
 

 
 

RESSIGNIFICAÇÕES DA AMÉRICA LATINA EM TRÊS EPOPEIAS 

 

Éverton de Jesus Santos (UFS)1 

 

Resumo: É possível observar a flutuação do sentido da expressão “América Latina” e suas 

variantes em Toda a América, de Ronald de Carvalho, Canto Geral, de Pablo Neruda, e 

Latinomérica, de Marcus Accioly, sendo a flutuação na direção de ora significar região, 

subcontinente, ora ser comunidade, havendo mutações na forma, no sentido e na interpretação. 

Diante disso, o objetivo é descrever e analisar, por meio de revisão bibliográfica baseada em 

teóricos e críticos como Todorov, Mignolo e Ribeiro, os contextos em que tal expressão aparece 

e abordar as ressignificações subjacentes, evidenciando, assim, a constituição de imaginários 

acerca da América Latina e como isso pode colaborar para a criação da latino-americanidade.  

Palavras-chave: América Latina; Épica; Ressignificação; Imaginário.  

 

De início, chamamos a atenção para o fato de, ao fazermos o mapeamento das 

obras que foram selecionadas para este estudo, a saber, Toda a América, de Ronald de 

Carvalho, Canto Geral, de Pablo Neruda, e Latinomérica, de Marcus Accioly, para 

identificar a expressão essencial do nosso corpora, qual seja, “América Latina”, não 

termos constatado, nas duas primeiras, tal expressão nem como referência ao 

subcontinente, nem como simples alusão, ou seja, nelas “América Latina” não é citada, 

aparentando ser uma entidade que, se existe, não se distingue do todo da “América”. 

Isto é sintomático, certamente, mas não é de todo verdadeiro, pois não se trata somente 

de tomar a parte pelo todo, metonimicamente, como se a identidade latino-americana 

emergisse para além da americana e independente dela, mesmo estando em seu seio. Há, 

por exemplo, ainda que implicitamente, uma relação direta com a América Latina, 

percebida pelo enfoque no plano geográfico situado nessa região (com a menção a 

cidades e países, principalmente), o que lhe confere uma existência por vezes distinta da 

americana, e isso se torna suficiente para compreendermos que o todo tem suas partes 

mais ou menos divididas, isto é, a América Latina não é toda a América, e há formas de 

isso ser identificado mesmo sem uma referência explícita, nomeada, ao subcontinente.  

O que podemos evidenciar desde já é o caráter globalizante que os próprios títulos 

contêm – e que são chaves de leitura. O título da obra de Carvalho, por exemplo, 

confere uma total abrangência à América, como se ela se tornasse um objeto 

completamente explorado na poesia, ou melhor, como se a poesia do livro contemplasse 

o todo continental que anuncia. Não é diferente com Neruda. O título do seu épico 

                                                           
1 Doutorando em Letras na área de concentração Literatura e Recepção. Bolsista Capes. E-mail: 

evertonufs2010@hotmail.com. 
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retrata a grandiosidade do canto, que se diz geral, escrevendo-se como uma tentativa de 

percorrer a América sem um recorte específico e limitado, visto que a generalidade é o 

viés escolhido, embora o canto seja (ou se queira) uno a partir daí. Por fim, o título da 

obra de Accioly, que já causa um estranhamento pelo amálgama – afinal, é América 

Latina, mas também homérica, isto é, relativa a Homero –, é esclarecedor tanto do 

território sobre o qual se debruça quanto da fonte clássica na qual se inspira. Assim, das 

três obras citadas, Latinomérica é a única que não apenas faz referência à “América 

Latina” desde o título, mas que tem um foco mais restrito à região em tela.  

