “cristianização” do discurso. “- É meu dever sagrado. Você seguiu a indiada, 

confundida pelo demônio. O que eles fizeram? O que fizeram? Conte a Deus, junto de seu altar” 

(ARGUEDAS, 2005, p. 148).  

  A tentativa de impor a crença cristã foi uma marca da colonização europeia, criando 

um discurso para substituir a cosmovisão indígena. Ángel Rama (2008) aponta esta cosmovisão 

como essencial nos narradores transculturais, grupo que, segundo o autor, Arguedas faz parte. 

Esta é a estratégia de quebrar a manipulação ideológica da colonização, chamada por Rama 

(2008) de “plasticidade cultural”, uma maneira de conciliar nas formas modernas as fontes 

culturais com as formas estéticas. “As respostas dos herdeiros “plásticos” do regionalismo 

encontraram aqui os melhores resultados” (RAMA, 2008, p. 57, tradução nossa).74 Ernesto traz 

em seu discurso a cosmovisão indígena presente no zumbayllu, o brinquedo mágico, repleto de 

significações culturais. O zumbayllu que se torna o melhor exemplo dessa estratégia arguediana 

e de sua escritura. 

 
Antero veio correndo e nos encontrou ao pé da escada. 

- O winku, irmão! – gritou. – Winku e layk’a75 como nunca se viu. 

Mostrou um zumbayllu cinza escuro, com resplendores vermelhos. 

[...] – Está voando sobre o rio – disse. –Já vai alcançar, já vai alcançar a curva onde o 

Pachachaca torce a montanha (ARGUEDAS, 2005. p. 158). 

  

 No trecho acima, Ernesto tem a sua frente um zumbayllu bruxo, capaz de enfeitiçar com 

sua música e dança. “- Um bruxo pode dançar na ponta de uma agulha. Veja o gume da ponta” 

(ARGUEDAS, 2005, p. 158). É a cosmovisão, para Rama, a responsável de acumular e 

desenvolver significações simbólicas e culturais. Ela não deixa de ser uma forma de resistência, 

 
74 Las respuestas de estos herederos "plásticos" del regionalismo, depararon aquí los mejores resultados. (RAMA, 

2008, p. 56). 
75 Layk’a: “bruxo”; winko, winku: deformidade dos objetos que deviam ser redondos. 



134 

 

de manutenção dos inúmeros processos que formaram o mundo andino. “A incorporação do 

mito à análise das sociedades racionalizadas inundou o século XX” (REIS, 2005, p. 476). Uma 

produção literária riquíssima foi produzida nesse período. 

 
[...] postulados míticos fizeram escritores tão diversos, como Astúrias, Carpentier, 

Borges, e cujo exame ainda pode encontrar-se nos ensaios iniciais de Júlio Cortázar 

(em especial “Para uma poética”, de 1954). O mito (Astúrias) e o arquétipo 

(Carpentier) apareceram como categorias válidas para interpretar as características da 

América Latina em uma mescla sui generis [...] uma franca e decidida apelação às 

crenças populares sobreviventes nas comunidades indígenas ou africanas da América 

(RAMA, 2008, p. 60, tradução nossa).76 

 

 Há um sincretismo religioso que ultrapassa a racionalidade, posto que é parte da cultura. 

“- Este é uma mistura de anjos com bruxos – disse. – Layk’a por seu fogo e winku por sua 

forma, diabos; mas Salvínia também está nele. Eu cantei seu nome enquanto pregava a ponta e 

queimava os olhos do zumbayllu” (ARGUEDAS, 2005, p. 160). Tudo se mescla: anjos, 

demônios, fogo, paixão, encanto. Logo, Arguedas consegue aglutinar elementos díspares num 

mesmo objeto. A representação é importante, pois está enraizada nas crenças e costumes que 

perduram há muito tempo, fazendo parte do repertório cultural dos povos andinos. 

 
Encordoei-o mais cuidadosamente que das outras vezes. E olhei para Antero. 

- Fale com ele baixinho – advertiu-me. 

Pus os lábios sobre um de seus olhos. 

- Diga a meu pai que estou resistindo bem – disse -; embora meu coração se assuste, 

estou resistindo. E você lhe dará seu ar na testa. Cantará para sua alma (ARGUEDAS, 

2005, p. 161). 

 

 Na tentativa de estabelecer relações entre memória, identidade cultural e discurso 

narrativo na obra Os rios profundos, buscou-se fazer uma leitura em que os conceitos de 

heterogeneidade cultural, transculturação narrativa, hibridismo cultural pudessem demonstrar a 

enorme diversidade presente na literatura peruana, em especial, na obra de José María 

Arguedas. Pensar a literatura no continente latino requer pensar na sua diversidade. Sem ter em 

conta a diversidade cultural existente, qualquer tentativa de leitura e análise literária pode tender 

ao fracasso. Os rios profundos é a representação mais bem-acabada de um romance marcado 

pela dualidade, pela heterogeneidade e pela presença viva das culturas que compõe o mundo 

andino.   

 
76 […] postulados míticos hicieron suyos escritores tan diversos como Asturias, Carpentier, Borges, y cuyo examen 

aún puede encontrarse en los ensayos iniciales de Julio Cortázar (en especial "Para una poética", de 1954). El mito 

(Asturias), el arquetipo (Carpentier), aparecieron como categorías válidas para interpretar los rasgos de la América 

Latina, en una mezcla sui generis […] la muy franca y decidida apelación a las creencias populares supervivientes 

en las comunidades indígenas o africanas de América (RAMA, 2008, p. 60). 
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 José María Arguedas foi analisado e incluído entre os narradores transculturais que 

possuíam a caraterística de apresentar a plasticidade cultural requerida. Arguedas transforma 

seu modo de escritura em um projeto que ultrapassa não somente questões literárias, mas 

envolve elementos políticos, sociais e, principalmente, culturais. Os rios profundos se 

transforma em um romance que desvenda a realidade do mundo andino e todas as suas 

contradições. Através do literário, o escritor/artista descortina e chama atenção para a enorme 

diversidade cultural existente na Cordilheira dos Andes. 
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4. DALCÍDIO JURANDIR E SEU CICLO ROMANESCO 

 

“Há mais de trinta anos venho recolhendo e acumulando experiências, 

anotações, estudos, pesquisas, memória, imaginação, indagações, o faço ou 

não faço, no sentido de obra. [...] o esforço é, às vezes de desesperar, de tão 

braçal e tão de graça, mas é ao mesmo tempo uma delícia, uma forma de 

satisfeita revolta contra o magro ganha-pão, o sucesso fácil, a cômoda posição 

pessoal no mundinho”. 

(Dalcídio Jurandir - 1960) 

 

 Neste quarto capítulo, o objetivo é iniciar com uma explanação do projeto literário de 

Dalcídio Jurandir, tendo como ponto de partida sua produção como romancista e literato, em 

seguida apresentar e analisar seu terceiro romance, Três casas e um rio (1958/2018), tendo 

como foco os conceitos já definidos no primeiro e segundo capítulos desta tese, sobre memória 

e identidade. 

 Para o crítico literário Josué Montello (1958), “Dalcídio é o grande romancista moderno 

da Amazônia, com a capacidade de fixar à terra e a gente, senão com um sopro épico, pelo 

menos com a intensidade do drama humano, que reflete o drama da terra”77. O adjetivo 

“grande”, apontado por Montello ao se referir a Dalcídio, pode-se também entender uma 

referência intrínseca relacionada ao tamanho geográfico da terra natal do autor paraense. A 

Amazônia e a Ilha do Marajó são espaços/territórios tão presentes e marcantes no romance 

dalcidiano que é praticamente impossível não perceber toda essa grandeza geográfica, que vem 

aliada a um número quase que incontável de dramas humanos que percorrem todo o conjunto 

da obra de Jurandir, inúmeros personagens que entram e saem de cena, dando dinamismo à 

narrativa ficcional.  

São ações, situações e personagens que se multiplicam dando um ar de realidade ao 

ficcional; o que o filósofo e crítico literário Benedito Nunes (2004) chama de “ciclo 

romanesco”: 

O primeiro sentido corresponde à execução de amplo e continuado projeto, seja o 

conhecimento do indivíduo em meios e ambientes sociais diversos, como o que Balzac 

perseguiu em seus vários romances [...] O que não está ausente em qualquer das obras 

que o compõem é, porém – e teremos o segundo sentido da expressão, com a 

denominação de roman fleuve – a interligação de cada uma delas com as demais. [...] 

o romance de Dalcídio, com paisagens, personagens e situações comuns, desdobra-se 

em romances (NUNES, 2004, p. 16). 

 

 
77 Josué Montello, romancista, crítico, ensaísta maranhense, também membro da Academia Brasileira de Letras, 

faz, em 1958, uma referência à Jurandir e à Três Casas e um rio no periódico O Globo, publicado na coluna “Em 

balanço”. Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1958. 
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 É nesta perspectiva de desdobramentos de narrativas, dramas, personagens, linguagem 

e temas que esta tese se debruça. As categorias de memória e identidade também presentes no 

romance Três casas e um rio (1958/2018) fazem com que este livro chame especial atenção 

para como Jurandir organiza sua forma escritural. Aliado ao processo de criação artística, 

estendendo o foco narrativo ao aspecto de denúncia das relações sociais estabelecidas na 

Amazônia daqueles anos, Dalcídio privilegia a linguagem para tal estratégia através da memória 

do narrador e dos personagens.  

 
Em todos eles encontramos uma história dividida em histórias de diversificada 

narrativa, mas de forma circular, porque sempre voltando aos mesmos pontos, em 

longo percurso temporal, que pode depender da memória de quem narra, lembrança 

após lembrança, parte após parte, tomo após tomo, como no La recherche du temps 

perdu, de Marcel Proust. Tal como nesta, a memória do narrador, remergulhando na 

sua infância e na sua juventude, abastece o ciclo do nosso romancista (NUNES, 2004, 

p. 16). 

 

   

 A profundidade da narrativa ficcional dalcidiana ultrapassa os limites do regionalismo. 

Benedito Nunes, conhecedor da obra de Dalcídio, alimenta a perspectiva de rompimento de 

fronteiras e divisas geográficas. Não seria exagero afirmar que, apesar de ter sido esquecido 

pela crítica literária nacional, Jurandir encontrou, nas duas últimas décadas, certo conforto para 

usufruir das benesses literárias que merece. Já se produziu vários trabalhos acadêmicos (TCCs, 

monografias, dissertações e teses) sobre a obra do escritor paraense, além de artigos, ensaios, 

resenhas e críticas literárias em diversos meios de comunicação, bem como documentários. 

 Grupos de estudiosos e leitores aficionados por Dalcídio e o seu Ciclo também têm 

buscado reeditar obras do autor. Como a reedição, em 2018, de Três casas e um rio, realizada 

na forma de financiamento coletivo por uma editora paraense, que serve de corpus para esta 

pesquisa. Tais ações e trabalhos, ao abordar diversos aspectos do “Ciclo do Extremo-Norte”, 

garantem que se conheça um pouco mais sobre a literatura produzida ao Norte, na Amazônia 

brasileira. Ainda sobre o Ciclo, Nunes (2004) aponta que: 

 

O Ciclo do Extremo-Norte, o ciclo de Dalcídio, enxerto da introspecção proustiana na 

árvore frondosa do realismo, afasta-se, graças à força de auto-análise do personagem 

e à poetização da paisagem, das práticas narrativas do romance dos anos 30, como 

uma certa constrição do meio ambiente e a tendência objetivista documental, afinadas 

com a herança naturalista (NUNES, 2004, p. 17). 

 

 Ao falar sobre o trabalho do “romancista da Amazônia”, como disse Benedito Nunes, 

deve-se considerar, além dos dez romances que pertencem ao Ciclo, a publicação de um livro 

intitulado de Linha do Parque (1959), que teve uma edição russa em 1961. Este romance foi 
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encomendado pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), partido do qual foi militante, e retrata 

a luta dos operários na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. 

 Sobre os dez romances do Ciclo, quase todos, à exceção de Marajó (1947), acompanham 

a saga do personagem Alfredo e suas aventuras e desventuras. O Ciclo é iniciado com a 

publicação de Chove nos campos de Cachoeira (1941), Marajó (1947), Três casas e um rio 

(1958), Belém do Grão-Pará (1961), Passagem dos Inocentes (1963), Primeira manhã (1968), 

Ponte do Galo (1971), Chão dos Lobos (1976), Os habitantes (1976), Ribanceira (1978). 

Publicado em 1941, seu primeiro romance, o de abertura do Ciclo, Chove nos campos de 

Cachoeira, ganhou da Editora Vecchi o prêmio “Dom Casmurro”. Em 1972, Jurandir recebeu 

da Academia Brasileira de Letras o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra.  

 Willi Bolle (2014) afirma que o Ciclo, “oferece uma apresentação da história e da 

cultura cotidianas da Amazônia, principalmente das camadas populares, que é única em termos 

de amplitude e fidelidade dos detalhes” (2014, p. 65). Para Bolle, o projeto literário do ciclo 

dalcidiano é importante, pois dá visibilidade à voz de pessoas comuns e do povo em geral. Há, 

nesse sentido, a tentativa de evidenciar temáticas variadas, mas que perpassam tais vozes. Na 

verdade, torna-se representação da cultura e do universo amazônico, cheio de tradições e 

contradições. São múltiplas narrativas que se entrelaçam, micro-histórias, dramas e 

perspectivas que são vividas pelos personagens.  

 Neste entrecruzar de vozes narrativas, de histórias e dramas, de personagens densos e 

reflexivos, de espaços/territórios simbólicos e representativos, é que a tessitura literária de 

Dalcídio ganha força e dinamismo. Tudo isso faz com que o autor saia do crivo de escritor 

regional e ocupe um lugar entre escritores que são capazes de transitar entre o local e o 

universal, entre uma linguagem simples e cotidiana para uma linguagem que tende ao 

monólogo, reflexiva, densa, profunda e que ultrapassa fronteiras da Amazônia. 

Marli Furtado (2010) divide o ciclo dalcidiano em três grupos ou núcleos, nos quais a 

trajetória de Alfredo é evidenciada pelas muitas narrativas que vão surgindo no decorrer dos 

romances. Chama especial atenção desta tese o primeiro núcleo. 

 

Podemos dividir Extremo-Norte em três núcleos. O primeiro deles se estabelece como 

o núcleo marajoara e compreende os três primeiros romances: Chove nos campos de 

Cachoeira, Marajó e Três casa e um rio. Localizados, obviamente, em Marajó, neles 

Belém aparece mitificada: para alguns personagens é o espaço onde podem realizar 

coisas que não fazem em Cachoeira; para Alfredo é a cidade do encantamento, onde 

terá a possibilidade de ser alguém diferente do que certamente será, caso fique em 

Cachoeira (FURTADO, 2010, p. 21, grifo nosso). 
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 Alfredo é personagem-protagonista do primeiro e terceiro romance deste núcleo e dos 

demais núcleos, só não aparece em Marajó. Ele tem como principal objetivo ir para Belém 

estudar, é este sonho que o motiva e transforma, conforme constatado mais adiante na análise 

detalhada de Três casas e um rio. Por ora, vale dizer que, em nome desse sonho, Alfredo se 

mete em peripécias, fugas, reflexões e transformações individuais que cada vez mais o levam 

para o encontro com sua musa, o que de fato vai ocorrer no último capítulo do livro. 

 É na Ilha do Marajó que nasce a narrativa ficcional dalcidiana, na qual “a aristocracia 

dos pés no chão” nunca tivera voz nem vez, onde pessoas comuns são incluídas em um texto 

literário singular. É nesse espaço/território muitas vezes relegado à própria sorte que Jurandir 

vai se alimentar artisticamente para ganhar o mundo. O próprio Dalcídio afirma 

categoricamente que: 

 
Todo meu romance distribuído, provavelmente, em dez volumes, é feito, da maior 

parte, da gente mais comum, tão ninguém, que é minha criaturada grande de Marajó, 

Ilhas e Baixo Amazonas. [...] A esse pessoal miúdo que tento representar nos meus 

romances chamo de aristocracia de pé no chão (JURANDIR, 1996, p. 32, grifo 

nosso).78 

 

 Percebe-se claramente o projeto literário de Dalcídio, incorporar ao romance os “pés no 

chão”, sendo eles mesmos protagonistas de suas histórias, vozes dantes silenciadas e que agora 

emergem para solidificar a realidade com a ficcionalidade, o local com o universal, o interior 

com o exterior e a linguagem com a poeticidade narrativa. 

 É importante lembrar a afirmação de Rosa Assis (1996), ao dizer que Dalcídio é “um 

profundo conhecedor de nossa língua e de nossos costumes, conseguiu nos familiarizar com os 

fatos narrados, porque, ao assumir a condição de caboclo, ou melhor, narrador-caboclo, 

registra a peculiaridade e a expressividade” (ASSIS, 1996, p. 42, grifo nosso). 

 Não há como negar que Dalcídio foi um escritor consciente de seu papel e de sua escrita 

literária que, através do Ciclo, “formam um panorama amazônico sem paralelo na literatura 

brasileira” (MALIGO, 1992, p. 48). Jurandir acrescenta, em sua tessitura literária, a figura do 

homem amazônico como ele realmente é. Ele não desfigura nem cria um quadro falseado, usa 

o linguajar comum e a forma cabocla de falar, acrescentando a isso toda a gama cultural que 

sustenta esse modo de falar. Ao retratar a Amazônia e a Ilha do Marajó, o escritor paraense 

inclui temas sociais, preocupações que eram vigentes na forma de produção literária em várias 

partes do Brasil da primeira metade século XX. 

 
78 Transcrição da entrevista concedida para Eneida de Moraes na Folha do Norte de 23 de outubro de 1960 e que 

está na Revista Asas da Palavra, volume 3 n. 1 de 1996, edição dedicada a Dalcídio Jurandir. 
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4.1. A narrativa transcultural dalcidiana: transpondo as fronteiras amazônicas 

 

 Dalcídio Jurandir propõe um projeto literário que ultrapassa as fronteiras da Amazônia 

brasileira e estabelece um diálogo com a literatura do continente latino-americano. Não resta 

dúvida que seus temas e a linguagem partem do local, das ilhas, dos campos marajoaras e 

seguem o curso das águas, dos igarapés e furos, dos rios e vão em direção ao mar, ao mar-

mundo. Logo, misturam-se a tantas outras formas de narrar e de visões de mundo que sua 

escritura deixa de ser local/regional e se incorpora ao nacional/universal. 

 É esta perspectiva que será adotada nesta seção. A tentativa de relacionar a literatura de 

Dalcídio Jurandir a temas tão peculiares do continente, a partir do conceito de transculturação 

narrativa, apontado por Ángel Rama (2008), verificado no segundo capítulo da tese, no qual se 

busca incorporar a escritura literária dalcidiana. Rama é um dos poucos críticos literários que 

entende a literatura brasileira inserida em um contexto latino-americano. Para ele, a palavra e a 

escrita têm poder de transformação, aliadas à construção de um projeto político, social e literário 

com autonomia, visando construir uma América Latina livre e independente. Por meio da 

escrita literária dalcidiana, em especial, Três casas e um rio, portanto, pode-se incluir Dalcídio 

ao quadro de escritores da literatura latino-americana com características transculturadoras.  

 A primeira afirmativa que deve ser considerada ao tratar de fronteiras transnacionais é 

que a Amazônia é continental. Nasce com isso o conceito de Pan-Amazônia, que envolve os 

países que têm a floresta amazônica em seu território. Além do Brasil, fazem parte a Colômbia, 

Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas e o Suriname. É neste vasto território que se 

insere a língua, cultura, cosmovisão, formas de vida e relação com a natureza, memórias, 

construções identitárias individuais e coletivas. Toda uma gama que sustenta o que é ser 

amazônico. 

 Sobre a Amazônia, vale lembrar o que aponta Neide Gondim, em A invenção da 

Amazônia (2007),  os processos de construção ou “invenção” da Amazônia incorporam muitas 

práticas culturais em sua temporalidade constitutiva, a negociação constante na qual fluxos 

humanos dão dinamicidade na construção da cultura e da identidade da região. Portanto, não é 

possível pensar em identidades ou culturas originais/puras, mas ter em mente uma perspectiva 

de culturas e identidades ressignificadas, advindas dos muitos processos de ocupação que 

ocorreram ao Norte. 

