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RESUMO: Partindo da diferenciação da memória coletiva entre memória social e memória 

cultural proposta por Jan Assman e da relação entre a memória como literatura e a literatura 

como memória, podemos afirmar que a literatura pré-colombiana é resultado da 

transformação abrupta da memória social sincrônica numa memória cultural diacrônica 

com os códigos da cultura europeia e diante da evidência da desaparição das culturas 

americanas nativas. Nesse sentido, e retomando os termos de Ricoeur para falar da 

escrita da história, se conclui que a literatura não só instruiu a memória coletiva, como 

também feriu a dimensão dessa memória. Daí que, no lugar de memória cultural, seja 

mais pertinente falar de uma memória imposta ou colonizada, produto da intervenção 

acontecida durante o processo de formação desse corpus que hoje identificamos como 

literatura pré-colombiana. Por isso, melhor que em literatura pré-colombiana, tal vez 

devamos falar em versões dessa literatura, ou num substrato ameríndio que está presente 

numa literatura colonial indígena. 
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Memória coletiva e Literatura 

A memória coletiva, como o processo de armazenamento social da informação, 

se concretiza na linguagem e na cultura, na identidade e na história, nas artes e na 

literatura. Trata-se de um processo complexo porque a memória não só atualiza o 

ontem, como também o reconstruí desde o presente, com as formas de hoje que adota a 

lembrança do ontem e pela modificação produzida pelos processos de escrita e leitura; 

até porque a memória não só se refere a conteúdos, mas também a formas discursivas 

dominantes ou esquecidas.  Como afirma Paul Ricoeur (2003) a propósito da relação 

entre memória e história: a memória não só é instruída pela história, tanto no trabalho 

literário ou de escrita quanto na recepção ou leitura (por exemplo, nas imposições 

narrativas), mas também é ferida pela história.   

Partindo da compreensão da memória coletiva como uma lembrança narrada,   

Jan Assmann (2008) propõe uma diferenciação entre memória social e memória 

cultural. A memória social está relacionada à transmissão de lembranças quotidianas a 

través da oralidade. Estrutura-se com as lembranças compartilhadas pelos indivíduos 



 

que vivem numa época determinada e se fundamenta na interação social. Seu conteúdo 

é difuso e cambiante, não tem sentido estável, se bem pode alcançar um significado 

social coletivo. A memória social restringe-se ao passado recente, evoca lembranças 

pessoais e autobiográficas e é marcada pela durabilidade de curto prazo, de 80 a 110 

anos, de três a quatro gerações e, por seu caráter informal, não requer especialização por 

parte de quem a transmite. Já á memória cultural se constrói com as lembranças de 

eventos de um passado longínquo e "absoluto", relacionadas com  uma história ancestral 

ou mítica. Está constituída por heranças simbólicas materializadas em textos, ritos, 

iconografias, monumentos, celebrações, objetos, escrituras sagradas e outros suportes 

mnemônicos que conformam um paradigma, um arquétipo particular para cada cultura e 

que funcionam como gatilhos para acionar significados associados ao que passou.  A 

memória cultural se remonta ao tempo mítico das origens, cristaliza experiências 

coletivas do passado e pode perdurar por milênios; pelo que pressupõe um 

conhecimento restrito aos iniciados.  

A diferença fundamental entre a memória comunicativa e a memória cultural, 

segundo Assmann (2008), radica na modalidade da lembrança e não na distância 

temporal com o lembrado.  Ambas as memórias se inter-relacionam e influenciam 

reciprocamente e servem de fundamento para a construção de uma identidade coletiva, 

o que significa, entre outras considerações, que a identidade cultural é resultado de um 

processo de construção social. 

Diferentemente da escrita da história, a escrita literária teria a função de dar à 

memória uma dimensão crítica e prospectiva, fazendo evidentes os processos de 

lembrança e esquecimento, reinterpretando o passado para resgatar lembranças 

esquecidas (incluindo nelas as formas narrativas perdidas), apresentando versões 

alternativas do passado (e do futuro!) e expondo a interdependência entre os conceitos 

de memória e identidade presentes numa sociedade.  Como sintetiza Manuel Maldonado 

(2010), a literatura –especialmente narrativa – tem a capacidade para explicar os 

processos de consolidação da memória e de reafirmar ou subverter os valores 

provenientes das versões do passado. No caso específico da relação entre literatura e 

memória coletiva, o caminho que as une pode ser pensado como uma via de mão dupla: 



 

a literatura como memória e a memória como literatura; vias relacionáveis com a  

diferenciação proposta por Assmann.  

