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O PROTAGONISMO DA VILLA MISERIA: LA VILLA DEL SEÑOR NO 
CENTRO DA NARRATIVA DE CRISTIAN ALARCÓN 

 

Desirée Climent (UFRJ) 

 

 Si me querés quereme transa , romance que pretendemos analisar traz a 

representação de uma favela ficcional . Cabe ressaltar que os territórios periféricos e 

seus sujeitos, em muitos momentos, foram representados na literatura argentina, porém 

ocupando um espaço secundário. Em 1956, Bernardo Verbistk, pela primeira vez, 

denomina a esses espaços de villa miseria em seu livro Villa miseria también es 

América e desloca a representação da favela para o centro da narrativa. 

Posteriormente, outros livros apresentaram essa temática, mas a favela e seus 

sujeitos continuaram tendo um espaço secundário dentro das obras. A partir da década 

de 90, a Argentina sofre uma grave crise econômica e os espaços periféricos vão 

crescendo, gerando diversos discursos. A própria literatura argentina sofre uma 

reconfiguração, surgem narrativas pautadas em questões atuais e a periferia passa a 

assumir um importante lugar nesses textos.1 

Os novos escritores trazem à cena literária a narração das periferias e de seus 

sujeitos, contudo não mais de forma secundária, e sim como elemento central, sendo a 

                                                           
1
 Para uma leitura mais específica da reconfiguração do campo literário consultar o trabalho de 

dissertação cartografias líquidas da narrativa argentina: antologias de novos autores e a reestruturação do 
campo literário por Lívia Santos de Souza, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/ Fevereiro de 
2014. 
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favela a principal personagem de seus textos. Dentro desse panorama, encontraremos 

cronologicamente obras como Villa Celina, de Juan Diego Incardona, La Villa de César 

Aira,  La 31, uma novela precária de Ariel Magnus, Cuando me muera quiero que me 

toquen cumbia, de Cristian Alarcón, Villa 31, la historia de um amor invisible, de 

Demian Konfino, Si me querés quereme transa, de Cristian Alarcón . Embora tenham 

como cenário os mesmos espaços (os territórios periféricos do Conurbano Bonaerense) 

apresentam escritas heterogêneas aonde a experiência individual do autor torna- se  um 

ponto chave para a leitura dessas narrativas. 

Realizaremos um rápido percurso nas obras mencionadas, para destacar os 

principais pontos dentro de cada narrativa e analisaremos mais detalhadamente a última 

publicação de Cristian Alarcón. Dessa, forma pretendemos demarcar a principal 

diferença entre si me querés quereme transa e os demais textos que narram as favelas 

contemporâneas. 

A literatura que nos propomos a analisar, com suas complexidades , está escrita 

em torno de um imaginário fortemente urbano da Grande Buenos Aires. Essa 

representação trata de dar conta dessa área da cidade que criou um território aonde duas 

realidades paradoxais comunicam-se constantemente: os subúrbios miseráveis e o luxo 

das áreas mais valorizadas da cidade e de seus atores. É importante sinalizar que a 

própria cartografia da cidade possibilita uma percepção da favela diferente da que se 

tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, e que o grande centro de Buenos Aires representa 

uma área de grande concentração de consumo e das camadas sociais mais favorecidas. 

O território denominado de Conurbano Bonarense é o que aparece representado 

nas obras atuais, trazendo  a cena a complexidade de pessoas, de realidades, sua 

territorialidade e multi-fragmentação em bairros ou favelas. Para a escritora argentina 

Beatriz Sarlo, esse emaranhado de pessoas representa: “O espaço social dos setores 

populares que se fragmentou, principalmente, por outras razões suplementares. Se 

reconfiguraram as cidades, divididas por barreiras culturais intimidatórias e pelas 

diferenças nos consumos materiais” (SARLO, 2009, p. 93). A representação desses 

espaços é a proposta do grupo de escritores contemporâneos em que se insere Cristian 

Alarcón. 

 Estes escritores apresentam um novo horizonte de sentidos e experiências 

vividas que alimentam suas obras e criam um complexo sistema de texto, como 
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sinalizado por Vanoli e Vecino estes textos podem ser chamados de dispares, 

heterogêneos tanto em termos de tradições literárias quanto em sua relação com os 

processos históricos. Mesmo apresentando características e temáticas em comum, estas 

são obras que  não obedecem a um padrão estético homogêneo. (VANOLI; VECINO, 

2009-2010). 

 Ou seja, pensando nas obras mencionadas, o escritor argentino Cesar Aira em 

seu livro  La villa também narra a favela, mas não da mesma forma de Cristian Alarcón. 