 Ao tematizar a selva amazônica, percebe-se uma caminhada árdua, em que termos com 

“Eldorado”, “Inferno verde”, “Terra sem fim”, “Paraíso Perdido” fazem jus a todo o imenso 

espaço/território chamado de Amazônia. Gondim (2007) explica que a Amazônia não foi 
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descoberta nem construída, mas “inventada”. Ao lançar-se ao mar em busca do caminho para 

as Índias, o branco europeu chega ao que passaria a ser chamado Novo Mundo. Com o 

imaginário e mentalidades da época, desembarca também toda a gama cultural trazida para estas 

terras. A Amazônia torna-se uma ideia, com representações simbólicas construídas ao seu redor, 

formando-se, assim, a partir de um mito, ou seja, da presença das guerreiras mitológicas 

amazonas, que vão dar nome à região. 

Rama (2008), por usa vez, afirma que a América nasceu de uma violenta e drástica 

imposição colonizadora que não ouviu as vozes da valiosa e rica alteridade que já existia nas 

terras recém-descobertas. E ainda direciona para uma unidade na diversidade. 

 
A unidade da América Latina foi e continua sendo um projeto de uma equipe 

intelectual própria, reconhecida por um consenso internacional. Baseia-se em razões 

persuasivas e conta a seu favor com reais e poderosas forças unificadoras. A maioria 

delas está radicada no passado, tendo moldado profundamente a vida dos povos: vão 

desde uma história comum a uma língua comum e modelos semelhantes de 

comportamento. [...] Debaixo dessa unidade real enquanto projeto, real em termos de 

base de sustentação, desdobra-se uma diversidade interior que é uma definição mais 

precisa do continente. Unidade e diversidade têm sido a fórmula preferida por muitos 

teóricos de várias disciplinas (RAMA, 2008, p. 67, tradução nossa).79 

 

 Não se pode negar que há uma diversidade no que se tenta colocar como “unidade”, e 

tal diversidade é a base que constitui o continente latino, em especial, a Amazônia, como Rama 

(2008) explicita no excerto acima. Um passado e uma língua comum, no entanto, é certo que a 

diversidade também faça parte dessa conformação, passando pela cultura, pelas construções 

identitárias, pela arte, pela música, pelas manifestações de cunho popular e pela literatura. É 

dentro desse contexto que Dalcídio Jurandir se insere.  

 Quando começa a produzir, Jurandir está entre os anos 30, 40 e 50 do século XX. A 

Amazônia já tinha passado pelo processo da Belle Époque, no qual a riqueza e exuberância 

vivenciadas a partir da exploração da borracha já tinham passado e estavam em franca 

decadência. É, na verdade, o retrato posterior que encontramos nas narrativas dalcidianas. O 

período áureo do ciclo da borracha deslocou para a Amazônia pessoas de várias partes do 

 
79 La unidad de América Latina ha sido y sigue siendo un proyecto del equipo intelectual propio, reconocida por 

un consenso internacional. Está fundada en persuasivas razones y cuenta a su favor con reales y poderosas fuerzas 

unificadoras. La mayoría de ellas radican en el pasado, habiendo modelado hondamente la vida de los pueblos: 

van desde una historia común a una común lengua y a similares modelos de comportamiento. […] Por debajo de 

esa unidad, real en cuanto proyecto, real en cuanto a bases de sustentación, se despliega una interior diversidad 

que es definición más precisa del continente. Unidad y diversidad ha sido una fórmula preferida por los analistas 

de muchas disciplinas (RAMA, 2008, p. 67). 
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mundo, elas traziam não só a vontade de enriquecer com o ouro de látex, mas carregavam na 

bagagem sua cultura, seus costumes, seu modo de vida.  

É nessa diversidade/heterogeneidade cultural que aos poucos vai se modelando e 

consolidando a Amazônia. Um personagem dalcidiano que representa muito bem tais 

características da modernidade é Alberto. “Major da Guarda Nacional, adjunto do Promotor 

Público da Comarca e Conselheiro de Ensino. [...] Major Alberto, major também de muitas 

artes, instalara a tipografia” (JURANDIR, 2018, p. 15). 

 Conhecedor de vários ofícios, o Major Alberto é a representação do nativo branco, culto 

e que vive num entre-lugar, entre a tradição e a modernidade. Entre as notícias da capital Belém, 

da Europa, da América e a mesmice do cotidiano da Vila de Cachoeira, é ali que se encontra o 

Major “a ler catálogos ou a contemplar as duas estantes de ciências popular em edições 

portuguesas, gramáticas e dicionários” (JURANDIR, 2018, p. 15). Percebe-se que Dalcídio 

dialoga com o mundo para além da Amazônia, criando personagens que estão interconectados 

com o que acontece no Brasil e fora dele.  

 

A oficina tipográfica era o prelinho francês e o novo, americano, doze caixas de tipos, 

o corta-papel, a mesa de tintas e um pequeno armário muito preferido pelo gato 

Gutemberg que ali cochilava, espiando os ratos na telha vã, rosada de sol. E por todo 

o chalé, da porta da entrada às tábuas da cozinha, distribuía-se uma quantidade de 

catálogos que o Major constantemente pedia da Europa e da América do Norte, a 

respeito de tudo, desde imagens de santos até modelos de ceroulas. Costumava 

amontoá-los ao pé da rede num eterno folhear e consultar, dizendo à D. Amélia, com 

malícia e um tom de propriedade do mundo: 

- Aí está o progresso inteiro. O engenho e as artes (JURANDIR, 2018, p. 16). 

 

 Esta conexão voluntária entre a Amazônia e o resto do mundo dá a dimensão e a 

perspectiva que se pretende verificar na obra dalcidiana. A forma de escrita de Jurandir permeia 

entre a modernidade e a tradição, entre o local/regional e o universal, fato verificado pela 

passagem acima, na qual diversas culturas dialogam constantemente, ou seja, dois mundos 

distintos. Observa-se que nesse diálogo entre o local e o universal dalcidiano até o nome dado 

ao gato, chamado de Gutemberg, faz referência ao inventor alemão, considerado pai da 

imprensa. 

Ángel Rama (2008) afirma que a diversidade do continente latino se constitui por dois 

níveis, o primeiro relacionado aos países hispano-americanos que construíram Nações que 

foram capazes de integrar a cultura, mais que outras. E o outro nível está ligado ao que ele 

chama de regiões culturais, “ainda que estas sejam extensas e claramente delineadas nos 

grandes países, fazendo que o mapa regional brasileiro seja um equivalente ao mosaico de 
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países independentes do hemisfério hispano-americano” (RAMA, 2008, p. 68, tradução 

nossa).80 

Para o crítico uruguaio, o Brasil é possuidor dessas regiões culturais pela extensão 

territorial que possui. A Amazônia é exemplo claro dessa afirmativa, onde no mesmo 

espaço/território diversas culturas entram em contato e dialogam permanentemente. Dessa 

forma, sobre as regiões culturais, “pode afirmar-se sobre as vastas regiões dentro de um país, 

passíveis de divisão em sub-regiões com a mesma tendência desintegradora, tal como ocorre 

com Guimarães Rosa, quando tenta oferecer um perfil de sua Minas Gerais natal” (RAMA, 

2008, p. 68, tradução nossa)81. 

 A transculturação narrativa apontada por Rama está baseada em três aspectos, como 

visto no capítulo dois: língua, cosmovisão e estrutura narrativa. Tais elementos podem ser 

encontrados também em Dalcídio Jurandir e em sua obra literária, em especial, em Três casas 

e um rio. No que se refere à transculturação narrativa defendida por Rama (2008), um aspecto 

fundamental é sobre a autonomia literária que o escritor/artista assume a partir da construção 

de um projeto literário, algo que Dalcídio Jurandir apresenta ao elaborar o Ciclo do Extremo-

Norte. 

 Voltando ao conceito de transculturação, emprestado do teórico cubano Fernando Ortiz, 

como visto anteriormente, Ángel Rama coloca em cena a corrente literária 

regionalista/regionalismo. Mediante a perspectiva transcultural, o regionalismo ganha nova 

cara e roupagem, superando o caráter de um regionalismo engajado e denunciativo, recheado 

de localismos. Deve-se atentar ao aspecto de incluir nessa visão transculturadora a modernidade 

que vinha assolando o mundo inteiro, e nenhuma região cultural escapou dela, nem mesmo na 

Amazônia. 

Serão aqueles escritores mais profundamente inseridos em culturas e de sociedades 

encravadas e dominadas que, dispondo de estruturas culturais plenamente elaboradas 

com elementos autóctones ou acriouladas de longa data, terão de encontrar 

equivalências originais e insólitas para as incitações externas, respondendo a elas a 

partir de uma penetração em suas culturas tradicionais. Porque o impacto 

modernizador gera em primeiro lugar uma retirada defensiva, um mergulho protetor 

no seio da cultura regional e materna, com um premente apelo a suas fontes nutritivas, 

mas também com o desenho de reexaminar de forma crítica suas condições peculiares, 

as forças de que dispõe, a viabilidade dos valores aceitos sem analisar a autenticidade 

de seus recursos expressivos (RAMA, 1982 apud AGUIAR & VASCONCELOS, 

2001, p. 214). 

 
80 Aunque éstas se perfilan extensas y nítidamente delineadas en los grandes países, haciendo que el mapa regional 

brasileño sea un equivalente del mosaico de países independientes del hemisferio hispanoamericano (RAMA, 

2008, p. 68). 
81 Lo mismo puede decirse de las vastas regiones dentro de un país, pasibles de división en subregiones con la 

misma tendencia, desintegradora, tal como le ocurre a Guimarães Rosa cuando intenta ofrecer un perfil de su 

Minas Gerais natal (RAMA, 2008, p. 68). 
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 Os escritores transitam entre a modernidade dos grandes centros urbanos e a tradição 

dos rincões rurais distantes e conseguem construir cenários discursivos que seriam pontes 

indispensáveis para resgatar culturas locais/regionais que foram soterradas pela influência da 

modernidade. Esses escritores mesclam as tradições locais aos impulsos modernizadores em 

suas formas narrativas, e encontraram as melhores soluções para trabalhar esteticamente tal 

tensão. Esta estratégia Rama vai chamar de “plasticidade cultural”. Como se observa em 

Dalcídio Jurandir (2018): 

 

E que correrias da meninada no chalé quando o Major, no dia seguinte, trouxe da 

Intendência, a caixa de cinema. 

Mal anoiteceu, na varanda fechada e escura, começou a projeção. Alfredo viajava 

naqueles vidros coloridos, vestindo trajes estranhos, no Tirol ou na Índia, ora num 

trem, ora sentado num urso na neve. Depois, uma casa alta, de telhado em bico, em 

meio de um bosque, com uns meninos na relva. A Alfredo pareceu um colégio, o seu 

colégio. As estampas sucediam-se, uma a uma, fixas, pedaços de países e de 

felicidades. Alfredo sofria quando o palhaço, de chapéu estendido, com a legenda 

escrita good night despedia-se, fechando-lhe as portas do mundo. Foi uma noite 

dedicada ao colégio, aquela noite depois do cinema (JURANDIR, 2018, p. 42-43). 

 

 Dalcídio possui a plasticidade de adequação. Percebe-se pelo excerto acima que, no 

meio do chalé, na noite escura da floresta, há uma projeção cinematográfica que abre as portas 

para o mundo. Do rincão esquecido, Dalcídio parte para navegar em águas insólitas da 

modernidade. O cinema é a representação dessa modernidade. Vale lembrar que a capital Belém 

já tinha passado pelo processo de modernização, e agora se afogava na decadência e declínio 

da economia da borracha. Como urbe moderna, gozou de cinemas, cafés, teatros, bondes e luz 

elétrica, por exemplo, o que Dalcídio tenta transpor à Vila de Cachoeira, trazendo também 

elementos dessa modernidade. Cabe ao Major Alberto apresentar a caixa cinematográfica com 

sua projeção que desvendava o mundo. 

 Um verdadeiro romper de fronteiras. Através da projeção do filme, o mundo chega até 

Cachoeira. Alfredo, por sua vez sai, de Cachoeira e cruza a tela para inserir-se no mundo, no 

seu mundo, no seu colégio tão sonhado. Percebe-se a liberdade exercida por Dalcídio ao incluir 

tais elementos; como escritor, ele não se prende a amarras do regionalismo purista e fechado, 

pelo contrário, está aberto a transitividade cultural. Dalcídio parece ter clareza de seu papel de 

escritor/artista. Ao incluir tais elementos, transita por diversos mundos além da Amazônia.  

Outro personagem emblemático e que causa certa curiosidade ao leitor é Edmundo 

Meneses. Herdeiro do Dr. Menezes, o personagem herda também a fazenda de Marinatambalo 

e suas ruínas. É a partir da história da fazenda e dos Menezes que se pode ter a compreensão 

das diferenças sociais que existiam na Ilha do Marajó e na Amazônia.  Dalcídio parece ter a 
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liberdade de transitar entre o passado glorioso da fazenda e o presente em ruínas, herdado por 

Edmundo. 

Poucas pessoas da vila pronunciavam o nome direito. Alfredo parou pensando nesse 

nome estranho, nessa fazenda estranha. Seu pai consultara o Tupi da Geografia 

Nacional e não encontrara o nome. Achou-o num volume sobre a história do rio 

Amazonas. Marinatambalo. Era um antigo nome dado à Ilha do Marajó pelos 

espanhóis ou holandeses – sabia-se lá – quando andavam pela Amazônia e 

aproveitado pelo Dr. Menezes para batizar a sua fazenda. O fazendeiro, caçoava 

Major, era membro do Instituto Histórico do Pará, tinha as suas fumaças, gostava dos 

nomes cheios. Em sua fazenda, que ele chamava de o Reino de Marinatambalo, dava 

bailes a rigor com vestidos mandados vir de Paris (JURANDIR, 2018, p. 263-264, 

grifo nosso). 

  

 A relação entre a Amazônia e o mundo, apresentada por Dalcídio, sai do âmbito 

territorial brasileiro para ganhar outros espaços. Conforme dito, no auge da exploração da 

borracha, pessoas de várias partes do mundo ocuparam a floresta na tentativa de enriquecer 

através do látex que era produzido. Portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, franceses, um 

sem-fim de pessoas de várias nacionalidades, culturas e identidades. Dalcídio aproveita dessa 

inter-relação cultural para incluir elementos em sua narrativa e percebe-se tal estratégia em 

diversos momentos de Três casas e um rio, tendo como representação a fazenda de 

Marinatambalo. No seu apogeu, o Dr. Menezes fazia questão de esbanjar todo o esplendor e 

riqueza da fazenda, “tudo em meio dos pavilhões de caça, jardim zoológico, moinho de vento, 

fábrica de doces, carruagem, gasômetro, naturalistas etc.” (JURANDIR, 2018, p. 254). Muitos 

produtos eram trazidos da Europa para Belém, para a Ilha do Marajó e para as grandes fazendas 

de seringais. 

Edmundo Menezes, o herdeiro, tinha ido estudar na Inglaterra. Recebendo educação 

europeia, estudou agronomia para retornar e administrar a fazenda de Marinatambalo. 

 

Dez anos de ausência tinham-lhe engrandecido a fazenda, enterrado em seu ser fundas 

raízes de Marinatambalo. Partira para a Inglaterra aos quatorze anos, sem nunca ter 

passado as férias em Marajó e desde a adolescência viera sonhando com esse regresso 

(JURANDIR, 2018, p. 295-296).  

 

Vivendo em dois mundos, assim pode ser resumido Edmundo, pois mesmo na Europa, 

vive e pensa no Marajó, vangloria-se da riqueza familiar e tem planos de voltar e estabelecer 

de fato um reino em Marinatambalo. “O melhor tipo da fazenda para a Amazônia é 

Marinatambalo. Farei mínimas reformas. Quero a fazenda com essa cor marajoara e tudo farei 

para que fique mais primitiva, mais colonial e meio indígena” (JURANDIR, 2018, p. 296). Há 

um trânsito cultural vivido por Edmundo que, mesmo na Europa, não rompe com suas raízes. 
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Deve-se ressaltar que ele tem um olhar de quem pertence a uma família abastada, proprietário 

de seringais e terras.  

 Dalcídio apresenta os dois personagens, Major Alberto e Edmundo Menezes, com 

características tão diferentes e relacionados ao mundo marajoara, às raízes amazônicas, em 

diálogo com o que acontece com o mundo fora da Amazônia. Uma tentativa de incluir o 

espaço/território amazônico no resto do mundo e vice-versa. A modernidade tão gritante pelo 

mundo afora não poderia ficar de fora nas narrativas dalcidianas, já que, como intelectual e 

engajado que era, Jurandir ensaia, através de sua escritura, elementos que transitam em mundos 

tão diferentes. 

 Ao propor a transculturação narrativa, Ángel Rama (2008) faz um trabalho minucioso 

de como foi formada a cultura e consequentemente a literatura na América Latina. Muito ainda 

se pode explorar dessa perspectiva definida pelo teórico uruguaio. Conforme lembra Mabel 

Moraña (1997), a contribuição dada pelo teórico uruguaio, com sua interpretação da história 

cultural do continente latino, precisa ser mais conhecida e explorada pela crítica literária. 

  É nessa perspectiva de análise que se quer discutir neste tópico. Relaciona-se, assim, a 

narrativa de Dalcídio Jurandir, em especial, na obra em questão, com o que é apresentado por 

Rama, o autor paraense se torna escritor transculturador por incluir em suas narrativas 

elementos culturais que formam a literatura do continente. “Rama define como “plasticidade 

cultural” de uma produção literária” (REIS, 2005, p. 470).   

Originando dos três níveis já citados, que são essenciais para a definição de uma 

literatura transculturadora, Rama (2008) afirma que, a partir dos impactos sofridos entre os 

séculos XIX e XX, do modernismo e depois das guerras, “o idioma apareceu como reduto 

defensivo e como prova de independência. Os comportamentos a respeito da língua foram 

decisivos no caso dos escritores, para quem a opção da série linguística de onde vinha sua 

matéria-prima” (RAMA, 2008, p. 47, tradução nossa).82 

 Portanto, o primeiro nível de transculturação seria a língua. O que, para Rama, “não se 

trata de um registro fonético, mas sim de uma reconstrução sugerida pelo uso de um léxico 

regional, deformações fonéticas dialéticas e, em menor grau, construções sintáticas locais” 

(RAMA, 2008, p. 28, tradução nossa).83 Em Três casas e um rio, temos certa abundância do 

 
82 el idioma apareció como un reducto defensivo y como una prueba de independencia. Los comportamientos 

respecto a la lengua fueron decisivos en el caso de los escritores, para quienes la opción de la serie lingüística que 

los proveía de su materia prima (RAMA, 2008, p. 47). 
83 No se trata de un registro fonético, sino de una reconstrucción sugerida por el manejo de un léxico regional, 

deformaciones fonéticas dialectales y, en menor grado, construcciones sintácticas locales (RAMA, 2008, p. 48). 
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“modo de falar amazônico”, cheio de palavras e vocábulos regionais que Dalcídio incorpora ao 

discurso do narrador e dos personagens. Como se pode perceber no trecho a seguir: 

 

Uma tarde, os dois meninos viram encostando na escada do chalé aquela embarcação 

de toldo [...]. O piloto, tapuio de rosto descascado, chapéu de carnaúba de riscos 

brancos descido ao peito, saudava o Major, e cheirando com tal intensidade, invadindo 

o chalé, cupuaçus maduros enchiam a embarcação. Na proa, entre cupuaçus, paneiros 

de plantas, feixos de ingá, cachos de pitombas, debatia-se um maracajá peiado. A 

embarcação viera, naquela tarde morna em que as águas fumegavam, como um 

pedaço macio e resinoso da floresta (JURANDIR, 2018, p. 44, grifo nosso). 

 

 São formas e falares regionais encontrados no excerto acima, no qual Dalcídio apresenta 

substantivos e adjetivos que dão nomes a seres e objetos que trazem significado para quem os 

conhece, pois estão no cotidiano cultural do ser amazônico. Há, nesse sentido, a presença de 

elementos e objetos peculiares.  