Para além da contenda sobre o aparecimento ou não da expressão “América 

Latina” nas três epopeias2 e acerca do perfil mais ou menos universalizante dos títulos, 

pretendemos discutir se há uma flutuação de sentido nessa expressão, ainda que já 

tenhamos constatado que ela não existe explicitamente em duas obras do corpora. O 

que definimos por flutuação de sentido, aqui, é a maneira como uma dada palavra ou 

expressão pode, a depender do contexto, ser ressignificada. A hipótese é de que 

“América Latina”, ou “América”, não é uma expressão (ou uma nomenclatura) unívoca, 

podendo se apresentar com o sentido de comunidade, coletividade, mais voltado para o 

pertencimento, ou com o de região, subcontinente, mais geográfico, o que não exclui, 

obviamente, a existência de conotações que extrapolem a apontada nessa hipótese.  

Para apreender o conceito, a revisão bibliográfica a partir de alguns teóricos e 

estudiosos que estudaram a América Latina ou aspectos referentes a ela se torna 

necessária. Com efeito, textos de Walter Mignolo, Jorge Abelardo Ramos e Darcy 

Ribeiro contribuirão para o embasamento das discussões desenvolvidas neste estudo 

exploratório de caráter qualitativo. Optamos por delinear duas linhas: a primeira, 

fazendo uma abordagem teórica sobre a região e sua história, trazendo considerações 

gerais sobre a América Latina, e a segunda, na qual procederemos à análise dos poemas 

épicos do corpora, fazendo as leituras relacionadas à ressignificação da expressão.  

Uma região flutuante na teoria  

O continente americano foi batizado por cristãos europeus que tinham seu 

controle e sua posse. Para Mignolo, “Hoy en día resulta difícil pensar que los incas y los 

aztecas no vivían en América y más aún que no vivían en América Latina” (2005, p. 

                                                           
2 Adotamos os termos “poemas épicos” e “epopeias” para nos referirmos às três obras neste estudo, 

apesar de sabermos que Toda a América é um híbrido, ou seja, um poema épico-lírico.  
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28), ou seja, até o início do século XVI não havia nem a ideia desse quarto continente 

nem a palavra que o designa, embora os povoadores (incas e astecas) o tomassem por 

outros nomes: “Tawantinsuyu a la región andina, Anáhuac a lo que en la actualidad es el 

valle de México y Abya-Yala a la región que hoy en día ocupa Panamá” (id., ibid.). 

Logo, recebendo o nome do navegador Américo Vespúcio, o continente foi chamado de 

América no século XVI, enquanto a América Latina, segundo Mignolo, foi batizada no 

século XIX, eliminando as denominações dadas pelos povos que já habitavam a região.  

Então não se pode falar em descobrimento da América, mas em invenção forjada 

durante o período colonial e a ocidentalização, dando início à modernidade, e a criação 

dos conceitos ocorreu pela ação de europeus e crioulos de ascendência europeia. E, 

ainda de acordo com Mignolo (2005), a ideia não manifesta acerca tanto da América 

quanto da América Latina, na consciência europeia, é a de uma região formada por uma 

enorme superfície de terra – da qual se deveria apropriar para explorar – e por um povo 

que ao mesmo tempo devia ser evangelizado e transformado em mão de obra barata.  

No tocante mais especificamente ao subcontinente latino-americano, ele surgiu da 

divisão do continente americano em norte e sul, anglo-saxão e latino, a partir da 

reconfiguração do mundo moderno/colonial, sendo a América Latina, como a concebe 

Mignolo, “el proyecto político de las élites criollo-mestizas” (2005, p. 82), uma unidade 

territorial explorada e exótica onde se assistiu à ascensão de povos europeus e ao 

apagamento de povos indígenas e de origem africana, mas pode ser compreendida 

também como uma construção semântica com consequências epistêmicas, políticas, 

econômicas e éticas para estes povos.  

Já o viés histórico da abordagem de Ramos (s. d.) apresenta uma perspectiva dual 

em relação à América Latina, questionando se ela é um simples campo geográfico no 

qual vinte países diferentes convivem ou se ela é uma Nação mutilada em que os vinte 

países estão à deriva como Estados mais ou menos soberanos. Daí que, entre a 

convivência que cria a sensação de pertencimento e a mutilação que diferencia e 

distancia, há uma América Latina que, historicamente, passou por processos 

civilizatórios e exploratórios o mais das vezes parecidos ou iguais, o que pode levar a 

pensar mais na unidade da região do que na sua cisão.  