E o mesmo acontece com Incardona em sua obra Villa Celina e nos demais livros 

mencionados anteriormente. É possível identificar modos diferentes e particulares de 

tratar da mesma temática. Como por exemplo, a fragmentação da ação na narrativa de 

Cesar Aira não é a mesma encontrada na narrativa de Cristian Alarcón, criando uma 

estrutura narrativa singular em cada um dos textos, embora ambas tragam a narrativa de 

forma fragmentada. 

 Em La Villa Celina de Incardona, também encontramos a fragmentação 

narrativa, porem nesta obra o ponto que se considera mais relevante é o olhar do escritor 

ao criar em seu texto a idealização de uma favela como espaço de reconhecimento de 

suas lembranças, uma vez que se sabe que o escritor viveu muitos anos nessa favela, 

percebemos um olhar  carinhoso e muitas vezes nostálgico nas linhas de seu texto. Esse 

olhar não será o mesmo encontrado na obra analisada de Cristian Alarcón , pois mesmo 

vivenciando a favela por um longo período a subjetividade do escritor aparecerá de 

forma diferente ao narrar à favela representada. 

 Em outras palavras, mesmo que diante da mesma temática, cada escritor irá 

compor sua narrativa de forma diferente, surgindo então textos heterogêneos que narram 

o subúrbio e seus atores. Acreditamos que dentre as principais narrativas que abordam o 

tema a obra de Alarcón diferencia- se por apresentar como centro da narrativa a criação 

de uma favela fictícia dialogando assim com o cânone latino americano. A 

fragmentação da narrativa aparece de forma a entrelaçar as diferentes e diversas 

histórias e termina por contar uma história mais complexa, que gira em torno da grande 

personagem do romance: a favela.  

Torna-se ainda relevante a análise da dita obra, pois embora o texto de Alarcón 

apresente importantes elementos literários para a leitura de obras contemporâneas o 

mesmo até a presente data não possui um trabalho acadêmico finalizado de análise de 
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seu romance. E acreditamos que seu texto assim como o autor se inclui em um grupo 

que tem modificado as formas de sentir, ler e escrever as atuais cidades com seus 

problemas e complexidades. 

A obra é composta por um conjunto de vários fragmentos que se complementam 

e criam o corpo da trama, diversas cenas que compõe o cotidiano da favela e de seus 

atores, de uma cena observada ou de uma leitura, os fatos sucedem sem que 

necessariamente ocorra uma verificação de continuidade ou sem que aconteça um 

fechamento do tema em um argumento central. Ao invés disso, as várias cenas são 

agrupadas em diferentes ângulos que constroem a visão da cidade, e no caso do 

romance a visão da periferia narrada, como sinalizado por Sarlo. Para a crítica, é 

possível “ler” a cidade a partir de um fragmento, ou cena observada, como feito em seu 

livro La ciudad vista mercancías y cultura urbana, os vários momentos observados 

traçam o perfil da cidade atual de Buenos Aires. (SARLO, 2009, p. 146)  

Dessa forma, as diversas tramas e personagens traçam o retrato da favela criada 

por Alarcón, com seus atores heterogêneos com múltiplas histórias e personalidades. É 

essa a forma de narrativa que encontraremos na obra analisada cuja fragmentação, em 

uma primeira leitura, parece ser confusa, mas entrelaça-se com outras cenas diversas. 

Estas acontecem ao mesmo tempo em outros lugares do território narrado e 

representado, e não necessariamente teremos de imediato o desenlace de um final. 

Enfim, seremos levados a outras cenas, e assim se constrói um relato aonde os fatos se 

unem para posteriormente serem finalizados ou não dependendo do personagem 

narrado. 

 A grande galeria de personagens é dividida, muitas vezes, a partir da 

nacionalidade e parentesco, o que torna a leitura complexa. É fácil confundir-se em um 

relato e perceber que já estamos diante de outro. Os perfis de todos os personagens são 

traçados a partir de suas histórias, narrados ora por eles próprios ora pelo autor, que 

também é personagem dentro do livro.  

Retomando os livros mencionados anteriormente, faremos então um rápido 

percurso nos mesmos. Cronologicamente temos La Villa de Cesar Aira (2001), o 

escritor traz para a cena literária com seu estilo de escrita que não atende a uma 

linearidade a  narração da favela a partir dos catadores de papelão , chamados na cidade 

de Buenos Aires de           “ cartoneros”. Através de um personagem que decide ajudá-
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los na tarefa diária, narra a favela, que surge com elementos que se mesclam entre a 

realidade do cotidiano e um registro maravilhoso, sem que ocorra uma separação clara 

entre um ponto e o outro. Embutindo nas linhas de seu texto uma leitura enigmática das 

favelas e dos sujeitos que passam a ocupar e aparecer nas ruas da cidade, no final da 

década de 90 com o agravamento da crise. 