O cupuaçu, fruta comum na região Norte, do qual se pode fazer inúmeros alimentos. Ou 

mesmo a comparação da embarcação ou montaria, como também é chamada, onde o narrador 

faz referência ao fato de que sua fabricação está ligada à floresta e é na floresta que ela é 

utilizada, no transporte de pessoas e mercadorias. É a relação da fala local que Dalcídio 

incorpora para dar autenticidade ao seu texto literário. Mais adiante, por ocasião da festa de São 

Marçal, surge um boi-bumbá. 

 
- Mas isso aí é boi? Ou bezerro de chifre? É uma cutia? 

- Cutia é a vovozinha, cunhado. A mana vai bem? 

- É boi criado por anta. Mamou na mãe-d’água. O chiqueiro deste bezerro é no 

fundo. 

Era uma conversação aos gritos e entre injúrias, em que as visagens e as lendas 

transfiguravam os homens (JURANDIR, 2018, p. 144, grifo nosso). 

 

 As palavras grifadas dão a dimensão de um jeito de falar peculiar na Amazônia, que está 

concatenada à cultura e à natureza.  “Mãe-d’água”, “chiqueiro no fundo” e “visagens”, por 

exemplo, são marcas lexicais que demonstram pertencimento regional, e são usadas para referir-

se a toda a gama cultural existente, muitas vezes relacionadas às crenças e valores simbólicos 

que remetem a tradições antigas através de lendas e mitos. Paes Loureiro (2000) afirma que “o 

homem amazônico navega culturalmente num mundo sfumato84 que funde os elementos do real 

e do irreal numa realidade única, na qual o poético vibra e envolve tudo em sua atmosfera” 

(LOUREIRO, 2000, p. 42). 

 
84 Para João de Jesus Paes Loureiro, o sfumato (esfumado) seria a fusão dos personagens do quadro com a natureza, 

o que vai gerar uma profunda unidade ao trabalho literário e que concebe uma empatia entre a natureza humana e 

a natureza cósmica. É um recurso de beleza pictórica, porque provoca uma vibração emotiva e instaura uma 

atmosfera ao poético (LOUREIRO, 2000). 
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  Falar em lendas, visagens e bichos do fundo é algo corriqueiro, uma vez que são essas 

narrativas que alimentam a forma de ver o mundo e fazem parte das rodas de conversa dos 

moradores da região. Vale destacar que, em muitas narrativas amazônicas, a expressão “bichos 

do fundo” se refere a animais ou criaturas míticas/mágicas que habitam os rios e lagos da 

floresta. O uso dos vocábulos incorpora a linguagem do falar caboclo e convive de forma 

singular no cotidiano linguístico do ser amazônico. 

 Seguindo mais adiante, Dalcídio Jurandir utiliza a expressividade da linguagem 

amazônica ao incluir trechos de cantigas, evidenciando o processo de criatividade artística do 

autor que, através do narrador, transmite aos personagens maneiras de uso da língua. Dona 

Amélia, na noite de São Marçal, lança mão da memória para recordar antigos carnavais e 

cantigas de outrora: 

 

“Tu já vais    “...’stive num delicioso baile 

Tu me deixas    na fazenda Ariri 

Deus te leve a salvamento  Donde tinha uma menina 

Que por cá torne a voltar”   por nome de Chica Bragança 

     muito dançadeira de valsa 

de lundu e contradança” (JURANDIR, 

2018, p. 161-162). 

 

 A partir do léxico é que se pode entender a visão de mundo de toda uma comunidade, 

pois é o nível linguístico que está atrelado aos contextos sócio-histórico-cultural de determinado 

país ou região. No caso do excerto das cantigas acima, verifica-se o uso do pronome tu, bastante 

utilizado na região Norte, em especial no Pará, corriqueiramente usado substituindo o você, 

presente em outras regiões. Ao incluir as cantigas populares no seu romance, Dalcídio incorpora 

o jeito de falar caboclo, cheio de marcas e características próprias da região. 

Os escritores transculturadores são capazes de construir uma narrativa recheada de 

elementos lexicais regionais. A expressão dançadeira de lundu, que aparece na cantiga acima, 

ou mesmo a palavra brincante, muito comum para designar as pessoas que participam dos 

blocos e cordões de pássaros ou nos festejos de boi-bumbá, como no caso do Garantido de 

Cachoeira que se apresentou na noite de São Marçal, por exemplo, aparecem justamente como 

forma de aproximação da cultura popular ao literário. 

Além das palavras e expressões acima citadas, pode ser verificada uma lista de outras 

palavras ou expressões, cada uma com significado específico, dependendo do seu uso. A 4ª 

edição do romance Três casas e um rio, publicada em 2018, traz ao final um glossário de 

verbetes que aparecem no decorrer do livro. Encontram-se palavras como aterroado, boiuna, 
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caba, carapanã, caruana, cuíra, encantado, jito, matintaperera, mondongo, mundiar, 

montaria, patichuli, pavulage, ralhar, socuba, tajá, tucumã, tucupi, xerimbabo, etc.  

 A presença das construções lexicais regionais na literatura marca possíveis 

territorialidades nas quais o escritor/artista presenteia seu leitor como se observa, onde 

“Dalcídio o faz quase sempre oferecendo-nos um abundante material folclórico, linguístico-

lexical e dialectológico, acompanhado de um sem-número de ditos e modismos regionais, que 

o povo cria e recria, recolhe e armazena na memória coletiva” (ASSIS, 1996, p. 42). 

 O segundo nível apontado por Rama (2008) é a estruturação narrativa. Tal técnica 

escritural se dá no âmbito da forma, na tipologia do romance. Houve uma espécie de impacto 

da forma clássica da literatura no continente frente à avalanche vanguardista modernizadora. 

“Aqui, a distância entre as formas estrangeiras tradicionais e modernas era muito maior. O 

romance regional foi elaborado a partir dos modelos narrativos do naturalismo oitocentista. [...] 

Ele agora se depara com a gama de recursos de vanguarda” (RAMA, 2008, p. 53, tradução 

nossa).85 

 Mesmo nas regiões culturais mais afastadas dos grandes centros urbanos, 

escritores/artistas souberam adequar-se a essa nova tendência literária, visto que transitavam 

pelo cosmopolitismo das metrópoles. Dalcídio Jurandir, que vivia no eixo Rio de 

Janeiro/Belém/Amazônia, percebe a necessidade de adaptação, apresentando uma técnica 

arrojada e inovadora dentro das caraterísticas do Modernismo da época, escola em que sua 

literatura é frequentemente enquadrada. Benedito Nunes (2004) salienta que: 

 

As paisagens urbanas e rurais recorrentes – Cachoeira (do Arari) e Belém, o vilarejo 

na Ilha do Marajó e a Metrópole, além de Santarém, no Baixo Amazonas – se 

personificam na memória de Alfredo, um dos principais personagens, se não for sua 

figura central como ligação entre os romances componentes, e que mais visceralmente 

próximo está do narrador, com um estilo indireto livre tendendo ao monólogo 

(NUNES, 2004, p. 17). 

 

 O estilo apontando por Nunes (2004) não deixa de causar estranheza ao leitor, porque 

ele está acostumado com uma narrativa pronta e acabada, o que não acontece com a escrita 

dalcidiana, na qual se entrelaçam histórias e personagens constantemente apresentados pelo 

narrador que muitas vezes se confunde com a voz das próprias personagens, dada sua 

aproximação. Ao verificar uma tendência ao monólogo na escrita de Dalcídio, percebe-se 

também a introspecção onde o narrador leva os personagens a constantes reflexões: 

 
85 Aquí la distancia entre las formas tradicionales y las modernas extranjeras era mucho mayor. La novela regional 

se había elaborado sobre los modelos narrativos del naturalismo del XIX los que adecuó a sus necesidades 

expresivas. […] Enfrenta ahora el abanico de recursos vanguardista. (RAMA, 2008, p. 53). 
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Um medo levou o menino a virar ruidosamente a tramela da porta dos fundos e olhar 

a noite. Como suspenso no ar, respirou com avidez. Ao pé da escada, a água insinuava-

se pelas tábuas que serviam de ponte para o pequeno teso da horta, de banheiro e do 

poço do quintal. Alfredo quis divisar o distante clarão que muitas vezes se erguia das 

bandas da nascente, tido, por pessoas da vila, como a luz de Belém. Como aquele 

clarão o chamava! (JURANDIR, 2018, p. 21). 

 

 O principal desejo de Alfredo é mudar-se para Belém, onde poderia prosseguir seus 

estudos; esse objetivo o leva a momentos de pensamentos, sonhos e devaneios com sua musa 

Belém. É nessa estratégia que Dalcídio constrói sua narrativa. A constante reflexão de Alfredo 

o leva por caminhos nada fáceis, por decisões que o atormentam a todo o momento. Ainda sobre 

a questão de estilo narrativo dalcidiano, o crítico Antônio Olinto (1959) afirma que Dalcídio 

“num ritmo natural de coisa primitiva, consegue o equilíbrio. Não se curva ante a ditadura da 

técnica, mas também não se furta de lhe aproveitar os indispensáveis meios de transmissão” 

(OLINTO, 1959, p. 104). 

 
Enfiava agora a linha, sem anzol, com um miolo de pão amarrado na ponta e sentia-

se puxado de cima para o rio que o espreitava lá de baixo. A linha comprida ia embora, 

fugia pelo quintal. Na imaginação de Alfredo, corria pelas marés, redemoinhos e 

lagos, levada por um peixe ou visagem de criança, apanhada pelos sucurijus. Não 

seriam aquelas crianças da rua de baixo, agora anjos não do céu, mas de fundo, que 

disputavam com os peixes as sobras de comida e as linhas atiradas das janelas do 

Promotor Público, do Salu, da Lucíola, do chalé? Quando vivas, pediam restos de 

jantar, o olho comprido para o pires de farinha esquecido na ponta da mesa, a 

casquinha de pão jogada no soalho, o osso, com algum nervo e carne, que a Minu roía 

(JURANDIR, 2018, p. 28-29). 

 

 A pescaria noturna do excerto acima mostra Alfredo empenhado em tal atividade, pois 

ela o ajuda nas suas inúmeras reflexões, onde histórias vão surgindo atrás de outras histórias 

como em um ritmo cadenciado. Há uma forma peculiar de narrar, na qual o personagem está 

não em atividade, mas em diálogo com o rio, pois este o “espreitava”, levando-o a uma reflexão 

sobre a situação de pobreza e miséria que muitas crianças viviam em Cachoeira. Aliada a esta 

explanação, percebe-se a inclusão do imaginário popular, no qual as crianças são levadas pela 

sucurijus, ou cobra grande, e se transformam em “anjos do fundo”, ou seja, vivem no fundo dos 

rios e lagos amazônicos.  

  É importante observar o que assinala Lívia Reis (2005) sobre a estruturação literária 

apontada por Ángel Rama, em que os escritores regionalistas tiveram que se adequar e 

resgataram o monólogo discursivo, como em Guimarães Rosa e Juan Rulfo, que buscam suas 

fontes tanto na narrativa clássica quanto na oral. É justamente tal estratégia que pode ser 

observada em Jurandir e em Três casas e um rio. 
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  A forma de narrar de Dalcídio que, por vezes parece não seguir uma lógica cronológica, 

torna-se característica marcante do autor paraense. “Dalcídio Jurandir se situa no plano rítmico 

de Proust, em que a composição sinfônica da obra se subdivide ao mínimo” (OLINTO, 1959, 

p. 104). São histórias dentro das histórias, que fazem parte de um todo narrativo. 

 O terceiro nível apontado por Rama (2008) para os narradores transculturais é a 

cosmovisão. Acompanhando as construções da língua/léxico regional e também da 

estruturação narrativas apontadas acima no fazer literário dalcidiano, temos também vários 

elementos da cosmovisão em Três casas e um rio. Na Amazônia, a cultura está relacionada 

principalmente com a “transmissão oralizada”, uma vez que reflete a relação entre homem e a 

natureza, gerando uma atmosfera na qual o imaginário contribui para construção de uma 

“estética poetizante” de uma realidade (LOUREIRO, 1995). Marcas dessa cultura amazônica 

encontram-se na relação rural-ribeirinha, onde campos, floresta, matas, rios, lagos e furos fazem 

parte da constituição do imaginário local a partir de tais espaços, gerando discursos carregados 

de significação simbólica que fortalecem o imaginário popular. 

  O crítico uruguaio afirma que, nesse nível, os narradores transculturais apresentaram 

melhores resultados em suas produções, pois é onde estão assentados os valores simbólicos. Há 

uma disputa ideologizante da modernidade que tenta abocanhar tudo que encontra pela frente, 

mesmo em rincões distantes, entretanto, tais “narradores plásticos” conseguem se impor aos 

padrões estrangeiros da modernização (RAMA, 2008). É nesse nível que se encontram o mito, 

as lendas, as crenças, as tradições orais que são peculiares a determinadas “regiões culturais”. 

Dessa forma, mito e narrativa estão interligados em Três casas e um rio e dão profundidade ao 

texto ficcional pelo imaginário popular.  

 O mito é como um organismo vivo desenvolve-se, transforma-se e renova-se 

constantemente a partir da ação criadora do escritor/artista, visto que é ele o responsável por 

manter na literatura a permanência viva dos mitos através do discurso dos personagens, usando 

a memória como suporte (JAEGER, 2001). Em Três casas e um rio, por exemplo, verifica-se 

quando da chegada de Sebastião, irmão de D. Amélia, ao chalé em Cachoeira, muitas narrativas 

e lendas são descritas por ele. Percebe-se que, assentado na memória, o discurso narrativo do 

personagem serve para garantir veracidade aos mitos narrados por ele. Por exemplo, quando 

era menino, saiu com seu padrinho para aventurar-se pela floresta, campos e seringais. 

 

Sentado no chão, mordido de mosquito, orelhas cheias de zum-zum dos bichos, o 

menino via o padrinho com a machadinha golpeando a árvore, a aplicar a tigelinha no 

tronco tal como viu, uma noite a sua tia aplicar a ventosa na barriga de um velho que 

gemia. Teve uma interrogação muda: as árvores não sentiam dor com isso, não parecia 

doer? Aquelas vacas nem mugiam e os bezerros onde estavam? Foi esta única 
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pergunta maldosa que fez ao padrinho. Os bezerros mamam à noite, trazidos pelo 

curupira, respondeu o seringueiro [...] Sebastião não entendia por que o curupira.... 

Então o tio falou que era, sim, o curupira, o vaqueiro daquelas vacas. Curupira, de 

dente verde, dava flecha encantada para o caçador que não perdia uma caça. Mas em 

compensação pedia ao homem um pedaço de seu fígado (JURANDIR, 2018, p. 100). 

  

 A relação homem e natureza se torna profunda na região amazônica, pois é ela que dá a 

dimensão de como estão conectados o real e o irreal, a razão e o imaginário cultural das 

populações tradicionais. Por exemplo, a metáfora da vaca ordenhada que, na verdade, é a 

seringueira, árvore de onde se retira o leite/látex, enriquece o texto de forma singular, pois está 

carregada de significados ao mundo amazônico. 

 Também a lenda do curupira, que tem origem a partir dos povos indígenas, 

principalmente na região Norte do Brasil, reflete tal simbolismo. Sabem-se menções dessa lenda 

desde o século XVI, considerado como protetor das florestas, o curupira passa a fazer parte de 

muitas narrativas que são repassadas na forma oral de geração para geração. Há, inclusive, o 

uso dessa narrativa como forma de aprendizado para proteção da floresta. O curupira é o 

protetor das florestas. 

Em cada região, vai variar a história, ou a própria descrição do curupira; no caso do 

narrador dalcidiano, a descrição feita é o curupira do dente verde, que oferece de presente uma 

flecha encantada aos caçadores como retribuição/presente. Rama assevera que “o mito e o 

arquétipo apareceram como categorias válidas para interpretar as características da América 

Latina [...] com uma franca e decidida apelação às crenças populares sobreviventes nas 

comunidades indígenas ou africanas da América” (RAMA, 2008, p. 60, tradução nossa).86 

Vale ressaltar que a transmissão dos mitos e arquétipos apontados por Rama (2008), 

transformam-se em crenças populares e são conservados na memória e repassados pela 

oralidade. O tio Sebastião, em Três casas e um rio, torna-se a representação do “homem-

memória”, responsável pela manutenção do imaginário. “O menino foi descobrindo no tio as 

viagens, trabalhos desconhecidos, misteriosos elementos da água e da selva que constituíam 

toda existência daquele preto, sorridente e jovem” (JURANDIR, 2018, p. 98).  

Há, portanto, toda uma relação intrínseca entre a floresta, o rio, os seres viventes que 

constituem “a cultura amazônica, em que predomina a motivação de origem rural-ribeirinha, é 

aquela na qual melhor se expressam, mais vivas se mantêm as manifestações decorrentes de um 

 
86 El mito y el arquetipo aparecieron como categorías válidas para interpretar los rasgos de la América Latina […] 

pero aun la muy franca y decidida apelación a las creencias populares supervivientes en las comunidades indígenas 

o africanas de América que esos autores hicieron no escondía la procedencia y la fundamentación intelectual del 

sistema interpretativo que se aplicaba (RAMA, 2008, p. 60). 
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imaginário unificador refletido nos mitos” (LOUREIRO, 1995, p. 66). Dessa forma, o mito 

passa a fazer parte da vida e do cotidiano, já que são verdades que se mantêm vivas.  

Cabe ao escritor/artista estabelecer a relação entre o mito e a literatura. Mircea Eliade 

(1986) concebe o mito como uma verdade que o homem cria, “os mitos na realidade incitam o 

homem a criar, e abrem continuamente novas perspectivas para o seu espírito inventivo” 

(ELIADE, 1986, p. 125). Mais adiante, o autor paraense apresenta a história da “pororoca 

gigante”, muito comum em diversas regiões da Amazônia.  

 

Mas o tio começou foi lhe falando da pororoca da Caviana. 

- Mas viu mesmo? A grande? 

Era como se tio tivesse conhecido um ente sagrado. Ah, se lhe fosse permitido vê-la 

e ouvi-la, nunca mais lhe esqueceria a voz nem as suas três cabeças enormes abrindo 

as bocas de espuma para mastigar os matos da margem, partir canoas, revolver o 

fundo, virar navios... (JURANDIR, 2018, p. 98-99, grifo nosso). 

 

 Um fenômeno natural que ocorre com certa frequência em determinadas épocas do ano, 

a pororoca é influenciada pela mudança das fases da lua, em especial a lua nova e a lua cheia. 

O termo deriva da língua tupi e significa “estrondo”, algo como um forte barulho. O processo 

se dá quando os níveis da água do oceano sobem e invadem a foz dos rios. A partir desse 

encontro de águas, formam-se grandes ondas que, em alguns lugares, podem chegar até a dez 

metros de largura e cinco de altura com bastante velocidade. Diante da realidade comum da 

Amazônia, a construção de narrativas em torno da pororoca dá a ela um ar de ser vivente.  

 

E seu tio estava ali com os olhos e ouvidos cheios da grande pororoca, de que tanto 

falavam. A do Arari, tão zinha, a do Guamá, embora de bom tamanho, como diziam, 

não se podiam comparar nem de longe com a que estourava fabulosamente nas bandas 

da Caviana, naquelas regiões incertas e arbitrárias da Costa Norte. Alfredo acha que 

ela nascia na própria Caviana, daquelas fundas cavernas da ilha, imaginadas por ele 

(JURANDIR, 2018, p. 99). 

 

 Dalcídio Jurandir explora essa riqueza cultural e simbólica e constrói todo um discurso 

carregado de significado para os ribeirinhos. São acontecimentos reais que tomam outras 

proporções e caminhos, que não estão mais no âmbito do individual, mas do coletivo, um 

imaginário social. Tomam forma e vida, há uma personificação, como na passagem do diálogo 

entre Alfredo e Andreza, no qual a menina explica o mistério da pororoca e a “lenda dos três 

pretinhos da pororoca”. 