A memória como literatura, ou melhor: a memória como matéria prima para a 

criação literária, pode ser relacionada com a memória social ou comunicativa, em tanto 

processo de elaboração coletiva das lembranças em curto prazo.  O exemplo mais 

evidente seria a denominada literatura testemunhal (equivalente às denominadas 

“escritas do eu” na elaboração da memória individual), que parte dos fatos ou 

acontecimentos sociopolíticos recentes para realizar uma denuncia específica; e, num 

plano mais elaborado, as diversas possibilidades da novela histórica, que fazem uma 

reelaboração do passado desde os eventos do presente. A literatura funciona nesse plano 

como uma forma de construir (e não só de conservar) a memória de um grupo social, 

um procedimento textual para consolidar ou questionar a identidade grupal com relação 

a outras culturas. É por isso que o conceito de memória social parece o mais adequado 

para se aproximar do processo de criação literária, pois vincula a dimensão presente da 

memória e seus processos de construção coletiva. 

A literatura como memória, ou melhor: a obra literária como memória, pode ser 

pensada como memória coletiva cultural em tanto teria a função de conservar e 

transmitir as lembranças  de um povo ou cultura para as gerações futuras. Um exemplo 

fundamental seria a tradição oral, tão importante para a permanência dos mitos e as 

lendas nas civilizações sem escrita; mas também podemos pensar na escola do  

Realismo literário, que nos permite conhecer as diversas praticas culturais da burguesia 

durante o século XIX. E num sentido mais geral, toda a literatura (especialmente 

narrativa) tem esse caráter ou função de conservação (e não de elaboração) da memória 

coletiva.  Daí que, no sentido que vai da literatura à memória, possamos retomar o 

conceito de memória cultural de Assman, dado que se trata do conhecimento ou 

identificação de um passado coletivo armazenado na literatura. 

É verdade que o conceito de memória cultural apresenta diversas possibilidades 

na sua relação com a literatura, alem de sua função de veículo de lembrança ou 

permanência das culturas do passado. Uma dessas possibilidades é assemelhar a 

memória cultural elaborada pelo narrador ao conceito de imaginário, resumido por 



 

Luisa Marinho (2010) como o conjunto de representações mentais que pertencem de 

igual forma a um indivíduo, a uma sociedade e a uma época O imaginário está ligado à 

atividade da mente, mas não é, como por vezes se crê, sinônimo de invenção, ilusão ou 

irrealidade, já que nasce do concreto, tendo uma realidade tanto no plano psicológico 

como no cultural. O imaginário produz efeitos práticos nas obras artísticas, que, por sua 

vez,o alimentam constantemente. No entanto, assim entendido, o imaginário se 

aproxima mais ao conceito de memória social por seu caráter sincrônico. Seguindo a 

proposta de Assmann e para o caso das civilizações antigas, parece mais adequado o 

conceito de memória cultural na sua perspectiva diacrônica, especialmente para tratar  

da literatura nas civilizações pré-colombianas. 

 

Memória cultural e literatura pré-colombiana 

É possível afirmar que a memória social materializada na criação literária acaba 

sendo convertida em memória cultural conservada pela obra literária. Por outras 

palavras, no momento da criação a literatura contribui para a formação da memória 

coletiva ou do imaginário, entendido nessa instância como memória social, mas quando 

a literatura fornece um conhecimento do passado remoto de uma sociedade, ela se 

inscreve na memória cultural.  

De fato, muito do que hoje conhecemos das civilizações antigas é pela sua 

literatura, ainda que na sua origem se tratasse de escritas com intenções menos estéticas 

que religiosas, históricas ou filosóficas.  E a referencia a escritas tem aqui um valor 

especial, pois ainda que se tratasse de hinos, mitos ou ensinamentos morais, foi pela 

escrita que garantiram sua permanência histórica e sua função dentro da memória 

cultural. Mas no caso das denominadas literaturas pré-colombianas, a ausência de uma 

escrita nessas civilizações e seu posterior registro por parte dos colonizadores fazem 

com que o conceito de memória cultural seja problemático, ou quando menos relativo, 

dado que a identidade grupal hoje atribuída a essas culturas, assim como sua literatura, 

parece resultado  da Conquista. Por outras palavras, é possível pensar que a construção 

do imaginário pré-colombiano foi um labor realizado com a escrita dos conquistadores.  