Todavia, se formos na esteira do historiador e político citado, terminaremos por 

conceber um subcontinente fragmentado que perdeu a possibilidade de união nacional – 
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diferentemente dos Estados do norte americano – e está corroído pelo atraso econômico 

que é efeito dessa fragmentação, ao que se acrescenta que “América Latina no se 

encuentra dividida porque es ‘subdesarrollada’ sino que es ‘subdesarrollada’ porque está 

dividida” (RAMOS, s. d., p. 15). Assim sendo, uma identidade latino-americana, que 

seria fundamental expressar por ser o único caminho que permitiria à região se impor 

como um poder autônomo frente a um mundo ameaçador, passa ao largo do escopo da 

maior parte dos estudiosos – que em geral focam em identidades nacionais, mas não 

trans ou supranacionais, como deveria ser o caso.  

Por fim, destacamos o ponto de vista de Ribeiro acerca da América Latina, que 

parte do pressuposto de que ela é uma entidade que existe tanto no plano geográfico – 

“como fruto de sua continuidade continental” (2010, p. 23), embora sem uma estrutura 

sociopolítica organizada e sem uma coexistência ativa e interatuante, ou seja, as 

fronteiras ligam os países latino-americanos mais para fora do que para a comunicação 

entre si, isolando-os e impossibilitando uma convivência intensa – quanto no 

linguístico-cultural – em que diferentes povos de origem castelhana, portuguesa, inglesa 

e francesa constituem uma categoria pouco homogênea.  

Ademais, no conjunto da América Latina observam-se diferenças, como a origem 

do colonizador, a presença indígena marcante em alguns países e, em outros, apenas de 

microetnias tribais, e o componente africano e outros contingentes europeus e asiáticos 

que foram assimilados e americanizados. No âmbito das semelhanças, Ribeiro (2010, p. 

34) identifica “a unidade do produto resultante da expansão ibérica sobre a América e o 

seu bem-sucedido processo de homogeneização”, ainda que por meio da submissão da 

sociedade preexistente, inclusive à religião cristã, da paralisação da cultura original e da 

conversão do povo em força de trabalho, além do saque de riquezas e da apropriação da 

produção mercantil. O que o pensador brasileiro ressalta mais vivamente é o fato de os 

latino-americanos serem “o produto de um mesmo processo civilizatório – a expansão 

ibérica” (2010, p. 43), o que resultou em um conjunto de povos crescentemente 

homogêneo e singular frente ao mundo, decorrendo disso a ideia de unidade, mas que, 

na realidade, não chega a constituir uma “entidade política supranacional” (ibid., p. 44).  

Tendo feito essas considerações teóricas, passaremos, na seção seguinte, a uma 

análise da expressão “América Latina” nas três obras que compõem nosso corpora.  

Um conceito flutuante na poesia  
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Em Toda a América, lançado em 1926, é possível dividir a referência à América 

em dois planos principais: no primeiro, o eu-lírico se dirige diretamente a ela, utilizando 

inclusive pronomes possessivos, como “teu/s” e “tuas”, e oblíquos, como “te”, o que 

demonstra um contato direto entre falante (que se manifesta nos versos) e ouvinte (ou 

respondente), isto é, a “América” – que nunca fala ou responde, mas é sempre 

conclamada na expressão do eu-lírico, principalmente a partir da posição que o nome do 

continente ocupa nos versos, constituindo-se como vocativo, termo com função de 

chamamento, invocação ou interpelação, no discurso, a um interlocutor específico. 

Exemplos disso são estes versos: “Aqui nestes grandes silêncios/ das cordilheiras é que 

eu te sinto, America!” (CARVALHO, 1935, p. 27); “Como um cavallo selvagem o meu 

sangue pula e te adivinha, America!” (p. 28)3; “Aqui nestas solidões brutas é que eu te 

sinto, America!” (p. 29); “Os homens verticaes, America, sobem nos horizontes, em 

todos os teus horizontes varados pelo sol!” (p. 51); “Onde estão os teus poetas, 

America?” (p. 52) e “Oh! America, o teu poeta será um constructor” (p. 59).  