 
- É três pretinhos que vêm pulando na espuma da maresia, brincando, fazendo pirueta 

tanto que, quando a ribanceira tem pedra, eles atravessam mergulhando. Mudam de 

beira e vão aparecer mais adiante na cambalhota. Diz que os pretinhos na volta vêm 

por terra. Por isso que a pororoca não volta.  
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[...] A onda mergulhou, com os três pretinhos invisíveis, para estourar adiante, 

subindo, com ímpeto e a velocidade de uma cobra-boiuna em fuga (JURANDIR, 

2018, p. 409-410). 

 

 

 Em Três casas e um rio, encontramos outras narrativas míticas do imaginário popular 

amazônico que são relatadas por personagens e que servem para ilustrar, exemplificar ou 

simplesmente para conferir veracidade ao discurso produzido pela voz narrativa. Na questão da 

veracidade sobre a cosmovisão, sobre os mitos e o imaginário, uma pergunta surge: como dizer 

a um rural/ribeirinho que algumas histórias não são verdadeiras se eles acreditam na existência 

delas? O estatuto da verdade é o que menos importa, pois a literatura garante a veracidade de 

tais narrativas míticas. 

 Nesse sentido, Dalcídio proporciona ao seu leitor outras histórias, como a da Cobra-

Grande, onde o rio se lamenta soturnamente do abandono de sua mãe, a cobra. “Cobra-Grande 

não me abandone. A terra crescia na água. O rio secava. Os estirões, largos outrora, se 

estreitavam e as margens se fundiram, balançando na rede dos cipoais. Cobra-Grande não me 

abandone” (JURANDIR, 2018, p. 162). Ora, a explicação para quando os rios, furos e igarapés 

secam, é que a cobra que vive nos fundos sai e vai em direção às grandes águas. Há um 

abandono da cobra, considerada mãe do rio e que por isso ele seca. São animais míticos que 

habitam o fundo dos rios e lagos. 

 Outra narrativa vinculada ao imaginário coletivo da região amazônica é a história da 

moça que teve filho com o pé de maniva. Na história, há um processo de 

transformação/metamorfização. A narradora da história é Adalzira, que conta que certa ocasião 

uma moça, ao encontrar um pé de maniva, exclama: “Ah, se esse pé de maniva fosse um 

homem, eu me casava com ele. Dias depois, no mesmo roçado, lhe apareceu um rapaz que ela 

achou tão bonito, tão alvo...Namoro vem, namoro vai, a moça não demorou emprenhou” 

(JURANDIR, 2018, p. 333). 

 Dessa relação amorosa, nasce uma criança; “a criança era tão alvinha que só uma 

tapioca, olhos verdes como a folha da maniva”. (JURANDIR, 2018, p. 334). Interessante 

observar nestas narrativas míticas os preceitos/regras que devem ser obedecidos, e não podem 

ser quebrados. No caso da história narrada por Adalzira, a criança nunca poderia ser banhada 

em água fria, mas a avó da criança, no intuito de fazer parar o choro, a coloca em uma tina de 

água fria. “Paf! Pois a criança não se desfez todinha na água tal qual uma tapioca? Pois foi. A 

velha aí ficou com cada zolhão em cima da água e disse: “hum, metida com meuã! Teve filho 

com bicho”. A moça tinha tido filho com um pé de maniva” (JURANDIR, 2018, p. 334). 
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 É mediante os três níveis apresentados que se percebe a construção da narrativa 

romanesca de Dalcídio Jurandir. Marcas e/ou características que ele aproveita como estratégia 

para aprofundar sua escrita e transitar entre o real e o ficcional e a bordar elementos da natureza, 

dos espaços/territórios e da cultura na qual está fortemente vinculado. 

 Ángel Rama (2008), ao propor que a literatura no continente latino-americano possui 

características próprias, argumenta que é possível ao escritor/artista transitar entre as regiões 

culturais que dão forma e vida a toda a gama cultural existente. 

 

Em qualquer um desses três níveis, sinteticamente definidos, pode-se comprovar que 

os produtos resultantes do contato cultural, nesse plano narrativo, não podem se 

parecer com as criações da modernização urbana, nem com o regionalismo ou com a 

narrativa social [...] Convém, no entanto, anotar que o sucesso do processo derivou, 

parcialmente, das elaborações culturais intermediárias a que chegara a América 

Latina, ou seja, do acrioulamento das mensagens artísticas europeias e de sua 

hibridação ao longo dos extensos períodos (RAMA, 1982 apud AGUIAR & 

VASCONCELOS, 2001, p. 224). 

  

 Dessa maneira, há uma troca, ou melhor, uma relação entre a modernidade e a tradição, 

que se confrontam e se conformam, surgindo algo novo, algo peculiar. Local e universal; 

nacional e regional; centro e periferia. A literatura se torna mediadora dessa estreita relação, o 

que possibilita a construção de uma identidade literária no continente e consequentemente de 

uma literatura brasileira. 

 O conceito de transculturação narrativa aplicado nesta tese quer estabelecer novas 

leituras e novas perspectivas de análises à obra de Dalcídio Jurandir, que não se esgotam por si 

mesmas, mas apontam para a contribuição e solidificação de uma literatura brasileira e latino-

americana com marcas próprias, alicerçadas no que há de mais singular, como a cultura, a 

memória, a identidade. 

 No próximo tópico, será abordada a questão da memória e como está vinculada à forma 

escritural de Dalcídio Jurandir. Importante ressaltar que as características apresentadas por 

Rama dos escritores transculturais e aplicadas ao romance Três casas e um rio não se esgotam 

por si só nesta tese, e merecem outros estudos que contribuam com tal perspectiva de análise 

literária. Ressalta-se, porém, que foram necessárias para trazer a discussão dos eventos 

memorialísticos que são marcantes no romance, já que se percebe que estão interligadas a 

ambos os temas. Portanto, a memória presente na obra de Dalcídio ganha força a partir das 

características da narrativa transcultural, como será visto adiante. 
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4.2. A memória na narrativa dalcidiana de Três casas e um rio 

 

Supondo-vos em viagem no Amazonas. A vossos olhos deslumbrados se ostentam 

majestosas de um e outro lado suas margens, guarnecidas de elevado arvoredo, que 

por efeito de sua densidade, como duas muralhas de verdura se estendem até o 

horizonte. Este aspecto, apenas interrompido por algumas insignificantes colinas, que, 

todavia, guardam entre si distâncias de dezenas de léguas, importam uma monotonia, 

que cresce de ponto na estação de inverno, ou enchente do rio, quando pouco, ou 

contrário o vento, e excessiva a corrente, sois obrigado a muitas vezes a avistar ainda 

um mesmo objeto durante oito dias consecutivos (AMAZONAS, 2003, p. 13) 

 

 O excerto acima é retirado do romance Simá – romance histórico do Alto Amazonas, do 

escritor Lourenço da Silva Araújo Amazonas, publicado pela primeira vez em 1857. É a 

primeira incorporação da Amazônia como tema na literatura brasileira de ficção no século XIX. 

Pode-se observar o detalhamento a partir de uma viagem em que o narrador tenta incutir ao 

leitor e na sua memória a descrição da natureza-espaço-território que melhor representa o que 

seria a Amazônia.  

Há, nesse sentido, uma forma de reforçar que é possível ficar gravada nas lembranças 

aquela visão ou objeto, como se repetisse sucessivamente por vários dias a mesma paisagem. 

A voz narrativa descreve de forma pictórica, na tentativa de deixar registrada as minúcias que 

seus olhos enxergam para que o leitor possa viajar com ele pelos rios, lagos e furos de uma 

Amazônia quase desconhecida e como se fosse única.  

 Ao falar de memória na literatura, percebe-se a sua presença em contos, crônicas, 

romances. Dalcídio Jurandir, ao elaborar seu projeto literário do Ciclo do Extremo-Norte, 

recorre aos eventos de caráter memorialístico como forma de subsidiar as vozes do narrador e 

das personagens, garantindo coerência e densidade ao discurso narrativo. Em Três casas e um 

rio, inicia fazendo a descrição de Cachoeira:  

 

Situada num teso entre os campos e o rio, a vila de Cachoeira, na Ilha de Marajó, vivia 

de primitiva criação de gado e da pesca, alguma caça, roçadinhos aqui e ali, porcos 

magros no manival miúdo e cobras no oco dos paus sabrecados. O rio, estreito e raso 

no verão, transbordando nas grandes chuvas, levava canoas cheias de peixe no gelo e 

barcos de gado que as lanchas rebocavam até a foz ou em plena baía marajoara. Na 

parte mais baixa da vila uma rua beirando o rio (JURANDIR, 2018, p. 15). 

 

 Observa-se que existe, por parte do narrador, a memória intrinsicamente evocada para 

que possa dar um panorama do espaço/ambiente no qual irá desenvolver-se toda a narrativa 

romanesca. Nesse sentido, há também uma estratégia de escrita para ambientar o leitor nesse 

espaço. Ao descrevê-lo, sua simples leitura gera imagens, mesmo que difusas, para adentrar ao 

romance. A Vila de Cachoeira é o palco do desenrolar das inúmeras histórias e personagens que 
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Jurandir vai apresentar em Três casas e um rio. Os personagens são ribeirinhos, pescadores, 

pequenos agricultores, gente humilde e sem importância, os “de pé descalço” que aos poucos 

vão aparecendo e se transformando em sujeitos com vozes, possuidores de um discurso 

peculiar, próprio do ser amazônico.  

 Alfredo é o personagem central do terceiro romance dalcidiano. É a partir dele que toda 

a narrativa se entrelaça e os personagens vão construindo suas próprias histórias. Três casas e 

um rio faz alusão a três espaços/ambientes, o chalé, onde Alfredo mora com a família, dona 

Amélia, a mãe; Major Alberto, o pai e a irmã Mariinha. A segunda casa é a casa de Lucíola 

Saraiva, que tem obsessão por ser mãe de Alfredo. E a terceira casa é a mansão de 

Marinatambalo, casa em ruínas que conserva memórias do glamour e luxo, agora soterrados 

por causa do declínio da borracha. E o rio, que se torna personagem e ser vivente, pois é ele que 

servirá de saída, é a “estrada” para Alfredo chegar até Belém, onde pretende seguir os estudos. 

Mas ao mesmo tempo exerce papel de muralha, que impede a saída dos habitantes da vila. Logo, 

há um papel duplo do rio. 

 Alfredo é um menino extremamente sensível, reflexivo e que está atento a tudo que 

acontece ao seu redor. Ele utiliza seus pensamentos, devaneios e sonhos para refletir sobre a 

realidade, natureza, animais, rios e floresta, sempre questionando e argumentando. Uma das 

atividades de menino é a pescaria noturna.  

 

Preso aos preparativos da pesca noturna, Alfredo nem parecia escutá-lo, tão habituado 

àquelas buscas do pai pelo chalé [...]. 

Antes de enfiar a linha por uma fenda do soalho, no meio da varanda, o menino colava 

o olho para espiar, lá embaixo, o que havia e imaginava na enchente escura. Por ali, a 

princípio, quando chegavam as grandes chuvas, via os sapos saltando na lama, esta e 

aquela borboleta de misteriosa cor e procedência, o bico esquivo da derradeira galinha 

aproveitando os últimos minutos do chão há pouco poeirento onde ciscava; depois, 

peixes na água transparente. Agora, à noite, mais na sua imaginação, que na água, 

passavam ilhas de vagalumes e saúvas, restos de ninhos de peixe tamuatá, a cabeça de 

um jacaré adormecido e um puraquê, o peixe elétrico, que daria o choque, como tanto 

desejaria o menino, para iluminar por um instante, talvez no rumo do galinheiro ou 

das palhoças, a passagem da cobra sucuriju (JURANDIR, 2018, p. 17-18). 

 

 Para Alfredo, a pesca noturna era um verdadeiro ritual mágico. São pequenas ações 

desenvolvidas por ele, mas que o levam a um mundo de encantamentos e sonhos, além de haver 

uma verdadeira relação de amizade e companheirismo entre ele e o rio. “Rio e menino 

continuavam se espiando” (JURANDIR, 2018, p. 18). As imagens projetadas pelo menino não 

são puras fabulações infantis, estão guardadas na memória porque fazem parte de um repertório 

específico, o modo de vida amazônico. São narrativas que dialogam com as práticas cotidianas 

dos ribeirinhos e no imaginário coletivo.  
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Sobre a questão da imaginação e/ou fantasia, Paul Ricoeur (2007) recorre aos filósofos 

gregos, em especial, Platão e Aristóteles, para entender e distinguir tais conceitos ao tratar da 

memória. Como herança da filosofia grega, há a existência de dois topoi que são rivais, mas ao 

mesmo tempo se complementam. “O primeiro, centrado no tema do eikōn, fala da representação 

presente de uma coisa ausente; [...]. O segundo, centrado no tema da representação de uma coisa 

anteriormente percebida ou aprendida [...] da imagem na/da lembrança” (RICOEUR, 2007, p. 

27). 

A distinção entre imaginação/imagens, no caso do excerto acima em que Alfredo exerce 

sua pescaria, seria a representação de algo que ele ouviu, conheceu e aprendeu, e agora, pela 

sua memória, divaga, sonha e fabula situações. O poder imaginativo do menino faz com que 

ele veja o rio como ser vivente. O rio espia e conversa com ele, é capaz de entendê-lo em suas 

angústias de sair de Cachoeira, “a guardar os sonhos do menino pescador” (JURANDIR, 2018, 

p. 19). A memória do menino é aguçada, está em constante busca por representações: 

 

Alfredo recolheu a linha com excessiva cautela para não fisgar a mão e procurou no 

corredor entre a varanda e a cozinha o filtro d’água. Ao passar pela porta da cozinha 

sentiu na escuridão cheiro de lenha verde e de fumaça que lhe traziam a lembrança de 

Eutanázio, à meia-noite, a destampar panelas, quando voltava da casa de Irene. 

Mas a lembrança do morto era logo substituída pela lembrança de Irene. O vulto da 

moça gravava-se precisamente ao pé do fogão, junto às achas de lenha verde 

(JURANDIR, 2018, p. 20). 

 

 As recordações descritas no trecho acima citam dois personagens marcantes na trajetória 

de Alfredo, o primeiro é o irmão por parte de pai, Eutanázio; a segunda personagem é Irene, 

que despreza o amor de Eutanázio. Ambos os personagens aparecem em Chove nos campos de 

Cachoeira (1941). Em Três casas e um rio, eles assumem um papel de lembranças e 

recordações, pois não estão mais fisicamente na narrativa, mas pertencem ao plano da memória 

e são citados e/ou lembrados em alguns momentos do romance, sempre que Alfredo se depara 

com determinadas situações. 

 Santo Agostinho (2017) faz referência às imagens guardadas na memória que são 

advindas da relação com os sentidos humanos. A percepção, nesse caso, assume papel 

importante, uma vez que, através dela, é possível aos sentidos guardar tais memórias para serem 

evocadas no momento certo. “A luz, as cores e as formas dos corpos penetram pelos olhos; 

todas as espécies de sons, pelos ouvidos; todos os cheiros, pelo nariz; todos os sabores, pela 

boca. Enfim, pelo tato entra tudo o que é duro, mole, quente, frio, brando ou áspero, pesado ou 

leve” (AGOSTINHO, 2017, p. 245-246). A memória torna-se um grande receptáculo de 
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lembranças secretas que estão prontas para serem evocadas, dando sentido ao que ser quer 

recordar.  

Alfredo, ao sentir o cheiro de lenha verde, sua memória é ativada e faz com que se 

recorde do irmão morto e de Irene. Os sentidos assumem papel preponderante na evocação da 

memória. É a partir dessa relação que os discursos são produzidos, discursos individuais, mas 

com marcas da coletividade. A seguir, apresenta-se o caroço de tucumã como um 

brinquedo/objeto ativador de memórias do menino marajoara, é ele que o acompanha em suas 

aventuras e desventuras. 

 

4.2.1. O caroço de tucumã: um ativador de memórias 

 

 Apresentam-se na continuação das lembranças alguns eventos que estão relacionados 

ao brinquedo/objeto de Alfredo, o caroço de tucumã. No desenrolar da narrativa, ocorre um 

pequeno incidente com a irmã Mariinha durante uma pescaria noturna. O camisão que a menina 

vestia pega fogo por causa da queima de caturras. Por isso, Alfredo decide abandonar a pescaria, 

mas a memória continua ativa e a todo o momento dialoga com o menino.  

 

Naquelas semanas, Alfredo abandou a pescaria, a construção de barquinho de papel que 

soltava da janela, as velhas buscas sem motivo pelas estantes, embaixo das malas e do 

armário da despensa à procura de um carocinho perdido ou de acaso. Também esquecera 

os carretéis que lhe recordavam rodas de carros da cidade, viajando para a praia ou montanha 

onde deveria estar no colégio tantas e tantas vezes desejado e pedido (JURANDIR, 2018, p. 

31, grifo nosso). 

  

 A passagem acima merece destaque, pois aponta dois aspectos importantes na narrativa. 

O primeiro é a procura de um carocinho, o caroço de tucumã87, o brinquedo/objeto que vai ser 

tão presente na vida de Alfredo, ele é como um amuleto. O segundo é sobre o ato de esquecer 

e lembrar. Como dito, o menino abandona a pescaria e todos os apetrechos relacionados a ela, 

um dos objetos são os carretéis de linha. Mas, para Alfredo, no seu poder imaginativo, os 

mesmos carretéis lembram as rodas dos carros, tão presentes nas cidades, em especial em 

Belém. É na capital que também se encontra o colégio, sonho tão desejado pelo menino. O que 

pode ser chamado de lembranças por associação, onde um objeto traz à tona outras lembranças 

que estão a ele relacionados. 

 
87 Tucumã é o nome popular dado a Astrocarym tucuma Mart., que é o fruto do tucumãzeiro. É uma palmeira da 

região amazônica, que produz frutos oleosos. Dele, pode ser produzido um tipo de vinho. De suas fibras, pode ser 

produzida redes para pesca ou para dormir. 
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 Sobre o caroço de tucumã, percebe-se que é ele que mantêm o elo entre os ideais, 

objetivos e sonhos de Alfredo com a dura realidade que o menino vive. Em todo o Ciclo, a 

exceção de Marajó, o caroço de tucumã se faz presente. Rosa Assis (1996) menciona que seria 

o leitmotiv de Alfredo, pois é ele que o acompanha, como um amigo inseparável.  

 

Fugindo àquelas situações que se multiplicavam no chalé, e como se buscasse o 

ímpeto da fuga, Alfredo recolhia-se ao jogo do faz de conta tão pegado à sua infância. 

Era necessário aquele carocinho na palma da mão, subindo e descendo de onde, 

magicamente desenrolava a vida que queria. E tão entretido ficava! Ao olhar depois o 

chalé, a paisagem em torno, sentia-se como um estranho ou como se tivesse voltado 

de Muaná numa daquelas viagens a remo em companhia do pai, chegando de 

madrugada. O chalé lhe aparecia entre o canto dos galos e o orvalho sobre o rio, como 

renovado e restituído. Não saberia definir bem essa impressão de chegada, a aparição 

do chalé, gosto de surpreender as pessoas dormindo ou abrir a porta de onde tudo está 

ainda impreciso, sonolento e tomado de singular expectativa que é talvez o 

pressentimento da madrugada (JURANDIR, 2018, p. 180, grifo nosso). 

 

 É interessante perceber que o caroço é o impulsionador dos momentos de recordações. 

Alfredo, ao se entreter com o brinquedo, lembra-se das viagens que fazia com o pai, 

descrevendo a volta de madrugada, o chalé e a família que os espera. Para Alfredo, o chalé era 

sua ilha, seu lugar, seu espaço/território, no qual se sentia seguro e protegido, em companhia 

do carocinho. É a partir dessa relação que elabora sonhos. Também chamado de carocinho, 

Alfredo sente necessidade da presença desse brinquedo/objeto para alimentar suas fantasias, 

sonhos e devaneios. “Com efeito, o carocinho de tucumã na palma da mão e no ar, era movido 

por um mecanismo imaginário, por um pajezinho fazendo artes dentro do coco” (JURANDIR, 

2018, p. 180). 

 Para Dalcídio, a incorporação desse brinquedo/objeto em sua narrativa significa incluir 

a representação cultural que está presente no cotidiano das populações tradicionais, ribeirinhas, 

caboclas e indígenas. Ele dá início à forma romanesca dalcidiana.  