 

Retomando a proposta de Assmann, poderíamos falar que a literatura pré-

colombiana é resultado da transformação abrupta da memória social sincrônica numa 

memória cultural diacrônica com os códigos da cultura imposta e diante da evidência da 

desaparição da cultura submetida. Nesse sentido, e retomando os termos de Ricoeur 

(2008) para falar da escrita da história, a literatura não só instruiu a memória coletiva, 

como também  feriu a dimensão dessa memória. Daí que, no lugar de memória cultural, 

seja mais pertinente falar de uma memória imposta ou colonizada, produto da 

intervenção acontecida durante o processo de formação desse corpus que hoje 

identificamos como literatura pré-colombiana.  

Historicamente, a ausência de escrita no continente americano antes da chegada 

dos conquistadores nos levaria a pensar na ausência de literatura (no sentido literal do 

termo), se bem que, posteriormente e devido a um complexo processo intercultural que 

implicou alterações, perseguições e intercâmbios, foi possível reunir um corpus de 

textos singulares  (alguns deles de tradição pré-hispânica e outros do período colonial) e 

cuja autenticidade foi  referendada pelas sequencias pictográficas dos códices e das 

inscrições pré-hispânicas. Esse conjunto de composições resgatadas durante a Conquista 

mediante a escrita alfabética latina de testemunhas orais em línguas nativas é o que 

conhecemos como literatura pré-colombiana. 

O processo de transformação abrupta da memória social em memória cultural, 

que deriva na conformação da literatura pré-colombiana, começa com a identificação 

dos recursos tradicionais de expressão indígena (glifos, códices e pinturas) que 

sobreviveram à destruição da primeira fase da Conquista – especialmente dos códices 

pré-hispânicos: verdadeiras joias da pictografia e recurso gráfico para a lembrança e 

recitação das narrações indígenas. Depois da identificação dos recursos tradicionais, o 

processo continua com  a alfabetização ou escrita fonética das línguas ameríndias e se 

consuma com a transcrição e tradução das testemunhas orais e com a posterior difusão 

dos textos assim concebidos. 

Nesse processo é particularmente interessante a fase da alfabetização ou escrita  

das línguas ameríndias. O conhecimento e transcrição das línguas indígenas eram 

imprescindíveis para a evangelização. Como sintetiza Georges Baudot (1979), no 



 

começo, tratou-se de empalmar o sistema de representação do alfabeto fonético latino 

ao conjunto de sonidos que se percebiam nas línguas nativas. Por exemplo, no Nahuátl  

foram identificados 20 fonemas e  transcritos com os 17 grafemas do espanhol, 

superando a dificuldade de representação de alguns sonidos confusos com dois ou mais  

grafemas. Ainda hoje, essa língua é transcrita na forma que fizeram os primeiros 

conquistadores.  Com as línguas maias a dificuldade foi maior, pelos sutis matizes 

fonéticos de algumas consonantes muito semelhantes na notação fonética latina (can: 

serpente ~ kan: amarelo), mas se lograram avanços.  Com relação aos níveis gramatical 

e léxico  se fez necessário diferenciar as diversas classes de palavras e o significado dos 

vocábulos , o que deu lugar a uma linguística empírica por parte dos missioneiros com 

ajuda dos indígenas. Para sua representação, as línguas nativas foram adaptadas – e 

reduzidas - ao modelo das línguas latinas:  

[...] se trataba de un modelo lingüístico muy preciso, pero también muy 

limitado. Las lenguas amerindias con un sistema fonético mucho más 

variado, con estructuras radicalmente diferentes, con mecanismos fundados 

en la aglutinación y en la polisíntesis, con campos semánticos invadidos por 

un ritual religioso omnipresente, tornaban difícil la operación. Y por eso los 

resultados sólo son aproximativos. (Baudot, 1979, p. 35)   

 

O principal problema da transcrição das línguas indígenas no alfabeto latino é 

que, muito seguramente,  os campos semânticos que os conceitos envolviam não 

coincidiam, pois se tratava de dois universos culturais bem diferentes: a cultura 

ameríndia era predominantemente ritual, religiosa e coletiva; a cultura europeia que 

chegou com a Conquista era pragmática, secular e individualista. Por isso, é seguro que 

no processo de transcrição não só se perderam sons e estruturas sintáticas próprias das 

línguas indígenas, mas também foi dêsconfigurado o universo conceitual ao qual elas se 

referiam. O linguista russo Yuri Valentinovich Knórosov, quem mais se aproximou ao 

deciframento da escrita maia no século XX, advertiu que um dos grandes erros do bispo 

espanhol Frei Diego de Landa, que transcreveu no século XVI o alfabeto maia, foi 

pretender encontrar um equivalente dos glifos maias para cada letra do espanhol, mas 

não tinha equivalência possível porque a escrita maia é silábica. Eis uma mostra das 



 

diferencias, nesse caso gráficas, mas não só, que foram obviadas pelos espanhóis no 

processo de adaptação da oralidade ameríndia à escrita latina. 