Percebemos que a América a que se dirige o eu-lírico é, em geral, objetificada por 

ser representada não como grande pátria a que se pertence, mas como receptáculo de 

ações, sejam elas de cavalos, dos homens verticais que sobem nos horizontes, dos 

poetas que a construirão na literatura ou do próprio eu-lírico. O que sobressai nesses e 

em outros versos é o caráter passivo de uma América que, ao que parece, nunca deixa 

de ser descoberta pelo ser masculino, que age sobre ela, já que é feminilizada enquanto 

terra e pátria, ou seja, há aí, simbolicamente, aspectos de dominação e submissão.   

O segundo plano em que a referência à América aparece encontra-se no poema 

“Toda a América I”, que é formado por 20 estrofes, das quais apenas quatro não são 

iniciadas pelo nome do continente, mas não em posição de vocativo. O tipo de 

ocorrência observado é o de uma América que é caracterizada por adjetivos – ou seja, é 

qualificada – como nestas três estrofes: “America lasciva que dansa o jarabe, o maxixe, 

o tango, o fox, a cueca e a marinera” (CARVALHO, 1935, p. 46); “America violenta do 

cavallo selvagem do caudilho, do punhal dos generaes, da fogueira, dos lynchamentos, 

dos imperadores banidos, dos Presidentes degolados” (p. 46) e “America sophista e 

causidica dos Parlamentos e dos Tribunaes” (p. 46), mas também são ressaltados 

                                                           
3 Para evitar repetições quando houver citação de um mesmo autor/livro, apenas mencionaremos o 

número da página, ficando implícitas as informações já apresentadas.  
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elementos que lhe dão as mais variadas feições, como nestes versos: “America dos 

cafezaes, dos seringaes e dos cannaviaes” (CARVALHO, 1935, p. 46); “America das 

usinas, dos dynamos, das válvulas e dos embolos” (p. 46) e “America dos barões e dos 

escravos, do ladrão e do capitão mór, do santo e do heróe” (p. 47).  

Nesse tipo de ocorrência, em que o nome “América” não ocupa a posição de 

vocativo, mas de sujeito, notamos uma sutil mudança no sentido dessa América, ainda 

que ela continue sendo retratada por um eu-lírico que se julga na posição de conhecedor 

e descritor das idiossincrasias do continente. Isso porque, ao encabeçar as estrofes e os 

versos, “América” ganha uma outra conotação, passando de uma condição passiva para 

outra, aparentemente mais ativa, reconhecendo-se nela algumas danças típicas, a 

violência inscrita na sua história, a política que a perpassa, o potencial agrário e fabril 

de sua economia e alguns tipos humanos que a compõem (não por acaso, masculinos).    

Assim, o fato de não mencionar a América Latina como uma porção do continente 

americano – evidenciando o perfil generalizante da obra, como o próprio título já 

expressa – nos leva a recorrer a outros aspectos desse épico, se quisermos identificar 

alguma aproximação maior com o subcontinente. É aí que o plano geográfico ganha 

relevância para situar, no espaço da generalização, uma diferença, a qual pode ser 

evidenciada pela referência a estes países – Brasil, Chile, Bolívia, México – e a estas 

unidades territoriais (cidades, distritos, povoados) – Buenos Aires, Mendoza e Puente 

del Inca (na Argentina), Antofagasta (no Chile), Tonalá, Xochimilco, San Agustin 

Acólman, Cholula, Puebla de los Angeles, Puebla, Querétaro, Guadalajara (no México). 

Ainda cita Estados Unidos, Trinidad, Barbados e Antilhas, sendo o primeiro na América 

do Norte, e os três últimos na América Central. Diante disso, pela numerosa referência 

geográfica voltada para a América Latina em detrimento das demais regiões, 

verificamos que, de algum modo, ela se faz presente no épico de Carvalho, o que nos 

faz pensar na forma como o escritor toma a parte pelo todo, ou melhor, como diz se 

referir a toda a América, mas abrange principalmente países latino-americanos.   