 

O caroço de tucumã, jogado na palma da mão de Alfredo levava o menino ao diálogo 

com sonhos e ambições e miragens. Esse jogo solitário, no campo ou debaixo do 

ingazeiro, se tornou em fermento romanesco. Do grelo no caroço pobre brotou Chove 

no campos de Cachoeira, matriz de toda a obra. Com o tucumã na mão, foi capturando 

almas, cenas, figuras, linguagem, coisas, bichos, costumes, a vivência marajoara que 

ressoa, miudinho como num búzio, em dez volumes 88  

 

 Na forma narrativa de Dalcídio, há claramente uma vinculação com o espaço/território 

ao qual está condicionado. Há por trás do caroço toda uma representação simbólica que tenta 

 
88 Trecho da entrevista realizada por Antônio Torres, Haroldo Maranhão e Pedro Galvão em 1976, para a Revista 

Mensal de Literatura “Escrita” (Ano I, nº 6, 1976) e que foi publicada na Revista Asas da Palavra (Belém, Unama, 

nº 4, 1996, p. 28) sob o título “Um escritor no purgatório”. 
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“captar o trivial, o não heroico, o dia-a-dia da vida marajoara, vida que parece tão coisa 

nenhuma e é, no entanto, tão de todo mundo”.89 Percebe-se, então, que a forma romanesca 

dalcidiana está vinculada ao espaço amazônico, local que dialoga com o universal pelo fato das 

intenções do autor inserirem um brinquedo/objeto que representa toda a forma de fabulação que 

pode ser encontrada em outros romances de escritores em outras partes do mundo. 

 Um parêntese faz-se necessário neste momento. Conforme verificado no terceiro 

capítulo da tese, José María Arguedas presenteia seu narrador-personagem Ernesto com o 

zumbayllu/pião, que se torna o elo entre os sentimentos mais profundos do menino viajante com 

o seu pai e com o mundo sonhado. Também Dalcídio Jurandir faz do caroço de tucumã a ponte 

entre o mundo real e o imaginário, entre os sonhos e fantasias, e sua obsessão em ir para Belém 

estudar. É o caroço de tucumã que cumpre o papel de manter a chama infantil viva. “Ninguém, 

antes dele, inventara aquele estilo de faz de conta que não transmitiria a ninguém nem ninguém 

saberia. E como inventara? Como foi? Indagava a si mesmo, um tanto intrigado com as suas 

próprias fantasias” (JURANDIR, 2018. p. 180). 

 O carocinho é também o propiciador de memórias do menino marajoara, pois incentiva, 

apresenta e impulsiona os momentos de recordação. Em seus pensamentos, várias lembranças, 

momentos diversos, sem importância, como quando perdeu o caroço e começou a procurá-lo 

pelo quintal de casa. “Não esquecerá a manhã em que Minu o ajudara a procurá-lo, farejando 

aqui e ali, até que o trouxe na boca. Teve que lavá-lo e o seu agradecimento naquela hora foi 

mandar, asperamente, a cadela para dentro” (JURANDIR, 2018, p. 181). 

 Além de Alfredo, há outros personagens marcados pelos eventos memorialísticos, como 

dona Amélia, Lucíola e o tio Sebastião. Cada um à sua maneira produz uma voz discursiva 

relacionada às lembranças/recordações que, de alguma forma, ganham profundidade em Três 

casas e um rio. 

 

4.2.2. A memória de outros carnavais: as lembranças de D. Amélia 

  

 O capítulo dois de Três casas e um rio apresenta alguns momentos importantes para 

afirmar que a memória faz parte do estilo romanesco dalcidiano, uma vez que ajuda a construir 

o discurso narrativo da personagem D. Amélia e ainda aponta para uma construção identitária. 

 
89 Idem. 
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 A noite de São Marçal90, festividade celebrada em Cachoeira, é um momento ímpar para 

demostrar a cultura popular da região, e ainda reforça o aspecto identitário da região amazônica. 

Dona Amélia se prepara para participar da festa e leva Alfredo como companhia. “Alfredo não 

podia entender por que sua mãe o convidou para a rua, naquela noite de São Marçal” 

(JURANDIR, 2018, p. 121). Tais festas e celebrações populares envolvem praticamente toda a 

população da cidade, já que são eventos carregados de simbologia e marcas de uma cultura que 

sobrevive nos rincões do Brasil. É justamente a partir dessa perspectiva que D. Amélia se 

apresenta. 

 
D. Amélia pôs o dedo nos lábios. Olhou-se no espelho e espalmou as faces para 

sacudir o pó. Mirou-se mais de perto, distinguindo traços no rosto que lhe recordavam 

os tempos em Muaná, quando mocinha, nas Ilhas quando se negava a dizer de quem 

tivera o filho – o seu primeiro filho que se afogou -, curvas do nariz, nas sobrancelhas, 

a golpe de um estrepe, as graduações da pele com uma leve palidez na face, em tudo 

isto a lembrança de que dantes se considerava uma preta passável (JURANDIR, 2018, 

p. 122). 

  

 A noite de São Marçal será marcada por eventos de cunho memorialísticos. Vemos, no 

trecho acima, D. Amélia, ao se preparar para os festejos, recorda sua juventude na cidade de 

Muaná, localizada também na Ilha do Marajó. A expressão usada por ela, “preta passável”, traz 

à tona a discussão sobre sua origem. Descendente de escravos, D. Amélia se sentia, de alguma 

maneira, ainda rejeitada na vila de Cachoeira.  

Vale esclarecer, neste ponto, que ela vivia com o Major Alberto, homem branco, culto 

e secretário da intendência (prefeitura), mas nunca teve uma relação “oficial” com o Major. 

Apesar de ter dois filhos, Alfredo e Mariinha, ainda era a mulher que servia para tomar conta 

da casa, como uma empregada. Essa era sua condição. No entanto, nessa noite, sua memória 

traz lembranças de uma “outra Amélia”, jovem, bonita, destemida e corajosa, capaz de enfrentar 

a falsa moralidade de Cachoeira, contra os comentários a seu respeito e a dúvida de quem era 

realmente o pai de Alfredo. “- Hei de cortar a língua de um, ainda. Hei de cortar. Amolo a faca 

e corto. Ou corto com meus dentes. Rá! Que duvidem. E que duvidem” (JURANDIR, 2018, p. 

123). 

Ao saírem para as ruas de Cachoeira, mãe e filho recebem o fim da tarde, que havia 

serenado, depois da chuva e que agora havia dado trégua. “Acima de Salu, reunia-se gente para 

a recepção do boi-bumbá que vinha do igarapé do Puca, Baixo Arari” (JURANDIR, 2018, p. 

 
90 No Brasil, é celebrado com fogueiras de paneiros e palhas secas no dia de sua festa litúrgica, que ocorre dia 30 

de junho, encerrando os festejos juninos. Está relacionado com as apresentações teatrais e dançantes de boi-bumbá, 

presente na cultura popular da região Norte. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_junho
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125). É nessa ambientação da festa popular com ares carnavalescos que Amélia está inserida e 

consequente a memória individual traz lembranças de eventos passados, mas de cunho coletivo.  

 

D. Amélia se concentrava numa espera cheia de raiva contra o tempo, impaciência 

contra a demora, esquecimento repentino da misteriosa vingança. E nisto lhe veio a 

recordação de um distante carnaval em Muaná, quando andava ainda solta, solta... 

Tinha sido depois do primeiro filho e daquele canoeiro que lhe propôs levá-la para o 

Guamá. A figura do homem, atravessando-lhe a memória, dissolvia-se entre outros 

homens que se misturavam com as palmeiras e as palhoças na sombra selvagem. A 

voz do canoeiro ia fugindo, falava-lhe de cima do toldo, de cima dos cabos, do bojo 

das velas, dos manivais maduros do Guamá. Seu passado de moça e de mãe e de mãe 

de primeiro filho partia-se em episódios contraditórios, cenas truncadas, encontros 

com este e aquele irmão errante. Olhando-a, passava Major Alberto, no caminho, 

muito branco, o andar macio de tranquilo caçador. Mas de todo esse passado 

resolvido, irrompeu de novo o carnaval (JUARADIR, 2018, p. 131). 

  

A relação entre memória, esquecimento e tempo parece óbvia. Na verdade, pelo excerto 

acima, percebe-se que são fundamentais para que as imagens produzidas pelo ato de recordação 

fiquem claras. Observa-se que muitas imagens guardas surgem quando D. Amélia lembra de 

sua juventude. Em certo momento, tais imagens parecem difusas, opacas, sem sentido, é a 

memória que vai garantir nitidez, que sustenta a coesão e coerência do que é lembrado.  

O distante carnaval, o primeiro filho, a proposta do canoeiro, os encontros com os 

irmãos e, por fim, a imagem do Major Alberto estão no presente. Conforme aponta São Tomás 

de Aquino (2016), a memória seria uma potência para o inesquecível, uma potência para 

guardar o passado que se organiza para reter as formas sensíveis, recordando os fatos do 

passado, mas sempre através das imagens, como ocorrido com a mãe de Alfredo. “- Sim, disse 

consigo, esta noite me fez lembrar aquele carnaval. As figuras fugiam, uma voz familiar, em 

seguida, arrastava-as no fio da lembrança. – Que carnaval aquele... Foi o último...” 

(JURANDIR, 2018, p. 131). 

Durante o cortejo do boi-bumbá, as lembranças vão surgindo e se interligando, agora 

fazendo sentido. Interessante perceber que tais eventos levam D. Amélia a uma reflexão do seu 

presente, pois levam-na sempre ao chalé e ao Major Alberto. Um movimento se faz partindo 

do presente, indo ao passado e retornando novamente ao presente, que já é passado do momento 

que se ativou a memória. 

 

- Um carnaval e tanto, resmungou Amélia, olhando para o trapiche. Dispersando os 

detritos desse carnaval na memória, as quatro palmeiras varriam do céu o amor de 

Damiano, a praga de Esmeralda, entreabrindo as palmas para que se despencasse do 

alto o rosto branco do Major (JURANDIR, 2018, p. 136). 
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 Henry Bergson (1999) afirma que é do presente que parte o apelo ao passado. A 

lembrança é evocada a partir de elementos sensórios-motores que o sujeito possui. Dessa forma, 

a recordação guardada na memória surge como potência, dando vida e sentido ao fenômeno 

lembrado. Como é visto no trecho acima, no qual D. Amélia confirma o carnaval de outrora. 

As palmeiras e o rosto do Major Alberto lhe ajudam a se localizar de volta no presente, em vila 

de Cachoeira, na noite de São Marçal. 

 

4.2.3. Lucíola Saraiva: espaço e recordação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    

 Uma personagem emblemática em Três casas e um rio é Lucíola Saraiva. Moradora de 

uma das casas que dão título ao terceiro romance de Dalcídio Jurandir, Lucíola representa a 

inquietude de viver em um mundo conturbado. Ela vive atormentada pelo fato de querer ser 

“mãe” de Alfredo, por quem nutre um amor que ultrapassa os limites da razão. Por outro lado, 

é amargurada pela situação e desgostos da vida, refugiando-se em lembranças de uma festa que 

foi convidada na fazenda de Marinatambalo. É na fazenda que conhece Edmundo Menezes, 

homem misterioso e com quem aceita se casar.  

Dalcídio apresenta a fuga de Alfredo ao ver a mãe como morta no chalé por causa do 

alcoolismo. O menino vai em direção ao desconhecido reino de Marinatambalo. “Voltou-se 

para ver uma ou outra luz dos fundos de Cachoeira [...]. Onde estava, para onde caminhava, 

[...]; e seguia obliquamente em direção das fazendas, do cemitério novo, para Marinatambalo” 

(JURANDIR, 2018, p. 263). Nesse percurso, Alfredo é seguido por Lucíola. Em determinado 

momento, depois de tanto caminhar, atravessado por diversos pensamentos e reflexões, não 

suporta o cansaço e tomba desfalecido. É aí que Lucíola inicia um processo memorialístico ao 

lembrar-se de Alfredo ainda bebê e o grande desejo de ser sua mãe. 

 

Por isto, já não o via tão crescido e sim feito aquela criança a quem ninara com tanto 

dengo e tanta presunção maternal. Esse passado distanciara-se muito, apesar dos 

curtos anos que separam Alfredo das papinhas de Maisena, do cueiro bordado, do trem 

de carretéis, das senhas do bonde trazidos de Belém, das denguices choronas dele 

agarrado às saias dela e de D. Rosália. E agora estava ele em seu colo, fugindo daquele 

chalé (JURANDIR, 2018, p. 270). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A travessia de Alfredo pela floresta até chegar aos campos abertos, próximo à fazenda 

de Marinatambalo onde é encontrado por Lucíola é marcada pela simbologia. Para Marli 

Furtado (2010), esse episódio é revelador para o menino. Lucíola cumpre papel importante, 

pois Alfredo vive em um mundo crivado de incertezas e não aceitações de ser filho de um 
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homem branco e culto e de uma mulher negra e alcoólatra, “nada mais natural que seja ela a 

acompanhá-lo ao reino do fictício e do imaginário de Marinatambalo” (FURTADO, 2010, p. 

77).  

Ao adentrarem na fazenda de Marinatambalo, a memória de Lucíola Saraiva é ativada. 

Nesse sentido, o espaço se torna essencial e revelador de lembranças de um passado glorioso, 

de uma festa distante, em que foi convidada. “Em setembro de 1910, recordou Lucíola, Dr. 

Menezes resolvera festejar na fazenda o regresso das duas filhas que estudavam na Inglaterra. 

Para pasmo de toda a Cachoeira, Lucíola e irmã foram convidadas” (JURANDIR, 2018, p. 273). 

É nesse espaço que, outrora habituado com o glamour e luxo, Lucíola e Alfredo estavam agora. 

Diferente do passado, a fazenda, agora em decadência, guarda marcas ainda do que 

havia sido. A moça lembra que a festa que participara foi o evento mais importante de toda 

Cachoeira, permanecendo como assunto nas rodas de conversas por muitos dias. 

 

Um cavalheiro de chapéu e gravata, gritou que o fazendeiro era... (Lucíola queria 

lembrar), mais não sabia mais o nome, (“Te lembra, Lucíola”). Mas escutou depois o 

nome “valter escote” que se confundia com livros, histórias, castelos, a Inglaterra, a 

caçada. Já em Cachoeira perguntou a Salu se conhecia algum livro com esse nome 

que mal sabia pronunciar, quanto mais escrever. No entanto, esses fragmentos de 

conversas, nomes estrangeiros, castelos, ficaram na memória de Lucíola como carvões 

mal apagados sob a cinza (JURANDIR, 2018, p. 275-276). 

 

No excerto acima, chama atenção dois pontos: o primeiro é a questão que está 

relacionada ao “o quê” é lembrado por Lucíola Saraiva, desenvolvido no primeiro capítulo da 

tese, a partir de Maurice Halbwachs (2006) e Paul Ricoeur (2007), que tratam da memória 

individual e/ou coletiva. Percebe-se claramente que está relacionado ao grupo social que a 

personagem pertence. Apesar de ser convidada à festa, ela não faz parte dessa classe social. 

Muitas coisas vividas e presenciadas naqueles dias não fazem parte do cotidiano de Cachoeira, 

nem de sua casa, mesmo assim a memória insiste em permanecer. O narrador revela, através 

das lembranças de Lucíola, que o ambiente é outro, outra realidade, como uma Inglaterra à 

moda brasileira. A comparação feita entre o Dr. Menezes e o escritor Walter Scott deixa claro 

essa intenção. 

O segundo ponto é a questão do esquecimento e/ou apagamento das lembranças. Este 

fenômeno está presente nos processos memorialísticos. A exatidão do ocorrido parece fugir da 

personagem, “te lembra Lucíola”. É comum essas falhas, pois é praticamente impossível 

lembrar de tudo, datas e detalhes. Os “carvões mal apagados sob as cinzas” remetem ao “bloco 

de cera”, onde esse bloco é o responsável por manter a memória impressa, disponível para 



166 

 

quando o sujeito da lembrança quiser evocar. Observa-se que a personagem lembra vagamente 

do nome, apesar de não saber “pronunciar, quanto mais escrever”. 

Nesse passado glamoroso de luxo e riqueza vivido na fazenda Marinatambalo, a 

personagem também experimenta a sensação de pertencer a tudo aquilo, como revela o 

narrador: “Lucíola experimentou uma sensação de riqueza e de alta sociedade, como se fosse 

filha de fazendeiro, parenta dos Menezes, nunca Lucíola Saraiva” (JURANDIR, 2018, p. 276). 

Além disso, nas memórias de Lucíola, um fato que nunca mais a abandonou, o encontro com 

um cavalheiro desconhecido. Enquanto galopava, percebe que o jovem ia atrás dela e a segue 

pelas campinas, mas nem sequer sabia o nome do estranho. “Era o mesmo rapaz risonho, agora 

vermelho e molhado de suor. [...] Regressaram no mesmo galope, ela decepcionada e feliz, [...], 

admirando o respeito e a distinção com que aquele homem a tratava e despeitada também por 

isso” (JURANDIR, 2018, p. 276).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Depois das lembranças evocadas, Lucíola se volta ao presente, onde se encontra ao lado 

de Alfredo e, como já era manhã, podem observar as ruínas do reino de Marinatambalo. É nesse 

momento que aparece uma carruagem e entra em cena D. Elisa, mãe do Dr. Menezes e avó de 

Edmundo Menezes, que aparece logo em seguida, para surpresa de Alfredo e encantamento de 

Lucíola. 

 
A caleche parou defronte de Lucíola. Dentro, a senhora de luto ergueu a cabeça 

branca, a mão enluvada. Segurava um lorgnon, o rosto espessamente empoado. Na 

boleia, o rapaz alto que se preocupava em abotoar o peito da blusa. 

- É a D. Elisa, minha Nossa Senhora! Ainda vive?, murmurou Lucíola (JURANDIR, 

2018, p. 282). 

 

A carruagem representa o passado rico. Seguindo os modelos europeus de transporte da 

nobreza, também era possível ser vista nas grandes fazendas dos seringais pela Amazônia, já 

que era habitual aos grandes proprietários de terras copiarem tudo que vinha da Europa. 

“Lucíola pôs-se a contemplar os restos daquela fortuna morta. Os três chalés que constituíam a 

casa grande seguidos dos quatro pavilhões haviam perdido a pintura próspera, azul e branca, de 

1910 e das suas paredes de madeira as tábuas caiam soltas ou podres” (JURANDIR, 2018, p. 

285). 

Nitidamente observa-se o confronto do passado com o presente. Uma distância 

temporal, revelada pela data, dos anos de 1910, que remonta ao passado de glória e esplendor. 

Agora no presente, tudo é ruína, decadência e miséria. Vale lembrar que este paralelo 

apresentado pela memória de Lucíola, através do discurso do narrador, aponta para o que 
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realmente aconteceu depois do declínio da borracha na Amazônia. O que também sinaliza 

Furtado (2018): 

 

Lucíola Saraiva, portanto, e o tio Sebastião, ao acionarem sua memória individual do 

período áureo da economia da borracha, representam a memória coletiva da região, 

demonstração da criatividade de Dalcídio Jurandir que não queria repetir o percurso 

de muitos autores que haviam localizado suas narrativas literárias naquele período. 

Ele avança, ao retratar as personagens vivendo no vácuo daqueles áureos tempos 

(FURTADO, 2018, p. 12). 

 

Muitas fazendas faliram; seus proprietários empobreceram e abandonaram suas terras. 

Nesse aspecto, o reino de Marinatambalo, espaço das recordações de Lucíola Saraiva, também 

foi entregue à própria sorte. Agora restam apenas as ruínas, D. Elisa, a matriarca; Edmundo 

Menezes, o herdeiro sonhador; dona Marciana, a serviçal, que vive entre fantasmas e visagens 

do passado e a realidade do que é a fazenda no presente.  

É nesse ambiente que Dalcídio insere sua narrativa, um estilo diferente do habitual. O 

pós-boom da borracha na Amazônia trouxe consequências até hoje sentidas, mas é a partir dessa 

situação que o escritor paraense desenvolve uma narrativa ficcional carregada de realismo, 

lembrando da assertiva de Benedito Nunes, ao mencionar que a escrita de Dalcídio é também 

herdeira da árvore frondosa do realismo (NUNES, 2004). 