A procura pela conservação da memória cultural dos povos pré-colombianos 

começou com a recuperação dos poucos códices mesoamericanos que não foram 

destruídos e com a adequação das línguas indígenas à escrita latina - adequação, sem 

dúvida, problemática, mas também necessária para o processo de transculturação - e 

continuo com a transcrição das narrações orais dos informantes indígenas; transcrição 

que implicou a  transformação do canal, da intenção e da temporalidade narrativa - pois 

o relato oral é cíclico e coletivo enquanto a escrita é individual e continua – e a seleção 

prévia dos informantes, os quais, segundo adverte Ricoeur (2010), se bem estão mais 

perto dos fatos que os copistas, também apresentam problemas sobre por que ou por 

quem foram elegidos.   

Os freires franciscanos Andrés de Olmos e Bernardino de Sahagún trabalharam 

na recopilação e transcrição de diversos textos da tradição oral mesoamericana, 

especialmente dos denominados “discursos dos anciãos” ou Huehuetlahtolli:  discursos 

que se pronunciavam em ocasiões muito especiais como conselhos, cerimônias e ritos 

de passagem, e que dão conta dos princípios morais da cultura náhuatl.  Segundo  

explica Miguel León Portilla (1992), Olmos solicitou a seus informantes que durante o 

relato suprimiram os nomes de seus deuses, pelo que alguns espanhóis da época 

duvidaram da autenticidade dessas composições, mas posteriormente Sahagún realizou 

outra transcrição tentando respeitar ao máximo a linguagem dos nativos. Foi também 

Sahagún o responsável pela transcrição da maior parte dos cantos ou Cuícatl dos 

astecas; cantos que posteriormente foram traduzidos e organizados segundo o  padrão de 

versos e estrofes da poesia europeia, com o qual foi modificado seu ritmo, que 

seguramente estava relacionado com outra musicalidade. 

Fato é que tanto os cuícatl quanto os huehuetlatolli tinham uma função social 

muito concreta com relação à memória coletiva da civilização náhuatl, não só pelos 

conteúdos morais, filosóficos ou artísticos que procuravam transmitir, mas também pelo 

contexto ritual próprio da oralidade no qual aconteciam; mas essa função, esse contexto 

e, consequentemente, seus conteúdos, foi transformado ou alterado com a transcrição e 



 

tradução realizada pelos freires e com a adaptação a formas discursivas alheias à 

memória cultural pré-colombiana. É nesse sentido que podemos falar de uma oralidade  

espúria, não só pela adaptação do conteúdo oral ao canal da escrita, mas porque essa 

adaptação à escrita acabou enfraquecendo o plano simbólico original e favorecendo um 

processo de aculturação. E essa aculturação ou conformação de uma memória cultural 

colonizada não se reduz à supressão de referentes locais ou à implementação de formas 

alheias, mas também incorpora elementos conceituais da cultura imposta que são 

identificados como interpolações e cuja presencia se faz evidente nas narrações míticas 

recopiladas no Popol Vuh ou Livro do conselho.    

Segundo se afirma, a escrita da “bíblia maia” em alfabeto latino foi realizada nos 

meados do século XVI por indígenas alfabetizados supervisionados por missioneiros 

franciscanos e o manuscrito só apareceria  num convento  da Guatemala até o século 

XVIII, quando o padre Francisco Ximénez o transcreveu e traduziu. É essa transcrição 

do Padre Ximénez que serviu de base para a tradução francesa publicada  em 1861 e da 

qual provem o título de Popol vuh. A primeira versão em espanhol, diretamente do 

Quiche, é de 1947.   