Chamamos a atenção para duas ocorrências do adjetivo “americano”, no poema 

“Advertencia” – o primeiro do livro: “Europeu! filho da obediência, da economia e do 

bom-senso,/ tu não sabes o que é ser Americano!” (CARVALHO, 1935, p. 10), sendo o 

poema finalizado com uma referência à “luz selvagem do dia americano!” (p. 11). 

Nesse contexto, a partir dos adjetivos pátrios a América é contrastada com a Europa, 
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numa valorização daquela sobre esta, em que o primitivismo é positivo, e a civilização é 

contestada, e em que “o nosso espírito áspero e ingenuo” (p. 11), do Novo Mundo, se 

sobrepõe ao conhecido e estabelecido da cultura europeia, ou seja, do Velho Mundo.   

Passando à segunda obra em estudo, observamos uma dicotomia quanto ao uso 

dos adjetivos “americano/a”, de sentido mais geral, pertencente ao continente como um 

todo, e “norte-americano/a”, especialmente demarcando aspectos negativos dos Estados 

Unidos em contraposição ao restante da América. Assim, mesmo diante da ausência do 

adjetivo “latino-americano/a” em Canto Geral, de Neruda, seria possível compreendê-lo 

como constituinte dessa parcela maior chamada “americano/a”; mais interessante que 

isso, por sua vez, é que a não marcação do adjetivo “latino-americano/a” face à 

marcação de “norte-americano” torna-se significativa à medida que este é 

particularizado, enquanto aquele é generalizado, provavelmente para demonstrar que os 

“norte-americanos” por algumas razões precisam ser marcados diferentemente, para 

ressaltar, por exemplo, o perfil exploratório e predatório com que trataram o restante da 

América, seus irmãos. Logo, essa especificação trata não apenas de contrastar “norte-

americanos” e “americanos”, o que seria superficial, mas sobretudo de distanciar 

aqueles destes, fazendo com que os latino-americanos, por não serem especificados, 

sejam os mais aproximados da verdadeira feição americana, não necessitando de uma 

adjetivação peculiar. A seguir, reunimos alguns excertos em que tal adjetivação ocorre, 

de modo a percebermos a citada dicotomia, como falamos acima:  

Ocorrências do adjetivo “americano” Ocorrências do adjetivo “norte-americano” 

“Útero verde, americana/ savana seminal”, 

“Sobe comigo, amor americano”, “cerrada 

cidade americana”, “noite americana”, “De 

nossa lua americana”, “pela terra americana”, 

“americano como o ar andino”, “Areia 

americana, solene/ plantação, cordilheira”, 

“toda a minha pátria americana”, “barro 

americano, minha estatura”. 

“fúria norte-americana”, “empresários/ norte-

americanos e ingleses”, “embaixador norte-

americano”, “peritos norte-americanos,/ entre 

grandes gargalhadas”, “vimos saírem os 

oficiais/ gregos com os chefes norte-

americanos, vinham rindo: “Demos o sangue 

para a companhia/ norte-americana”, “o norte-

americano do petróleo”. 

Elaboração: o autor.  

No tocante a essas ocorrências, o teor positivo daquilo que é atribuído ao que é 

fundamentalmente “americano/a” está ligado à terra que dá a vida, ao amor, à noite, à 

lua, à pátria, ao chão em que se pisa como indício de pertencimento a um lugar que dá 

identidade ao eu-lírico; já as ocorrências relativas ao que é “norte-americano”, por seu 

turno, tratam de fúria, de empresários, peritos e embaixadores, de companhias, 

expressando, com isso, a opressão e a exploração que os Estados Unidos exercem sobre 

185



 

 
 

a América Latina, sem que disso se ressintam, pois os favorecidos com essa política 

assimétrica riem, gargalham, desfrutam do sangue alheio. 