 

4.2.4. As memórias do tio Sebastião: narrativa dentro da narrativa 

 

Voltando ao primeiro capítulo de Três casas e um rio, um personagem também marcado 

pela memória é Sebastião, irmão de D. Amélia. Ele chega à Cachoeira e vai direto ao chalé. 

“Numa das viagens da Lobato pela madrugada, chegara um forasteiro. Ao ouvir palmas à porta 

do chalé, Alfredo levantou-se, alvoroçado. Gostava de acordar assim quando cedo batiam 

visitantes, gente da cidade ou das fazendas” (JURANDIR, 2018, p. 96, grifo nosso). 

A chegada do forasteiro/viajante ao chalé chama a atenção especial. O tio Sebastião será 

uma espécie de “contador de histórias”. Através dele, muitas narrativas, histórias, lendas, mitos 

da cultura popular serão abordados. Pela sua experiência, a memória será evocada para dar 

dinamismo simbólico à narrativa dalcidiana. Não será à toa que a irmã, ao vê-lo, logo se alegra: 

“- Mas como cresceste, Sebastião! Estás uma vara, rapaz. Um negrão, benza-te Deus. Mas que 

vieste fazer aqui? Que andaste fazendo por aí, me diz, Malazarte91” (JURANDIR, 2018, p. 97). 

 
91 Pedro Malasartes, Malazartes, ou das Malasartes é um personagem tradicional da cultura portuguesa e, 

posteriormente, da cultura popular brasileira. É um sujeito que tem a esperteza, a inteligência, a criatividade para 

inventar/criar histórias para enganar outras pessoas em benefício próprio. Segundo Câmara Cascudo, "Pedro 
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Dalcídio Jurandir parece dar a Sebastião a responsabilidade de protagonizar a cultura 

popular amazônica/marajoara. É ele que vai contar sobre suas viagens, suas experiências, bem 

como apresentar ao leitor vários elementos regionais ligados ao simbólico universo da floresta. 

Percebe-se também o diálogo entre o regional e o universal. Ao ser chamado de “Malazarte” 

pela irmã, recebe a confirmação do conhecimento e da relação entre a cultura europeia e a 

cultura amazônica. “Mariinha e Alfredo, em torno do tio e da bagagem, começavam a admirá-

lo. E que altura e bonita voz! Era de um negro bem enxuto, bem lavado, o olhar contente, o 

sorriso carinhoso” (JURANDIR, 2018. p. 97). 

Jacques Le Goff (2003) aponta para uma “memória cotidiana” em sociedades e 

pequenas comunidades, nas quais a oralidade é a principal forma de comunicação. O uso 

cotidiano da memória demonstra um interesse dos diferentes grupos sociais em preservar sua 

cultura, suas tradições e costumes. Os dias no chalé são modificados pela presença do tio e 

cresce em Alfredo uma admiração. 

 

O menino foi descobrindo no tio as viagens, trabalhos desconhecidos, misteriosos 

elementos da água e da selva que constituíam toda a existência daquele preto, 

sorridente e jovem. Os tios, por parte materna, viviam dispersos na Amazônia, e agora 

surgia um deles, o mais moço, de violão, pixaim partido ao lado, contando ao sobrinho 

o que este lhe perguntava sobre o mundo. E havia também no tio o ar de Belém, 

escutava nas suas palavras o rumor dos bondes, o apito dos trens, o movimento do 

cais, navios partindo (JURANDIR, 2018, p. 98). 

 

 A figura do tio Sebastião, aliada à memória individual e coletiva, torna-se, para Alfredo, 

reveladora de aventuras e prodígios, por exemplo, a pororoca da Caviana, evento presenciado 

pelo tio e narrado ao menino, que a cada momento fica fascinado. “Ah, se lhe fosse permitido 

vê-la e ouvi-la, nunca mais lhe esqueceria a voz nem as suas três cabeças enormes abrindo as 

bocas de espuma para mastigar os matos da margem, partir canoas, revolver o fundo, virar 

navios...” (JURANDIR, 2018, p. 99).  

A figura do personagem Sebastião é responsável em contar histórias dentro da grande 

história. Nas andanças de Sebastião pela Amazônia, podem ser encontradas muitas aventuras e 

peripécias desde que saiu com o padrinho para trabalhar. “Sebastião falou-lhe do rio Juruá, lá 

no Amazonas, quanta lonjura. Viajara em navios-gaiola, coisa que o sobrinho nunca fizera” 

(JURANDIR, 2018, p. 99). 

 

 
Malasartes é figura tradicional nos contos populares da Península Ibérica, como exemplo de burlão invencível, 

astucioso, cínico, inesgotável de expedientes e de enganos, sem escrúpulos e sem remorsos". (CASCUDO, Luís 

da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Belo Horizonte & São Paulo: Itatiaia & EDUSP. 1988). 
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Sebastião andara pelo Juruá, na mão do padrinho, um senhor mulato, de coração 

grande. O padrinho se aventurara de Ponta de Pedras para o Amazonas, dizendo que 

voltaria depois que tivesse extraído das vacas leiteiras do Alto Amazonas uma casa 

em Belém, uns juncos no Banco e o colégio do afilhado. Misteriosa linguagem do 

padrinho. Sebastião era nesse tempo um curumim entanguido, de olho rajado, meio 

preto, meio cinzento e manso que nem jacamim. Seguiu o padrinho no rumo do Juruá 

(JURANDIR, 2018. p. 99). 

  

 A experiência e a história de vida de Sebastião pela Amazônia afora fazem dele portador 

de saberes e práticas, conhecedor de outras realidades vividas na floresta. Ao vivenciar 

experiências, é capaz de narrá-las para os demais personagens, em especial, para Alfredo. Uma 

narrativa dentro de outra narrativa maior, que é Três casas e um rio. A história, vista 

anteriormente sobre o curupira do dente verde, que é contada a Alfredo é exemplo desta técnica. 

Além disso, representa a ligação simbólica entre o homem amazônico, as crenças e a selva.  

 

O tio abriu a risada e disse que sim, dera um pedaço de fígado ao curupira que comeu 

com o dente verde. Por isso mesmo, em toda a parte, mal bota a vista e mira a caça e 

logo esta vem caindo, mas vem caindo direitinha na sua mão ou a seus pés. 

- Morta – morta? 

- Mas não sou um caçador encantado? A flecha que o curupira me deu não traz o 

encanto? É peixe, é capivara, é onça. 

- Trouxe a flecha? 

- Guardo dentro da bainha aí na maleta. Terei ocasião de mostrar ao meu sobrinho, 

disse o tio com fingida solenidade. 

- Mas conte a história de seu padrinho. Ganhou a casa? E o colégio? (JURANDIR, 

2018. p. 101, grifo nosso).  

 

 A memória é responsável por garantir unicidade ao discurso do narrador e dos 

personagens. Tal estratégia elaborada por Dalcídio pode ser verificada quando, ao ser 

questionado sobre a flecha encantada que o curupira deu ao tio Sebastião, este prontamente 

responde que está guardada. Há, nesse aspecto, um pacto de aceitação entre o real e o 

imaginário/imaginação, pois a literatura permite tais transgressões.  

Na continuidade das narrativas que se sucedem, surgem as crenças religiosas. Santo 

Antônio, que ia no baú, salvou Sebastião e o padrinho de um afogamento. “Sebastião não se 

lembrava bem, era bem jitinho para ter um juízo bem certo de tudo que sucedeu. Ouviu mais 

tarde contarem que o tiraram d’água, graças ao Santo Antônio que ia no baú. A imagem, de 

bubuia, rodava na correnteza, domando a cachoeira” (JURANDIR, 2018, p. 101). 

  Tradições, costumes, lendas, crenças, fabulações são elementos que podem ser 

verificados a partir das vozes tanto do narrador quanto dos personagens, pois são elementos da 

cultura popular que se perpetuam através da memória, uma vez que é ela que garante a 

autenticidade dos eventos recordados. Há um interesse claro na preservação da cultura. “Há 

especialistas da memória, homens-memórias: “genealogistas”, guardiões dos códices reais, 
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historiadores da corte, “tradicionalistas”. Mas também “chefes de família, idosos, bardos, 

sacerdotes”, [...] tem o importantíssimo papel de manter a coesão do grupo” (LE GOFF, 2003, 

p. 425). 

 Mesmo na modernidade, grupos sociais e/ou populações tradicionais utilizam a 

oralidade para abordar diferentes aspectos e temas que são importantes para tais grupos. São 

narradores, contadores de histórias, os “homens-memórias” que garantem a continuidade dos 

processos coesivos, sempre aliados à memória individual ou coletiva. Este é o papel do 

personagem Sebastião na narrativa maior, ele tem a responsabilidade de organizar outras 

narrativas para dar coerência ao texto literário. 

 Importante esclarecer que, na narrativa dalcidiana, a memória ocupa lugar privilegiado. 

É ela a responsável para aprofundar diversos aspectos que dão ao leitor um convincente 

panorama do que é viver na floresta amazônica. Vale ressaltar que Dalcídio Jurandir, enquanto 

escritor/artista, viveu boa parte de sua vida no Rio de Janeiro, e visitava esporadicamente sua 

terra natal. Mas é a partir dessas viagens e da própria técnica narrativa adotada por ele que a 

memória vai fluir nas penas do autor paraense, transformando-se em discursos narrativos, nos 

quais vozes dialogam e enriquecem o texto literário. 

 Outros momentos e personagens de Três casas e um rio também vão apresentar a 

memória como elemento unificador do texto. O Major Alberto e D. Violante são exemplos de 

personagens que usam como estratégia a memória para enriquecer a narrativa. Ambos vivem 

num entremeio e se dividem entre um “suposto passado glorioso familiar” e o presente, onde 

cada um, à sua maneira, vive os dilemas de vila de Cachoeira. No tópico seguinte, serão 

abordadas as questões de identidade e sua presença no discurso narrativo dos personagens, e a 

sua relação com os eventos mnemônicos desencadeados nas vozes discursivas que se revelam 

no decorrer do romance.  

 

4.3. Identidades amazônicas e memória na narrativa dalcidiana 

  
 

 Neste tópico do capítulo, será abordado o tema da identidade cultural relacionada à 

memória que está presente em Três casas e um rio. O romance de Dalcídio, para esta tese, traz 

essa questão fundamental, que aliada aos processos mnemônicos vistos anteriormente, 

contribuem para dar profundidade à obra e para colaborar a fim de que projeto dalcidiano do 

Ciclo do Extremo-Norte tenha êxito. Conforme aponta Furtado (2010), é descrita na obra “uma 

aristocracia de pé no chão”: 
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Pobres e decaídos, produzidos e cerceados pela própria sociedade burguesa em que se 

inserem, eis os principais personagens dalcidianos que trafegam, corroídos, num 

ambiente também corroído, a Amazônia pós-auge da economia da borracha. Não mais 

marcados, pois pelo embate com uma Natureza grandiosa, mítica, na maioria das 

vezes invencível, como aprouve a grande parte da literatura que focalizou a vida 

amazônica até então (FURTADO, 2010, p. 15). 

 

 Dalcídio Jurandir toma para si a tarefa de incluir no texto literário vozes narrativas de 

personagens sem nenhuma importância. Para ele, são essas vozes que constroem a identidade 

cultural da Amazônia a partir de então. As construções identitárias passam por um processo de 

relação com o espaço/território, e é justamente aí que se dá a identificação e consequentemente 

a afirmação de uma identidade, mesmo que seja transitória, circunstancial e/ou provisória.  

 Também Paulo Nunes (1996) chama a atenção ao que na Literatura Brasileira, “era 

aquela visão paradisíaca, resíduo deixado aqui pelo colonizador português na época 

quinhentista. Até mesmo a literatura determinista de Inglês de Souza [...], não consegue livrar-

se da superficialidade no que tange à abordagem da floresta amazônica” (NUNES, 1996, p. 60). 

E ainda destaca que o papel que Dalcídio Jurandir cumpriu, “percebendo esta lacuna, foi à luta 

e traçou um projeto estético que visava diminuir o desconhecimento que os brasileiros tinham 

do imaginário amazônico” (NUNES, 1996, p. 60). 

 Na Amazônia, alguns movimentos revolucionários deram a tônica na construção de 

identidades. Um deles foi o movimento cabano. A Revolta da Cabanagem, como ficou 

conhecida, foi um movimento que buscava autonomia política da província do Grão-Pará, entre 

os anos de 1835 e 1840, ocasionada por uma grande insatisfação e pelas péssimas condições de 

vida das camadas mais baixas da população, ocorrendo conflitos entre comerciantes paraenses 

e comerciantes portugueses, acentuando ainda mais os ânimos, transformando-se aos poucos 

em revolta popular. 

 Dalcídio Jurandir mostra, no romance, alguns indícios dessa revolta que ainda se faz 

presente no discurso da região. No primeiro capítulo, ao tratar das questões políticas que 

envolvem Cachoeira, inserida no cenário estadual entre “oposição” e “situação”, Dona 

Violante, costureira da vila, traz segredos guardados e nunca revelados, conforme relata o 

narrador. “Falavam que guardava numa colcha de retalhos cartas de Vinagre92 e Angelim93, 

balas da cabanagem, sem nunca dizer nem sim nem não quando lhe perguntavam” 

 
92 Francisco Pedro Vinagre (1793-1873) era lavrador e um dos líderes do movimento da Cabanagem. Político 

brasileiro, foi um dos presidentes da Província do Grão-Pará, no ano de 1835, durante o Governo Cabano, também 

chamado de Governo Republicano Independente. 
93 Eduardo Francisco Nogueira Angelim (1814-1882) foi um lavrador e revolucionário que morou no Grão-Pará. 

Ele participou e liderou ativamente a luta para que a província fosse independente do Império brasileiro no 

movimento da Cabanagem. Foi declarado presidente cabano depois de Francisco Vinagre. 
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(JURANDIR, 2018, p. 55). O excerto expõe informações sobre os segredos de dona Violante, 

uma espécie de líder da oposição na vila. “Major Alberto não escondia a sua admiração: 

Violante possuía uma obstinada ideia do povo que fazia lembrar as mulheres da Revolução 

Francesa” (JURANDIR, 2018, p. 54). 

 Em outra passagem, até mesmo o Major Alberto, no romance, destaca-se por ser homem 

branco e culto e que está em um entre-lugar, pois, apesar de viver em Cachoeira, sua atenção, 

pensamentos e devaneios ultrapassam as fronteiras, ligando-se ao que acontece no mundo lá 

fora, Belém, Estados Unidos, Rússia, Europa. E, a partir de jornais, revistas e enciclopédias, o 

personagem se encontra sintonia com o que, para ele, seria a “civilização e progresso”. Ao ser 

questionado por D. Amélia sobre uma pretensa candidatura a Intendente em Muaná, outra 

cidade do Marajó na qual viveram, Alberto relembra sua origem e de certa forma traz, nas 

entrelinhas, uma suposta identidade. 

 

- E os meus parentes e os caboclos mortos pelos correligionários do seu avô 

português? Que me diz? Ora, seu Alberto... 

Então, Major Alberto recordava que, da parte da mãe, havia também parentes seus 

envolvidos com os cabanos. 

- Tenho sangue caboclo, tu bem sabes. 

Dona Amélia movimentava a máquina. Major ficava pensativo. 

- É verdade, disse, que ainda não se pode entender o que vem aí pelo futuro. Que os 

tempos mudam, isso eu sei. Mas quando chegará essa mudança em Cachoeira? 

(JURANDIR, 2018, p. 73, grifo nosso). 

 

 O termo caboclo, muito usado na região amazônica, serve para designar os nativos da 

floresta, pessoas que nasceram e vivem no meio da mata, da pescaria, da pequena lavoura e da 

caça, muitas vezes também é usado como um termo pejorativo. Dalcídio dá um sentido 

identitário ao termo, ser caboclo, portanto, é estar em sintonia com a natureza, com a floresta, 

com os animais, ou seja, com tudo que há de bom na Ilha do Marajó e na Amazônia. E vem ao 

encontro ao que Nunes (1996) assinala sobre o fazer literário dalcidiano para se livrar de 

amarras de um suposto regionalismo. 

 

Fazer literatura – a provocação criadora – na Amazônia é aparentemente fácil, pois a 

matéria-prima se oferece fartamente ao escritor. O imaginário da cultura ribeirinha 

faz-se como um olhar magnético, uma força compulsiva quer nos suga, nos traga 

(NUNES, 1996, p. 60). 

 

 É este movimento de construção de identidades que o escritor paraense soube aproveitar, 

uma vez que alimenta-se dos fatores e recursos que a própria floresta amazônica oferece, 

elaborando, assim, o seu texto literário a partir dessas construções. Além disso, o autor, cria 

personagens recheados de “caboclismo”, dizeres populares, orgulhosos de sua origem e lugar, 
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apresentando, como dito anteriormente, uma sintonia entre o local e o universal. É, então, nesse 

espaço de escritura que transita Jurandir, o que pode ser reafirmado pelas palavras de Nunes 

(1996): 

 

O difícil não é copiar o repertório já falado pelas pessoas da região, difícil é torna-lo 

universal, combinando, enredando, fazendo-o funcionar como uma espécie de chave 

para que o leitor, de qualquer nacionalidade, ao lê-lo, possa identificar amor, dor, 

prazer, esperança, revolta, sentimentos fartamente, mundialmente, humanos 

(NUNES, 1996, p. 61). 

  

 As características de uma literatura regional é ligam-se a elementos universais que 

podem ser facilmente reconhecidos em qualquer parte do mundo. Nesse sentido, Jurandir 

transita entre o localismo e o universalismo, mas construindo, a partir de sua narrativa, uma 

identidade amazônica. Tal escrita pode não ser uma tarefa fácil, até mesmo seus personagens 

transitam em dois planos, o da incerteza e o da aceitação. Alfredo, por exemplo, é a 

representação máxima desse dilema, dessa dualidade, pois vive em dois mundos, o que ele é e 

o que pode tornar-se a partir de sua própria realidade e origem, conforme será verificado no 

tópico adiante. 

 

4.3.1. Alfredo e a busca por uma identidade Amazônica  

 

 Alfredo é um menino marajoara e personagem-protagonista de praticamente todo o 

Ciclo do Extremo-Norte, a exceção está em Marajó (1947), segundo romance dalcidiano. É ele 

o responsável por unificar e construir uma identidade cultural amazônica. No livro Três casas 

e um rio (2018), o menino aparece na terceira página do capítulo I, no momento em que é 

questionado pelo Major Alberto sobre o paradeiro de uma tesoura. Nesse instante, Alfredo se 

prepara para a pescaria. “Preso aos preparativos da pesca noturna, Alfredo nem parecia escutá-

lo, tão habituado àquelas buscas do pai pelo chalé” (JURANDIR, 2018, p. 17). 

 Na passagem acima, percebe-se dois elementos que evidenciam o espaço amazônico. O 

primeiro se refere ao fato de Alfredo ser um “menino pescador”. Através dessa característica, 

fica evidente que a pescaria é algo comum, talvez a principal atividade das populações 

ribeirinhas amazônicas, e seu modo de vida. Alfredo, com sua inventividade e fabulação, 

transforma essa atividade em brincadeira poética. Em um novo trecho do romance relacionado 

com as águas, outro personagem, Danilo, filho de Nhá Porcina, sonha com o desejo de ser um 

piloto de barcos na baia do Marajó. “Danilo, vara em punho, falava que seu gosto era estar 
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longe, viajando ao lado de um primo no mar da Contracosta, aprendendo a pilotar. Mas tinha 

fé ainda de que haveria de ser piloto de barco no Maguari” (JURANDIR, 2018, 47). 

 Pescarias, embarcações, montarias, pilotar barcos, água, rios e lagos são ações e termos 

que ligam os personagens às atividades concatenadas ao cotidiano do sujeito ribeirinho, já que 

há um orgulho e aceitação intrínseco percebido no discurso narrativo. “Para Danilo só existia 

uma baía no mundo, a de Marajó e o mar da Contracosta que vinha, na boca dos tripulantes, 

enrolado em trovoadas e lendas” (JURANDIR, 2018, p. 47). Logo, o espaço ficcional é 

importante na construção das identidades assumidas.  