No ano de 2003 Cristian Alarcón publica cuando me muera quiero que me 

toquen cumbia que leva para o campo literário a representação do espaço periférico a 

partir da realidade de adolescentes que se envolvem no mundo do delito. A favela 

retratada demarca também os valores que eram importantes para os moradores desse 

espaço. O bairro aparece como local de comunidade, aonde os moradores compartem 

um sentimento quase familiar pelos que nele habitam, se protegem entre si, os mais 

novos respeitam os mais velhos, e há códigos entre eles que impossibilitam que 

cometam roubos com os que compartilham do mesmo território. 

Nesse livro, o leitor é convidado a conhecer através do relato dos próprios 

adolescentes envolvidos no mundo do crime, o outro lado na narração, que descontrói a 

visão que se tem desses jovens. O livro é fruto de observações e entrevistas realizadas 

por Alarcón, em uma favela do Conurbano para a escrita de um trabalho jornalístico. 

Nesse sentido o relato, a crônica e a vivência do escritor nesses espaços são os pontos- 

chaves para a leitura da narrativa. Também são fundamentais as transcrições das 

entrevistas a ele concedidas, pois possibilitam um mergulho na realidade desses 

menores infratores. 

 Em seguida temos a Villa Celina de Juan Diego Incardona (2008), o texto 

apresenta uma forte carga de subjetividade e experiência pessoal do autor, que nasceu e 

passou boa parte de sua juventude morando na favela narrada. Em seu livro o espaço 

aparece representado como sinalizado por Hérnan Vanoli e Diego Vecino ao analisar 

Villa Celina: “ ..aquí, el conurbano se escribe con la gramática del barrio, del contacto 

primário y local, casi hogareño.” (p.270) 

Com isso o escritor constrói uma narrativa a partir de  uma a visão bastante 

romantizada da favela. Um espaço aonde as lembranças são recordadas com carinho e 

certa  nostalgia, não apenas do bairro, mais principalmente de uma época que trazia uma 

sociabilidade e a presença de valores simbólicos.  
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Quatro anos mais tarde, teremos a publicação de La 31, uma novela precária  ( 

2012) de Ariel Magnus.Como mencionado no próprio título, um romance precário, traz 

a narrativa de várias cenas da favela, de forma fragmentada, as histórias e personagens 

vão desenhando uma favela que não existe, porém que em muitos momentos representa 

o imaginário de muitas pessoas que não conhecem esses espaços. Embora o romance 

leve o nome de uma conhecida favela de Buenos Aires, e traga na capa do livro a Villa 

31 ,  a favela representada por Magnus é ficcional, e o ponto central dessa narrativa é a 

própria fragmentação da obra. 

E é por isso que os relatos das diferentes personagens muitas vezes não são 

fechados, não serão retomados. Mas outro sim o que configura uma não linearidade na 

narrativa. O ponto fundamental desse texto é a própria fragmentação da obra que surge 

como opção estética para representar a fragmentação dos próprios espaços denominados 

favela, em especial as do Conurbano Bonarense. 

No mesmo ano teremos a publicação de outra obra que novamente traz como 

título a emblemática favela de Buenos Aires, La Villa 31, la historia de un amor 

invisible           ( 2012).Esta é denominada como novela histórica, pois remete ao início 

das ocupações dessa  favela  e que na  atualidade vem sendo alvo de muitos discursos 

devido a percepção de seu crescimento que transformou e vem transformando a cidade . 

 Neste livro, a história é contada a partir das lutas sociais que os moradores 

travam com os meios políticos para reivindicar melhorias. A imigração aparece como 

fator importante para ler os personagens, como em Villa Celina. A visão e experiência 

do autor são de grande relevância, pois Demian Konfino trabalha realizando um serviço 

voluntário de militância em um refeitório popular comunitário. Por isto esse espaço 

surge para demarcar no romance a importância do trabalho em comunidade e das lutas 

que os moradores realizam diariamente para conseguir melhores condições de vida. 

É interessante ressaltar que podemos encontrar um diálogo entre três obras que 

narram os problemas sociais existentes dentro da favela: Villa Miséria también es 

América, 31 de Magnus e no livro  de Demian Konfino. Através das cenas aonde os 

moradores discutem sobre os problemas sociais. Em Magnus, o destaque interessante é 

que os problemas surgem como os próprios sujeitos e a Miséria, a Fome, entre outros 

ganham voz  no trecho que leva o nome de  Favelalegoria.  
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Si me querés quereme transa, romance de Cristian Alarcón, é o livro que 

pretendemos analisar mais detalhadamente e  trará para o campo da representação 

novamente uma favela aonde a questão imigratória é pulsante na narrativa. Nesse 

romance, podemos destacar dois pontos de maior relevância: a imigração limítrofe e a 

criação da própria favela narrada. Historicamente, a periferia sempre foi o espaço 

ocupado pelos imigrantes que chegam à cidade de Buenos Aires. Por isso, com o 

aumento da imigração vizinha ao país a sociedade percebe a expansão desses espaços, 

bem como o aumento de indivíduos provenientes desses países o que resulta em reações 

que podem ser vistas nos nomes e apelidos criados para caracterizar essas pessoas de 

forma preconceituosa e discriminatória. 