Assim como destacamos em relação a Toda a América, encontramos em Canto 

Geral uma profusão de menções a países, cidades, distritos e povoados do 

subcontinente latino-americano, e, em número menos expressivo, referências à 

toponímia norte-americana. Como exemplos de ocorrências do primeiro grupo, 

citamos4: Muzo, Iraka, Bogotá (na Colômbia); Anáhuac, Querétaro e Cholula (no 

México); Macchu Picchu, Cuzco e Lima (no Peru); Santiago, Roncagua e Melipilla (no 

Chile); Mendoza, Tucumania e Buenos Aires (na Argentina); Montevidéu (no Uruguai); 

Guayaquil, Quito e Imbarura (no Equador); Sucre e La Paz (na Bolívia); Yabebirí, 

Acaray e Iguarey (no Paraguai); Bahia, São Paulo e Minas Gerais (no Brasil); Puerto 

Limón (na Costa Rica); Ciudad Trujillo (na República Dominicana); Caracas e 

Maracaibo (na Venezuela); Varadero (em Cuba), além de Haiti, Nicarágua, Guatemala, 

Panamá, El Salvador e Honduras. Ou seja, são citados todos os vinte países latino-

americanos, algo que não pode ser desconsiderado no contexto desta epopeia – a qual se 

intitula como um canto geral, comum a todos os países (ao menos da América Latina).  

Já no que se refere ao plano geográfico da América do Norte, há menções a 

estados e cidades dos Estados Unidos, como Baltimore, Virgínia, Geórgia, Chicago, 

Illinois, Nova York, Arizona, Arkansas, Detroit, Orleans, Califórnia, entre outros.  

Observando, assim, essa discrepância – expressa qualitativa e quantitativamente –, 

é impossível considerarmos que Neruda negligenciou a América Latina em detrimento 

de uma ideia geral de América. O que se nota, ao contrário, é uma relevância e 

valorização maiores e distintivas dadas ao subcontinente, cuja menção – embora não 

seja manifesta a partir da expressão/nomenclatura que estamos investigando – acontece 

implicitamente por meio do centramento no plano geográfico situado principalmente na 

região latino-americana, como mostramos também no épico de Carvalho (1935).  

Diferentemente das obras de Carvalho e Neruda em estudo, em que a referência à 

América Latina é, no plano linguístico, ausente, ainda que presente implicitamente, na 

epopeia de Accioly são abundantes as menções ao subcontinente, inclusive com 

mudanças na forma e, consequentemente, no sentido do nome do subcontinente. O que 

                                                           
4 A quantidade de referências espaciais ligadas à América Latina é bem maior, mas, devido ao curto 

espaço deste artigo, recortamos apenas alguns exemplos que dimensionam a expressividade do 

subcontinente no épico em tela, de modo a ilustrar esse tipo de ocorrência.  
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é mais interessante na maneira de conceber a América Latina, mas também a América 

como um todo, a partir de uma perspectiva que interfere diretamente no nome, é que 

isso amplia e potencializa o sentido, permitindo conexões que por vezes trazem a 

história em seu bojo.  

É, pois, mais especificamente em Latinomérica que a ressignificação da expressão 

“América Latina” se complexifica, seja pela quantidade de variações, seja pela notável 

maleabilidade do conceito. Por exemplo, é comum encontrarmos menções à “América-

Latina”, em que o uso do hífen para juntar as duas palavras acrescenta o sentido de 

ligação, de irmandade, de coletividade, significando a não separação subcontinental. 

Está contida aí a noção de Pátria Grande e de Nuestra América, ou seja, de uma grande 

nação formada por vinte países irmãos. Os versos a seguir retratam essa ideia de 

conjunto que subjaz ao uso do hífen na expressão: “meu canto é um sol que esconde a 

claridade/ nos teus porões (América-Latina)” (ACCIOLY, 2001, p. 45); “(América-

Latina) estás em mim/ que em ti estou [...]” (p. 51) e “eis (atrelados à locomotiva/ dos 

Estados Unidos) teus vagões/ de países (América-Latina)” (p. 243).  