  Na relação do romance dalcidiano com as águas, vale lembrar o que Paulo Nunes (2001) 

define como aquonarrativa ao estilo literário de Dalcídio Jurandir. “Na obra do “Extremo-

Norte” predomina o aquático fascina-me na escrita dalcidiana o fato de se perceber o estilo 

encharcado, em que o narrador manipula, conforme suas necessidades, a construção de 

parágrafos longos” (NUNES, 2001, p. 34, grifo nosso). É forte a presença das águas. A presença 

das águas das “grandes chuvas”, dos rios, dos lagos, dos furos, dos igarapés e do oceano na 

tessitura de Jurandir dá a sensação ao leitor de estar em um constante movimento de navegação. 

Por isso, “a aquonarrativa enquanto estilo literário, sustenta-se ainda pela poetização do 

discurso, associado ao uso equilibrado das linguagens culta, popular e literária” (NUNES, 2001, 

p. 34). 

Outro aspecto que ganha destaque é o chalé. É nele que Alfredo encontra elementos para 

a construção identitária de menino ribeirinho, tendo uma estreita ligação entre o homem 

amazônico e seu espaço de morada/origem. Na obra em questão, Dalcidio apresenta vários 

espaços, o macroespaço (Cachoeira, Ilha do Marajó, Amazônia) até o microespaço (chalé, casa 

de Lucíola, fazenda Marinatambalo). O chalé seria um microespaço, mas que simboliza todo o 

espaço territorial, uma representação de um espaço maior, já que é ali que Alfredo encontra 

formas de subsistir a toda intempérie que lhe causa desconforto e desconfiança. Gaston 

Bachelard (1993) afirma que “a casa e universo não são simplesmente dois espaços justapostos. 

No reino da imaginação, ambos se atiram reciprocamente em devaneios opostos” 

(BACHELARD, 1993, p. 59). Logo, o chalé assume diferentes papeis para o menino. 

 

Afastado daqueles recantos, o chalé era-lhe uma área inteiramente preciosa, tão 

sua, restrita e universal, vasto mundo a conhecer e sondar, para descobrir-lhe as 

íntimas paisagens, as diferentes temperaturas, as misteriosas povoações do subsolo 

etc. Aquela pontezinha era a frágil ligação com a inexplicável infinidade das outras 

áreas do mundo (JURANDIR, 2018, p. 176, grifo nosso). 

 



175 

 

 O chalé, então, é um espaço de segurança para Alfredo, pois é através dele que pode 

viajar para outros lugares, tendo como porto seguro sua casa, seu espaço, no qual se sente 

menino, marajoara, amazônico, onde constrói sonhos e devaneios. É uma espécie de guardião 

de sonhos do menino ribeirinho. Para Alfredo, o chalé, muitas vezes, funciona como um ser 

vivente: “Alfredo contemplava o chalé, a estrela frontal, o cenho franzido das quatro janelas, 

[...] surpreendeu o rosto do chalé com seus quatro olhos fechados sem aquele ar tanto 

carrancudo. Estava adormecido, porém satisfeito com seus habitantes” (JURANDIR, 2018, p. 

176). 

 A relação com o espaço narrativo é essencial para a construção da identidade de Alfredo, 

uma vez que dá suporte para que o menino possa identificar-se com o que é ser amazônico. 

Dalcídio Jurandir oferece elementos que são próprios ao cotidiano dos sujeitos que vivem na 

Amazônia, visto que só consegue entender quem realmente passa por um processo de 

construção simbólica constante, como se percebe em Alfredo. 

 

Em torno do chalé, jovens pitombeiras, o capim, as poucas árvores que não cresciam 

nem tinham idade, a cerca que parecia ter brotado ali como as plantas, objetos e seres 

que viviam dentro, conversando longamente com o menino. Eram a sua casa, a sua 

profunda propriedade e esse sentimento de posse em Alfredo tinha a medida de 

sua imaginação. Por isso, os outros lugares, objetos e pessoas tornavam-se mais 

distantes, inspirando-lhe algum medo ou tédio, noções de lenda e proibidas aspirações 

(JURANDIR, 2018, p. 176, grifo nosso). 

 

 O “sentimento de posse” descrito no excerto acima pode ser traduzido pelo sentimento 

de pertencimento ao qual Alfredo é constantemente atravessado. Há uma identificação clara do 

menino com o espaço, habitado ou não, ele constrói essa identificação mediante tudo que está 

ao seu redor: chalé, rio, animais, árvores, encantarias, enfim, a floresta amazônica está presente 

no pensamento e coração de menino marajoara.  

 Ressalta-se que, no primeiro romance do Ciclo, em Chove nos campos de Cachoeira 

(1940), Dalcídio metaforiza que “o chalé é uma ilha batida de vento e chuva”, e dá destaque 

como um lugar primordial na narrativa.  Ozíris Borges Filho (2007) afirma que o espaço é “a 

projeção psicológica do personagem. E essa projeção pode ser uma característica intrínseca 

desse personagem ou de um estado momentâneo” (BORGES FILHO, 2007, p. 36). E é 

justamente nesse momento que os sentidos simbólicos são produzidos e ganham vida, 

fortalecendo-se. 

 Não se pode negar que Alfredo vive em movimento, entre um o que é e o que pode 

tornar-se, conforme dito anteriormente, e muitos questionamentos surgem em seus 

pensamentos ao analisar a diferença entre o pai, Major Alberto, e a mãe, Dona Amélia, por 
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exemplo, encontrando ali um desconforto. “Neste pensamento em que voltavam as conversas 

do chalé, Alfredo deu com a figura de sua mãe das janelas de frente. Era um rosto bem negro 

ao sol [...]. O menino perturbou-se com o contraste entre a imagem do cometa e a aparição de 

sua mãe” (JURANDIR, 2018, p. 178-179). 

 Fica evidente que, ao trazer as indagações de Alfredo sobre as diferenças paternas, 

Dalcídio Jurandir gera uma discussão sobre a composição da população que vive na Amazônia. 

Muitos sujeitos advindos de diversas partes do Brasil e do mundo se deslocaram para o Norte 

do país com diversos objetivos. Do movimento migratório, surgem novas conformações 

populacionais, nas quais diversas culturas se confrontam e interagem, produzindo algo novo. 

Alfredo é a representação do novo em termos de identidade cultural amazônica, e D. Amélia, a 

mãe preta e iletrada, ajuda na construção dessa identidade e também na realização do sonho de 

sair de Cachoeira. 

 

Nela restava a única esperança de partir, oculta naquela escuridão cintilava a cidade, 

dela dependia a viagem para que ele pudesse ser um homem – um astrônomo, que 

sabe? No entanto, houve tempo em que desejou não ter nascido daquela mãe... E um 

remorso escorreu-lhe do coração, como a lama daquela vala (JURANDIR, 2018, p. 

179). 

 

 Alfredo vive um conflito interno, isso está claro no trecho acima, a partir de tal conflito, 

viverá dilemas e sofrimento até chegar a sua própria aceitação como sujeito marcado pela 

diversidade, pela mescla e pela heterogeneidade cultural. A dualidade do menino está em 

perceber a cor da mãe preta, que contrasta com a cor do cometa, a cor branca, e a cor do seu 

pai. O dualismo apresentado ao leitor perseguirá Alfredo durante toda a narrativa, gerando 

reflexões e monólogos profundos sobre qual papel assumir. Logo, merece destaque retomar o 

que Dalcídio Jurandir apresenta em seu primeiro romance, Chove nos Campos de Cachoeira 

(2019), ao descrever Dona Amélia e sua origem:  

 

D. Amélia era uma pretinha de Muaná, neta de escrava, dançadeira de coco, de 

isguetes nas Ilhas, cortando seringa, andando pelo Bagre, perna tuíra, apanhando açaí, 

gapuiando, atirada ao trabalho como um homem. Viu a mãe morrer de uma recaída de 

papeira, sem recursos, a palhoça caindo, a prostituição, o pai golado dizendo besteiras 

na hora do enterro, mas Amelinha firme não se deu por achada. Tinha perdido um 

filho levado pelo sucuriju nas Ilhas (JURANDIR, 2019, p. 78). 

 

 Dona Amélia é “cabocla marajoara”, possuindo todas as características de uma mulher 

amazônica. Ela tem uma identidade assentada em sua origem, negra, descendente de escravos, 

trabalhadora dos seringais. Em outro momento, o narrador, a partir das impressões de Rodolfo, 

amigo da família de Alfredo, observa “de perto a simpatia e calor de preta tão moça ainda, a 
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diferença de idade entre ela e o Major [...]. Era ou não era simples cozinheira, preta de pé 

rapado, trazida pelo Major para o pé das panelas?” (JURANDIR, 2018, p. 65). As reflexões que 

Alfredo faz sobre a composição familiar, suas origens e que lado assumir trazem desconforto 

ao menino, pois há um conflito constante que não está resolvido. 

 

E era filho daqueles dois que se injuriavam e que lançavam ameaças um contra o 

outro. Seu pai escarnecia e humilhava sua mãe, de maneira definitiva. Sentia nele o 

branco e sua cor na varanda, sob a escassa claridade, imprimia maior domínio sobre 

aquela empregada negra em que se transformava D. Amélia, sobre aquela escuridão e 

desordem que vinham do rosto da mãe” (JURANDIR, 2018, p. 254). 

 

 O caminho que Alfredo percorre para encontrar uma identidade que lhe dê segurança e 

conforto é longo. O menino passa por questionamentos, revolta e a não aceitação das relações 

entre o pai e a mãe dentro do chalé. Muitas vezes, Alfredo desejara não ser filho de Amélia. 

Nesse percurso, também descobre o alcoolismo da mãe, o que acentua ainda mais sua revolta e 

desesperança em ir para o colégio em Belém. “D. Amélia veio em busca dele e Alfredo sentiu-

lhe o hálito tão forte como o hálito dos bêbados que se habituara a observar na taberna de Salu 

ou no mercado” (JURANDIR, 2018, p. 257). Tudo isso o desloca, o atormenta, e faz com que 

viva uma verdadeira saga que o leva ao encontro de si e de um amadurecimento devido a essa 

nova realidade vivenciada no chalé. “Confirmava-se a acusação do pai e a cena do banheiro. 

Era a bebida. Era. Sua mãe bebia” (JURANDIR, 2018, p. 257-258) 

 Ao ser confirmada tal situação de instabilidade no romance, um episódio marcante para 

definição identitária de Alfredo é a fuga empreendida para a fazenda de Marinatambalo, narrado 

no capítulo sete. É ali que o menino encontrará certa harmonia a respeito do dualismo que o 

perturba. 

 
Onde estava, para onde caminhava, não sabia. No entanto, caminhava sempre. 

Atravessava uma zona de torroadas que lhe doíam nos pés descalços. Os juqueris 

espinhentos cortavam-lhe os dedos. Principiou a coçar-se: eram os mucuins subindo-

lhe pelo corpo. Procurou num caminho de gente e de gado naquela extensão de capins 

úmidos e aterroados, não acertava encontrá-lo. Sabia que muitos deles, entrecruzando-

se por ali: o caminho do cemitério antigo onde estava sepultada a mãe de Lucíola, o 

que findava à frente da casa de seu Cristóvão; o caminho que renteava a Estação de 

Monta; o caminho direito de onde o sol nascia e vinha contornar o cata-vento; e seguia 

obliquamente em direção das fazendas, do cemitério novo, para Marinatambalo” 

(JURANDIR, 2018, p. 263). 

 

 Na travessia pela floresta para chegar aos campos abertos, Alfredo sofre intempéries 

que lhe causam dor. Os pés descalços doem, os dedos são cortados por espinhos e os mucuins 

sobem pelo seu corpo. São dores físicas sofridas para poder se livrar das perturbações 

psicológicas e do fato de confirmar a bebedeira de Amélia e sua possível morte, além de 
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exteriorizar as atitudes do pai, homem culto e branco, e a não  certeza que seu grande sonho de 

ir estudar em Belém se concretizará, afetando-o profundamente. 

 A noite da tal travessia é composta de vários elementos que o narrador argumenta como 

necessários para uma chegada final de Alfredo mais maduro psicologicamente e pronto para 

realizar seu sonho. “Queria libertar-se daquela tirania de ilusões e mentiras, de medo e de faz 

de conta. E por isso sentiu que crescera muito naquela noite, tornava-se adulto pelas decepções 

e pelo orgulho ferido” (JURANDIR, 2018, p. 266). 

Ao empreender a fuga, imagina a mãe morta de tanto beber, corre e é perseguido por 

Lucíola Saraiva, que tenta alcançá-lo. Este fato ligado ao sobrenatural, para Alfredo, é a voz de 

Amélia morta que está gritando por ele. Sofrimento e incerteza fazem com que o menino passe 

por uma noite cheia de reflexões internas a fim de chegar à redenção na manhã seguinte, quando 

descobre que é Lucíola, a falsa mãe branca, que está em seu encalço. É nesse momento que 

ambos, Alfredo e Lucíola, entram no Reino de Marinatambalo e juntos passam por todo um 

processo rememoração do que foi um dia a fazenda. 

Então, o narrador propõe a Alfredo ser o porta-voz de uma identidade mestiça, híbrida 

e heterogênea, uma identidade marcada pelo dualismo. Dois mundos que estão em contato e 

que nenhum prevalece sobre o outro. As incertezas vividas pelo menino são importantes para 

demonstrar o movimento de construção da identidade cultural de Alfredo que, apesar de ser um 

menino rural/ribeirinho, é na cidade grande que ele quer se deslocar e encontrar-se, por isso o 

sonho de ir para a capital do estado. 

 Dalcídio Jurandir inova em sua escritura ao construir um texto literário que sobressai a 

um simples regionalismo. Alfredo, em sua saga para encontrar uma sólida identidade, entra em 

um terreno movediço e alagado que o desestabiliza a todo o momento. É aí que a narrativa 

ganha dimensões universais, pois tais elementos podem ser encontrados em vários personagens 

de outras obras consideradas mundiais. Mesmo concatenada ao espaço/território amazônico, a 

identidade do menino marajoara dialoga com outras paisagens, com outros territórios, 

incertezas, angústias e encontros consigo mesmo. 

 Nesse sentido, vale relembrar o que foi visto no segundo capítulo da tese, quando Stuart 

Hall (2006) e Zygmunt Bauman (2005) apontam para o caráter de incertezas, transitoriedades 

e efemeridades nas construções identitárias na modernidade. É o que se pode perceber em Três 

casas e um rio, os personagens, apesar da ligação estreita com o espaço/território amazônico, 

estão num terreno movediço de construção de suas identidades. 
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4.3.2. Outras identidades em Três casas e um rio 

 

 Além de Alfredo, outras personagens de Três casas e um rio (2018) também 

desenvolvem construções identitárias assentadas na ambiguidade, na ambivalência e na 

dualidade, causando conflitos no decorrer da narrativa. É a partir dessa afirmativa que este 

tópico quer discutir questões acerca da relação entre o romance dalcidiano, seus personagens, 

identidades culturais, tradição e modernidade. 

 Desde a chegada do branco europeu na América, uma série de movimentos migratórios 

foi sendo realizada com diversos objetivos, entre eles, o de buscar riquezas e de povoar as 

diversas regiões do imenso território ameríndio. Logo, a Amazônia é formada por um grande 

número de estrangeiros, pessoas de outras regiões do Brasil, além dos nativos. Tal movimento 

vem de longa data, mas é no século XIX e XX que se pode entender como momento-chave para 

conhecer a atual realidade da região amazônica.   

 A Modernidade e Pós-modernidade presentes nestes dois séculos lograram, na 

Amazônia, a construção de uma nova configuração, presente nas relações sociais, econômicas 

e principalmente na área cultural, em especial, nas artes em geral e na literatura. É nesse 

momento de grande confluência que Dalcídio Jurandir inicia seu trabalho literário, e  não fica 

alijado do processo de modernização e sua avalanche. É nas penas do autor marajoara que 

surgem personagens singulares que, assim como Alfredo, transitam entre a tradição e a 

modernidade, entre o passado e o presente, entre o conhecimento racional e os saberes 

tradicionais.                                                                                     

 Personagens como Major Alberto, Dona Amélia, Rodolfo, Edmundo Menezes, Lucíola 

Saraiva, entre outros, estão em um terreno de muitas confluências e movimentos identitários. 

Seus discursos formam um todo emaranhado de representações que saltam aos olhos do leitor 

com uma riqueza cultural enorme. Impossível trazer nesta tese cada um dos muitos personagens 

do romance, mas serão abordados breves comentários de dois, a saber, Major Alberto e Rodolfo 

Saraiva. 

 O secretário da intendência de Cachoeira, Major da Guarda Nacional Alberto Coimbra, 

cumpre papel importante para o diálogo entre a tradição e a modernidade. Ele é incumbido de 

transitar pelos dois mundos antagônicos que assolam o século XIX no mundo todo, construindo, 

assim, sua identidade na dualidade social. Além de secretário, Alberto tem o trabalho de ser 

“adjunto do Promotor Público da Comarca e Conselheiro do Ensino” (JURANDIR, 2018, p 15). 

 No pequeno excerto, na primeira página, já se pode perceber a importância social de 

Alberto para a vila de Cachoeira. O homem assume diversas funções, apesar de ser indicado 
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político do Dr. Bezerra, intendente municipal, tem seus méritos próprios para o trabalho. É um 

homem branco, culto, leitor de catálogos, revistas e magazines que mandava trazer de diversas 

regiões do mundo ou ganhava de presente do intendente, “passava horas se embalando, a ler 

catálogos ou a comtemplar as duas estantes de ciência popular em edições portuguesas, 

gramáticas e dicionários” (JURANDIR, 2018, p. 15). O Major Alberto também instalou uma 

pequena tipografia, tinha conhecimentos da “arte fogueteiro e fabricante de sabão” 

(JURANDIR, 2018, p. 15). 

Nesse entrecruzar de diálogos que Alberto elabora reflexões, indagações e afirmativas 

sobre Cachoeira, sobre a Amazônia e sobre o mundo. Logo, não se pode negar que sua 

identidade vive em um entrecruzar, em um diálogo em constante construção, pois, para ele, a 

“civilização” e a modernidade precisam estar presentes na vida das pessoas, mesmo que sejam 

em lugares distantes, como é o caso da vila onde mora. Vale lembrar, por exemplo, que a 

fabricação de sabão e a de fogos feitos por ele são técnicas e conhecimento popular, materiais 

e produtos confeccionados de forma manual que estão relacionados com a tradição. 

Uma questão salta sobre Alberto: como é construída sua identidade a partir desse 

diálogo? A resposta para esta pergunta está baseada no que Stuart Hall (2006) afirma: quando 

os “sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por 

uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis” (HALL, 2006, p. 13).  

 

Quando, às tardes, vinha D. Amélia com o cafezinho, Major Alberto, num embalo de 

acaso, punha abaixo o monte alto dos catálogos, exclamava, habitualmente: 

- Lá se foi, desabou a civilização. 

E apanhava a xícara, em meio daquela civilização no soalho, com o gato ronronando 

sobre as páginas abertas, estampas e ilustrações.  

Naquela noite, o Major imprimia rótulos para as garrafas de vinagre de Salu. 

Pé no chão, haste dos velhos óculos segura por um barbante, manejava o braço do 

prelinho francês, tentando ao mesmo tempo enrolar, com o desajeito de sempre, os 

punhos soltos da puída camisa desabotoada e fora da calça de seu antigo uniforme da 

Guarda Nacional (JURANDIR, 2018, p. 16). 

 

 Ao leitor mais atento, causa certa estranheza o excerto acima por possuir vários 

elementos antagônicos que se relacionam. Ambientado no chalé, casa típica ribeirinha do 

interior amazônico, lá está Alberto a se embalar na rede, também objeto típico das populações 

tradicionais. Nessa ambientação, encontram-se dispositivos da modernidade civilizatória, como 

o “prelinho francês” que confecciona os rótulos para o vinagre caseiro da venda do Salu. A 

narrativa é interessante para a afirmativa sobre as construções identitárias que o sujeito vive. 