O tema do livro é a mitologia ou cosmogonia quiche e a origem de suas tribos. O 

texto está escrito em versículos repetidos organizados ao redor de palavras clave, o qual 

se perde na tradução em prosa, e está organizado em três partes: a criação do mundo e o 

homem; as aventuras dos gêmeos e a guerra dos deuses; e a história do povo maia 

quiche. Mas intercaladas com a cosmogonia e a história maia aparecem algumas 

semelhanças ou paralelismos com a bíblia cristã, como por exemplo: o vácuo do mundo 

antes da criação e o caráter espetacular dessa criação, a desobediência do homem e o 

consequente castigo, a árvore proibida e o dilúvio, a geração espontânea de uma mulher, 

entre outras semelhanças que bem poderiam ser só produto de uma coincidência entre 

mitos originários, mas também uma evidencia ais da colonização da memória cultural. 

Para Otilia Cortez (2008), dessas semelhanças é possível inferir uma primeira evidencia 

do sincretismo cultural, caso  fossem resultado da transcrição realizada pelos indígenas, 

ou uma manipulação dos conteúdos pré-colombianos, caso tivessem sido agregadas 

pelos freires espanhóis com fins evangelizadores.    



 

Poderíamos referir outros exemplos de intervenções textuais da cultura europeia 

na literatura pré-colombiana, além da implementação do alfabeto latino para a escrita 

das línguas nativas, a organização dos discursos em parágrafos e dos cantos em estrofes, 

e a interpolação de concepções judeu-cristãs nos mitos e lendas; todo o qual era 

desconhecido em Mesoamérica. Mas, por enquanto, só estamos tentando fundamentar a 

base para afirmar que o que aconteceu durante o século XVI com o registro dos 

discursos, cantos, lendas e mitos da tradição oral pré-colombiana foi, não a recuperação 

da memória social, mas a transformação forçada da memória social ou sincrônica numa 

memória cultural ou ancestral colonizada. 

A memória coletiva se constrói não só como fatos e testemunhas, mas com 

escritas e leituras realizadas por instituições, grupos e indivíduos encarregados de 

administrar a memórias, os quais, segundo propõe Joel Candau (2002), podem ser 

chamados de gestores de memória, e cuja função é o controle das fontes em que bebe a 

história. Entre esses gestores podem ser incluídos desde os anciãos e seus 

conhecimentos ancestrais até as chamadas instituições oficiais: a igreja católica e a 

coroa espanhola neste caso.  No processo de tentar conservar os textos literários antes 

da desaparição inevitável das culturas às quais pertenciam, é seguro que os gestores de 

memória realizaram modificações na tradição oral e pictórica que servia de sustento à 

criação verbal: os indígenas porque sabiam que essas já não seriam mais palavras para a 

finalidade que as sustentava,  mas as últimas palavras de sua cultura para a posteridade, 

e os conquistadores porque procuraram a modificação ou apagamento dessa tradição ou, 

quando menos, a substituição da memória social pela tradição ocidental para justificar a 

evangelização e a Conquista que a sustentava. Nos dois casos se da um processo de 

construção da memória ancestral como memória submetida – pois a construção da 

identidade não depende só do acontecido no passado, mas também da forma e o modo 

específicos que assume no presente a lembrança e das instituições que a propiciam. Daí 

que seja possível afirmar que a literatura pré-colombiana não é o registro de uma 

memória cultural dessas civilizações, mas uma memória colonizada, instruída e ferida 

pela conquista.  



 

Isso não significa que não exista nesse corpus que denominamos literatura pré-

colombiana traços da tradição cultural e da memória social que a originam. èr inegável a 

presença de elementos pré-hispânicos  nesse conjunto de obras, não só na visão de 

mundo manifesta na referência a elementos da natureza e aos desuses nativos, mas 

também me traços de estilo tão característicos como os disfrasismos e os paralelismos. 

Mas o pré-colombiano não pode ser pensado como uma essência anterior à Conquista 

ou como uma evidencia da singularidade dessas culturas, e sim como um sincretismo ou 

uma mistura. O pré-colombiano pode ser entendido num sentido menos histórico e mais 

cultural, ou seja, como “ameríndio”. Assim, mais do que as datas, do que se trata é da 

inspiração ou autenticidade indígena. Ainda conscientes da condição colonizada da 

memória cultural nela implícita, não é uma ficção americanista a existência de uma 

literatura pré-colombiana: a diversidade e a qualidade dos textos transcritos e traduzidos 

assim o evidenciam. 

Por isso, melhor que falar em literatura pré-colombiana, tal vez devamos falar 

em versões dessa literatura, ou num substrato ameríndio que está presente numa 

literatura colonial indígena.  Uma literatura que tem, sem dúvida alguma, um valor não 

só arqueológico ou histórico, mas também uma dimensão estética e uma profundidade 

que lhe são especificas.   
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