Assim como em poemas de Carvalho quanto ao sentido do termo na posição de 

vocativo, nos citados versos de Accioly a “América-Latina” é interpelada diretamente, o 

que se percebe tanto por sua posição quanto pelos pronomes a ela relacionados, como 

“teus” e “ti”, além de ser referida como “tu”, como na forma verbal “estás”. E a respeito 

da questão da coletividade, que é ampliada devido à inserção do hífen no nome do 

subcontinente, compreendemos que tal artifício confere o sentido tanto de um destino 

comum quanto de que a união entre os países latino-americanos é parte desse destino.   

Ademais, de forma inventiva Accioly cria alguns neologismos que têm como raiz 

a expressão “América Latina”, como nestes versos: “(ai América) América-Latíndia/ 

(América latindo à solidão/ o seu silêncio cujo som ainda/ não consegue ser grito na 

canção)” (ACCIOLY, 2001, p. 233); “(GréciAméricOmérica-Latina)” (p. 254) e “ó 

minha Mamamérica-Latina” (p. 505). No primeiro caso, “América-Latíndia” tem como 

referente o ato de latir, que aparece, inclusive, na continuação da estrofe, mas pode ter 

também relação com a índia latino-americana, ou melhor, com a raiz indígena que 

integra a identidade do subcontinente. Assim, seria uma América Latina que late por 

não conseguir gritar ou falar, mas também em que se reconhece a presença do índio no 

cadinho das culturas. No segundo caso, por sua vez, ocorre a aglutinação de três 
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palavras – Grécia, América, Homérica – justapostas a uma quarta, Latina. O que o 

escritor fez foi juntar o nome de um país europeu, Grécia, e um adjetivo relacionado a 

um de seus maiores poetas, Homero, ao nome do subcontinente latino-americano, 

formando uma palavra composta que tem ligação com o próprio título da obra de 

Accioly em questão, mas também com sua concepção e estrutura, haja vista que as 

heranças da tradição clássica são reconhecíveis em Latinomérica. Por último, o 

neologismo “Mamamérica-Latina” trata-se de uma invocação do eu-lírico à sua “mãe 

América-Latina”, algo que perpassa praticamente toda a epopeia, uma vez que a relação 

estabelecida com o subcontinente é a de um filho que não conhece o pai e quer regressar 

ao útero latino-americano para novamente fecundá-lo.  

Outro aspecto que podemos ressaltar é o das inúmeras referências à América, 

tomada como continente que é e que seria o todo que, de fato, é cantado nesse épico de 

Accioly. Na verdade, o projeto cumprido nessa obra é gigantesco, pois que praticamente 

recobre toda a América, com referência a países, cidades e ilhas, mas, não satisfeito, o 

autor ainda menciona países de outros continentes, como África e Oceania. Logo, nos 

versos “canto que luta fora a luta dentro/ e sente dentro a dor de fora (América)” 

(ACCIOLY, 2001, p. 46); “eu te canto (Senhor) cantando a América” (p. 48) e 

“(América) teu nome é tão difícil” (p. 66), o que se canta é realmente uma América que 

não é apenas a Latina, mas também a Central e a do Norte; a anglo-saxônica, a ibero-

hispânica e a francófona, ainda que haja nuances e que o centramento seja no 

subcontinente latino-americano5. Assim, o sentido de amplitude se traduz não numa 

mera enumeração topográfica, nem na criação de um perfil pormenorizado de cada 

nação citada, mas na direção do reconhecimento de que as partes formam um todo, e 

torná-las matéria de poema lhes confere mais um grau na existência.  