Seus componentes constitutivos são diversos, plurais, heterogêneos e, acima de tudo, duais.  
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Major Alberto faz reflexões importantes acerca de seu trabalho, que já dura quinze anos 

em Cachoeira. Vivendo uma situação de instabilidade devido à disputa política entre o atual 

intendente, Dr. Bezerra, e o representante da oposição, Dr. Lustosa, onde iria parar se os 

oposicionistas vencessem? Essa é a principal preocupação por ora. “- É demais, é demais, 

sussurrou o Major, naquele curto balanço de quinze anos de Secretário, quem sabe se lisonjeado 

com tantos encargos” (JURANDIR, 2018, p. 25). Não há como abarcar a ideia de uma 

identidade cultural única, exclusivamente amazônica, usada no singular, relegando a enorme 

diversidade existente na composição das sociedades que estão presentes na obra de Dalcídio 

Jurandir, e Alberto também representa esta composição diversa. 

 Por outro lado, o personagem Rodolfo é o tipógrafo de Cachoeira. Aprendeu o ofício de 

tipografia com o Major Alberto, e ambos são responsáveis de produzir o quinzenário A 

Gazetinha. Irmão de Lucíola, Rodolfo Saraiva é um rapaz que se movimenta por todos os 

lugares e ambientes de Cachoeira. Ele conhece a todos e trava diálogos com pessoas de 

diferentes origens sociais, mas é no chalé que desenvolve conversas com o Major, nutrindo 

ainda uma especial amizade por D. Amélia. É a ela que, na ausência do Major, presta pequenos 

serviços domésticos. 

 

Rodolfo conhecia bem aquele Ah! de pouco caso habitual nas exclamações de D. 

Amélia. Velhos amigos eram, sim, porém Rodolfo sempre a chamava de dona e a 

tratava de senhora. Naqueles últimos tempos, crescia nele um respeito por ela que raro 

sentia pelas senhoras brancas da mais alta posição na vila ou que passavam nas lanchas 

dos fazendeiros (JURANDIR, 2018, p. 63). 

 

 A amizade de Rodolfo com Amélia gera desconfiança, desconforto e comentários na 

vila. Resultado disso é o conflito causado na noite de São Marçal, quando Amélia vai tirar 

satisfação de D. Finoca Gouveia sobre quem era o verdadeiro pai de Alfredo. Mas, à parte do 

episódio, a amizade e o respeito que são percebidos, além da valorização do outro, neste caso, 

a valorização de Amélia como mulher negra e quem realmente representa a alma do chalé, 

devem ser considerados. Rodolfo também é responsável por dar as notícias vindas da capital. 

“Duas horas depois da chegada da Guilherme, entrava no chalé, com um jornal na mão, 

contando as novidades da lancha, Rodolfo, o tipógrafo, antigo aprendiz do Major” 

(JURANDIR, 2018, p. 50). 

 Esta característica de Rodolfo de transitar pelos vários ambientes de Cachoeira dá ao 

rapaz ares de ser bem-informado. “Sempre pelas manhãs, Rodolfo, o tipógrafo, saía de casa 

para as suas voltas pelo mercado, espiar, de passagem, do meio da rua a sala já movimentada 

da Duduca, para no barbeiro, demorando-se numa puxadinha de palha” (JURANDIR, 2018, pp. 
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55-56). Rodolfo dialoga e mantêm relações de amizade com a oposição e com os da atual 

situação administrativa da intendência. 

 Ele chama especial atenção ao leitor ao criar uma imagem de um rapaz que vive os 

dramas e conflitos cachoeirense de forma tranquila, assentado na identificação com o lugar. 

“Com seus vinte e três anos, Rodolfo desfrutava o montepio da mãe, cheio de brilhantina no 

cabelo e nos fatos de linho H.J. [...] Dado a mulheres, era bem dizer, o galã da rua de baixo” 

(JURANDIR, 2018, pp. 63-64). Mesmo dessa forma, Rodolfo passa por um conflito interno, 

que vai ser revelado no capítulo treze, no momento dos preparativos para o casamento de 

Lucíola Saraiva e Edmundo Menezes. 

 Rodolfo, Lucíola Menezes, Didico e Dadá eram irmãos da mesma mãe, mas de pais 

diferentes; o primeiro nunca conheceu quem era seu pai. “Afinal, dissera, certos momentos, 

numa explosão sombria, eram irmãos pelo mesmo ventre, mas de pais diversos e quase todos 

desconhecidos” (JURANDIR, 2018, p. 429). Logo, esta angústia o perturbava desde menino, 

causando-lhe admoestação ao refletir sobre o assunto. 

 

Desde menino procurara saber, com uma curiosidade vã e monótona. Conhecer o pai, 

sem nunca perguntar a mãe, para melhor odiá-lo ou rir ao examiná-lo da cabeça aos 

pés, dizendo consigo: aqui estou eu, velho patife, esta obra do acaso, de uma noitada 

de que já nem mesmo terá lembrança. Vingo-me botando filhos nas outras que talvez 

nunca adivinharão quem sou (JURANDIR, 2018, p. 429). 

 

 A identidade construída por Rodolfo é abalada por questões de origem familiar. Não 

saber quem era o pai o desconforta, mesmo assim, ele se considera um sujeito que mantêm 

relações estreitas com o espaço/território que vive. É um jovem mulato, como descreve o 

narrador, que “penteando o cabelo de mulato partido ao meio, Rodolfo acompanhava o trabalho 

de D. Amélia” (JURANDIR, 2018, p. 429). 

 Ao construir sua identidade, Rodolfo procura manter um diálogo entre o passado e o 

presente. Sem saber quem era seu pai, isso lhe causa certa revolta e instabilidade, recupera-se 

e supera tal problema: “hoje, mudava de pensamento, mudava” (JURANDIR, 2018, p. 429). 

Há uma superação do rapaz que aceita sua condição de não ser reconhecido pelo pai, mas que 

constrói o orgulho intrínseco de ser mulato, de origem marajoara. E chama especial atenção, 

pois é contrário ao casamento da irmã com Edmundo Menezes. 

“- Por meu gosto, Lucíola não se casava com esse rapaz. Mas minha irmã não é livre? Rodolfo 

dizia: os Menezes, a seu ver, mereciam cadeia. O último deles arrancava-lhe a irmã para aquele 

casamento tão fora de propósito” (JURANDIR, 2018, p. 428). 
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 A afirmativa do excerto acima, no qual Rodolfo defende a prisão dos Menezes, está 

carregada de significado. Conhecedor da realidade de Cachoeira, sabe o que a família Menezes 

fez aos vários moradores, pescadores, pequenos agricultores para manter suas terras e riqueza. 

A fazenda Marinatambalo foi construída a partir da exploração de muitas pessoas, isso revolta 

Rodolfo, que se posiciona contra os absurdos de tal família. Claramente se percebe, então, uma 

luta social travada nas entrelinhas do discurso narrativo e pela posição firme de Rodolfo, uma 

vez que ele faz uma opção de identificação social. 

 Resta afirmar que a identidade cultural do mundo amazônico apresentado por Dalcídio 

Jurandir em Três casas e um rio (2018) está carregada de mundos antagônicos, cercados pela 

ambivalência, com personagens que, aos poucos, vão construindo sua identidade em um terreno 

encharcado. Nesse sentido, vale lembrar que, para Stuart Hall (2006,) a identidade cultural não 

é algo fixo e terminado, mas algo “produzido”, nunca está completo. “Não é de modo algum 

uma essência fixa que existe inalterada e aquém da história e da cultura. Não é um qualquer 

espírito universal e transcendental que nos habita e no qual a história não deixou nenhum traço 

fundamental” (HALL, 2006, p. 25). 

 Os sujeitos, vivendo em sociedade, são marcados pela história que está impregnada nas 

construções identitárias. Em Três casas e um rio (2018), não são somente os dramas individuais 

de Alfredo são apresentados pelo narrador, mas há uma série de histórias nas quais fica 

evidenciado como se deu o processo de formação identitária na Amazônia. A cultura negra, a 

indígena e a europeia, todas em conformação em um mesmo espaço/território. É mediante esta 

conformação que as novas identidades culturais serão formadas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O interesse primordial desta tese esteve vinculado em fazer uma leitura e análise dos 

romances Os rios profundos (2005) e Três casas e um rio (2018), de José María Arguedas e 

Dalcídio Jurandir, respectivamente. Para tal tarefa, foi necessário estabelecer conexões de 

proximidade e distanciamento entre as categorias de memória e identidade, partindo primeiro 

da compreensão de tais conceitos e depois relacionando-os ao texto literário. 

 Os dois primeiros capítulos da pesquisa apresentaram um panorama interdisciplinar 

sobre os conceitos de memória e identidade. Para tanto, foram consultados teóricos de variadas 

correntes do pensamento e suas contribuições acerca do objeto que esta tese se propôs a discutir.  

 Nos estudos sobre a memória, a linha mestra que liga as perspectivas teóricas 

apresentadas é a assertiva de que ela faz parte da vida e do cotidiano dos sujeitos. Todos os 

seres humanos nascem com a memória. Só a memória garante um movimento de retorno ao 

passado e consequentemente o movimento que traz de lá as imagens ao presente. Ela pode ser 

caracterizada dentro de uma relação entre o individual/subjetivo e o coletivo/social, ou seja, 

pode ser individual e coletiva ao mesmo tempo. A perspectiva de complementariedade dos 

aspectos individuais e/ou coletivos é a que melhor garante êxito para compreender os 

fenômenos mnemônicos presentes em narrativas ficcionais.  

Ainda sobre a memória, é importante afirmar que ela está em estreita ligação com a 

linguagem. Portanto, é ela que garante que o discurso proferido pelo sujeito seja compreensível 

aos demais membros do grupo social. Aplicada aos romances, a memória é capaz de dar 

veracidade aos eventos memorialísticos que envolvem os personagens em Arguedas e Dalcídio. 

Ela é a potência que traz vida às lembranças e recordações que brotam no discurso narrativo, 

transformando-se em linguagem e, então, em uma linguagem literária. 

 Os estudos sobre identidade trouxeram um embasamento teórico importante para a tese. 

Também na linha interdisciplinar, verificou-se a contribuição de vários teóricos que salientam 

que a identidade é construída a partir das novas conformações sociais que o mundo se encontra, 

na chamada Modernidade e/ou Pós-modernidade. Vale ressaltar que os sujeitos sociais estão 

em constante movimento em busca de suas identidades, de acordo com suas concepções de 

mundo e do grupo que fazem parte. Logo, a identidade também é construída segundo a relação 

com o outro; a ipseidade e a alteridade caminham juntas. Verificou-se ainda que tais 

construções identitárias estão relacionadas ao espaço/território, no qual o sujeito do discurso se 

encontra. Foi importante perceber nos estudos sobre a identidade o que aconteceu no âmbito da 
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América Latina quando se tenta compreender como foi formado os Estados-nações, bem como 

as diversas regiões culturais no continente latino. Aliada a isso, torna-se impossível não abordar 

a formação cultural e literária. A perspectiva teórica da transculturação narrativa é a que mais 

se adequa à tese, posto que também inclui em seus pressupostos elementos como identidade, 

imaginário, cultura popular, memórias, mitos, entre outros temas, dialogando com as análises 

realizadas.  

 Retomando à problemática da pesquisa e às perguntas iniciais, bem como às primeiras 

hipóteses, é possível afirmar que, nos romances escolhidos, a memória e a identidade são 

fundamentais para a constituição da narrativa ficcional. É a partir delas que os autores/artistas 

tecem seus textos literários e atribuem aos seus personagens elementos capazes de ajudar na 

construção de suas culturas e consequentemente de suas identidades. Sendo assim, é possível 

afirmar que José María Arguedas e Dalcídio Jurandir utilizam a memória e a identidade como 

elementos constituintes de suas narrativas ficcionais. 

 A memória está presente no discurso narrativo de Ernesto, narrador-personagem; e em 

Alfredo, personagem-protagonista. É por meio dela que se apresenta toda a gama cultural e 

identitária que transborda em ambos os romances. Logo, coube a eles a tarefa de garantir 

unicidade e coesão ao texto narrativo proposto pelos autores/artistas. A todo o momento, 

evidenciou-se que a voz dos personagens está repleta de eventos de cunho memorialísticos que 

se articulam e reforçam o caráter identitário dos mesmos. 

 Em Ernesto, a memória é utilizada para trazer do passado imagens e representações que 

dão a ele um suporte para atravessar as incertezas e agruras na construção de sua identidade 

híbrida e heterogênea. Observa-se que o narrador-personagem passa por um movimento de 

busca. Há, nesse sentido, a característica da heterogeneidade, pois sua formação está vinculada 

a dois mundos díspares e dual ao mesmo tempo. Da mesma forma, Alfredo se vê em um terreno 

alagado por incertezas e duplicidades que o afetam profundamente. Ele é marcado pela não 

aceitação. É preciso, então, que ele faça uma travessia e que, ao final do percurso, possa, senão 

resolver o problema total, conviver melhor com os outros e com o mundo que o cerca. Há em 

ambos os personagens um percurso para aceitação individual e fortalecimento na construção de 

suas identidades. 

 Confere-se que a memória é capaz de dar estabilidade às incertezas, dando suporte para 

que as identidades sejam construídas. Os personagens recorrem a ela com o intuito de se 

autoafirmar. Ernesto é crivado pela memória. A todo o momento, está lembrando e evocando 

algo que o ajuda a compreender o presente, para se sentir seguro. Alfredo, por sua vez, é crivado 
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por devaneios e sonhos, mas também é pela memória e pela reflexão que encontra um porto 

seguro para ancorar suas dúvidas e problemas. 

Em ambos os romances, o rio se torna elemento fundamental. Eles são seres viventes 

para os meninos-personagens. Há um diálogo de Ernesto e Alfredo com os rios. Não seria 

exagero afirmar que os rios são também personagens, pois é com eles que os meninos dialogam, 

buscam companhia para remeterem seus problemas, aflições, mas ao mesmo tempo alegrias, 

sonhos, devaneios e fabulações. Há uma aventura ligada às águas. Se, para Ernesto, o rio é uma 

ponte sobre o mundo, como o Pachachaca o é, e que divide o Peru entre os da costa e os da 

serra; o rio Arari é, para Alfredo, um muro que prende, mas ao mesmo tempo será estrada que 

o levará a desvendar mundos ainda desconhecidos. Percebe-se, portanto, a característica 

ambígua que o rio assume nos romances. 

 Tanto José María Arguedas quanto Dalcídio Jurandir constroem suas narrativas 

utilizando o espaço ficcional como elemento catalisador para processos mnemônicos e 

identitários. A Cordilheira dos Andes e a Amazônia brasileira servem de pano de fundo para 

que tais escritores possam tecer memórias e identidades. São nesses espaços/territórios que os 

autores foram formados a partir da contradição, da exploração e da expropriação, onde os 

elementos da diversidade e da pluralidade foram capazes de gerar culturas imprevisíveis. Logo, 

são tais culturas que ajudam a construir um discurso aglutinador de identidades, pois percebe-

se nas narrativas que há um orgulho de identificação, de afirmação e de pertencimento. 

Tais espaços dão uma primeira impressão de unicidade, algo como sendo uma coisa só 

e que na verdade não é, pois, em ambas as obras, conferiu-se uma diversidade e pluralidade de 

elementos sociais, políticos, econômicos e, principalmente, culturais que ajudam a construir o 

que é “ser andino” e o que é “ser amazônico”. 

 Arguedas e Dalcídio utilizam em seus romances elementos que compõe esses dois 

espaços/territórios distintos. Elementos que pertencem à cultura, ao imaginário e à cosmovisão. 

Para dar cabo a esta tarefa, usam como técnica literária a língua, o mito, as lendas, as crenças e 

as histórias de vida. Narrativas muitas vezes presentes na oralidade e que estão na cotidianidade 

dos sujeitos sociais. Tal estratégia é que garante que o projeto literário desses escritores obtenha 

sucesso e singularidade. O fazer literário arguediano e o dalcidiano cumprem o papel de 

produzir romances com marcas específicas do continente latino-americano, mas que podem ser 

encontrados em outras partes do mundo, dialogando entre o local/regional e o universal, 

ultrapassando fronteiras. 

 Nesta tese, a perspectiva de narrativa transcultural, elaborada para analisar a literatura 

no continente latino, reforça-se e reafirma-se na produção literária de José María Arguedas. Por 
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meio de Os rios profundos, o escritor peruano apresenta marcas fundantes de uma literatura 

pautada na enorme diversidade cultural que constituiu desde muito tempo as terras do Peru e 

da América Latina. Arguedas utiliza características regionais que o transpõe, por meio da 

literatura, a um patamar universal. Os sentimentos, reflexões, agonias e incertezas que afligem 

Ernesto podem ser percebidos em romances de outras partes do mundo, já que são sentimentos 

universais, e o que reforça em Arguedas e sua narrativa transcultural é justamente o uso da 

língua, da cosmovisão e de sua técnica arrojada. 

 A inclusão de Dalcídio Jurandir em uma análise transcultural é importante para abrir um 

diálogo e para, ao mesmo tempo, romper barreiras tanto geográficas quanto sociais, econômicas 

e culturais. O que faz com que o autor paraense ganhe novos olhares em consonância com o 

que se produz no vasto continente latino. Assim, a pesquisa inclui perfeitamente Jurandir ao 

grupo de escritores que escreveram uma literatura voltada para o seu lugar de origem, para seu 

espaço/território natal, mas que estava em diálogo e de olhos abertos para o mundo, para o 

universal. Dalcídio Jurandir apresenta elementos em sua narrativa ficcional que são 

fundamentais para perceber a tríade local – regional – universal. Três casas e um rio é resultado 

do fazer literário dalcidiano com marcas da transculturação narrativa.  

 Então, a tese avança na perspectiva de afirmar que Dalcídio Jurandir possui 

perfeitamente condições de ser analisado sob a ótica de não mais ser considerado apenas um 

representante de uma literatura regional, o autor é um escritor que rompeu fronteiras geográficas 

e culturais, e produziu uma escritura que correu, assim como correm as águas do rio, 

desembocando no mar e indo pelo oceano por diversas direções onde puder alcançar. A língua 

cabocla amazônica e sua técnica inovadora, com constantes reflexões/monólogos e, 

principalmente, a cosmovisão ao incluir os mitos, o imaginário regional, os rios, as florestas, as 

crenças, os costumes, por exemplo, dão a possibilidade para a afirmativa de que Dalcidio 

Jurandir também é um escritor transcultural, pois possui a “plasticidade cultural” apontada por 

Ángel Rama. 

 Apesar de apresentarem proximidades em suas escritas literárias, como a publicação de 

seus romances no mesmo ano (1958) e conceberem em suas narrativas personagens-

protagonistas não adultos, Ernesto tem 14 anos, e Alfredo, 11 anos, mas que são marcados pela 

memória e identidade, é possível afirmar que estes escritores transculturais não se conheceram 

ou mantiveram qualquer vínculo, nem pessoal ou mesmo literário. Porém, é possível dizer que 

são contemporâneos no sentido de terem nascido em datas próximas (1909 - Dalcídio e 1911 - 

Arguedas). 
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 Estes dados são importantes para entender tal proximidade e distanciamento dos 

“escritores plásticos”, que são herdeiros de toda uma confluência de eventos que assolavam o 

mundo no século XX. A chegada da Modernidade é responsável pelas transformações sociais, 

econômicas, políticas e culturais. Atentos ao que acontecia no mundo e que, de alguma forma, 

era refletido na América Latina, Arguedas e Dalcídio assumem um projeto literário que garante 

a eles a produção de uma literatura singular, repleta de poeticidade e marcas identitárias e 

culturais que transpõem fronteiras geográficas. 

  A tese não se esgota em sim mesma. É apenas uma contribuição e uma continuidade 

para pensar em uma literatura que mantenha diálogo constante, aberta a novas perspectivas de 

leitura e análise. É apenas um passo no sentido de refletir como está conformado o imenso 

espaço/território latino-americano. José María Arguedas e Dalcídio Jurandir contribuem de 

forma significativa nessa conformação, mesmo distantes geograficamente, mas tão próximos 

literariamente, pois a literatura permite tal aproximação, repleta de construções, imagens, 

sonhos e utopias.  
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