Chamamos a atenção ainda para a perspectiva de coletividade que ultrapassa a 

colocação de um sinal gráfico (hífen) na expressão “América Latina” – e sobre a qual já 

falamos en passant acima –, haja vista que a noção de coesão e pertença é básica no 

épico de Accioly, em que aparecem estes versos: “Deus te salve (PátriAmérica)/ 

latinunidade (pano/ de uma só bandeira) [...]” (2001, p. 395) e “(A Pátria Grande no 

                                                           
5 Como dispomos de material referente à expressão “América Latina” na epopeia de Accioly, optamos 

por não pormenorizar as referências geográficas relacionadas ao subcontinente, como fizemos com as 

outras duas obras corpora. Consideramos que recairíamos numa lista extensa, como a de Neruda, e, além 

disso, dispomos de outros tipos de elementos para analisar a ocorrência da expressão em estudo.  
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pano/ de uma só bandeira) Nuestra/ pan-América (Oceano)/ país-países [...]” (p. 395). 

Praticamente tudo nesses versos é tocado pela ideia de integração e pelo sentido de 

comunidade latino-americana, sejam as menções a uma imensa terra natal que abarca o 

continente americano, ou, mais precisamente, a América Latina, em “PátriAmérica”, 

“Pátria Grande” e “Nuestra pan-América”; seja quando cita a pretensa unidade do 

subcontinente, o que é ressaltado em “pano de uma só bandeira” e “país-países”, pois 

mostra que as várias nações se juntam sob o emblema de um destino comum, de uma 

irmandade que os conecta, de uma ligação que deve existir para não deixar esfacelar a 

integridade de cada país frente à exploração norte-americana e europeia, principalmente.  

Isso é mais interessante ainda quando se faz referência à Pátria Grande e à Nuestra 

América, porque constituíram pretensões revolucionárias de unificar a América Latina 

sob o signo de uma pertença comum – no início, das nações de língua hispana, mas que 

depois se disseminou para toda a América do Sul e Latina. O primeiro conceito se 

popularizou com José Artigas, o segundo, com José Martí, e o que ambos almejavam – 

assim como outros ao longo da história, como Simón Bolívar – era uma aliança que 

ultrapassava o mero pacto comercial ou cultural entre as nações, visto que tinha um 

cunho geopolítico de integração. Seria, nesse sentido, a constatação da latino-

americanidade, isto é, de uma identidade comum, trans ou supranacional, capaz de 

coadunar, sob o pano de uma só bandeira, as vinte nações irmãs.  

Considerações finais  

Apreender os sentidos da América Latina a partir, por um lado, de uma incursão 

na sua conquista, na invenção do seu nome e em significados que lhe foram atribuídos 

historicamente, e, por outro, de uma leitura que abarca o aparecimento (ou a ausência) 

da expressão em três épicos não nos autoriza a determinar como acabados e únicos os 

sentidos que identificamos por meio deste estudo, ou melhor, compreendemos que a 

flutuação de sentido certamente é mais ampla do que pudemos abarcar, e, portanto, 

temos consciência de que o que fizemos aqui foi promover interpretações possíveis e 

aproximadas de ocorrências – explícitas ou implícitas – em que “América Latina” 

aparece como expressão, termo ou nomenclatura em três poemas épicos.  

Com efeito, abordar as obras literárias após uma contextualização teórica acerca 

da América Latina nos leva a pensar para além de – ainda que partindo de – vê-la como 

uma região ou um subcontinente que está sempre entre a unidade e a fragmentação. 
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Como pudemos notar nos poemas analisados, o centramento, ainda quando mencionado 

de caráter mais geral, ou seja, focado na América, coloca como pano de fundo o 

subcontinente latino-americano, seja referenciando países, estados ou cidades, citando a 

expressão diretamente ou agindo sobre ela, modulando seu significado na direção de 

pátria, comunidade, pertença e transnação, por vezes também a contrastando com os 

adjetivos “americano”, “norte-americano” e “europeu”.  

Isso serve para elaborar nuances de uma identidade latino-americana voltada para 

a valorização da região em tela, o que é necessário para fundamentar a autonomia frente 

aos Estados Unidos e aos países europeus, mas também para justificar e aumentar as 

trocas entre os países e permitir um maior reconhecimento de si mesmos como irmãos 

ou hermanos. E a literatura que tem esse viés não particularista, e mais generalizante, 

pode de fato nos ajudar a pensar na integração dessa Pátria Grande, desse país-países.   
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