Ao mesmo tempo em que o escritor traz ao campo literário um problema social 

das periferias atuais, o escritor realiza um diálogo com o cânone da literatura latino-

americana. O autor distribui seus personagens em uma árvore ao início da narrativa, e 

cria  uma favela fictícia que não pode ser visitada, porém que ao mesmo tempo pode ser 

observada dentro de muitas periferias e  que encontramos atualmente na cidade de 

Buenos Aires, o escritor nos apresenta La Villa del Señor: 

Villa Del Señor se extiende a lo largo y ancho de treinta manzanas. De 

forma irregular, atravesada por arbitrarios pasillos angostos, sus 

terrenos fueron  ocupados por inmigrantes que llegaron a Buenos 

Aires  a partir de la década de cincuenta. Las viejas fotos del Archivo 

Histórico de la Ciudad muestran los baldíos en el lugar donde hoy se 

levantan desordenadas construcciones…                                                                                                  

(  Alarcón, 2010, p. 61 )   

 

La villa del Señor é a grande personagem da obra .Nela habitam diversos 

personagens das mais variadas histórias. Essas surgirão em um primeiro momento, de 

forma  fragmentada e parecem não ter relação uma com as outras. Porém, ao decorrer da 

narrativa, percebemos que todas as histórias desenham e dão vida a esse espaço narrado. 

Desse modo, essas histórias traçam o desenho da própria favela, com suas 

complexidades territoriais e étnicas, sendo a nacionalidade um ponto de importância 

dentro desses espaços. As diversas práticas culturais aparecem como importante fator 

para ler os indivíduos dentro da Villa del Señor,  estes que são  denominados diversas 

3236

Ana
Pencil



8 
 

vezes a partir de suas nacionalidades .Dentro da Villa del Señor os personagens se 

agruparão em micro territórios, divididos de acordo com a identificação de seu país de 

origem. 

Esses micros territórios encontrados no texto podem ser caracterizados como 

Ilhas urbanas      (LUDMER, 2010, p.131), e nos permite verificar que o crescimento 

das favelas faz como que a cidade atual apareça fragmentada. Desse modo, cria uma  

dicotomia entre centro e periferia , mas percebe-se que a separação desses  espaços 

torna-se cada vez menos rígida: “La ciudad creció y la frontera entre Villa Del Señor y 

“el barrio”  se hizo laxa.” (ALARCÓN, 2012, P. 58) 

Em la Villa del Señor não é possível associar a favela a algum espaço territorial 

da realidade e isto é um ponto diferente  de algumas das  demais obras mencionadas. La 

villa 31 e Villa Celina, por exemplo, embora estejam no espaço da representação 

literária existem fisicamente, e levam ao leitor a associar a narrativa com o espaço 

territorial, seja pelo nome, ou por fotos na capa dos livros que mencionam a esses 

espaços que existem na atualidade.  

As obras mencionadas acima buscam dar conta de narrar os territórios 

periféricos e seus atores, e a favela narrada por Cristian Alarcón traz a narração desses 

espaços demarcando sua complexidade. Esta surge tanto na quantidade de historias e 

personagens quanto na própria estruturação do romance. Assim há um ponto essencial 

que é entender que a participação dos atores está totalmente relacionado a apropriação 

do território, como veremos mais a seguir. 

É interessante pensar no procedimento utilizado pelo escritor para dar vida a La 

villa del Señor. O autor fez uso de dados recolhidos por ele após a observação de 

diversos territórios periféricos e ao longo dos anos em que realizava um trabalho 

investigativo, processou esses dados e criou esse espaço ficcional que não pode ser 

associado a nenhum local físico. Embora traga em seu corpo experiências de diversas 

periferias observadas pelo escritor ao longo de quatro anos, Alarcón trabalha com o 

inverificável e suas experiências foram processadas. Dessa forma, cria uma favela 

aonde a realidade e a ficção não podem ser dissociadas, sendo, portanto de relevância 

para a leitura da obra o conceito de autonomia da arte proposto por Peter Burguer. 
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Nesse trabalho, focaremos na categoria de autonomia, tal como proposta por 

Peter Bürger, e consideraremos a possibilidade de uma escritura na qual convivem os 

ideais estéticos da autonomia e da pós-autonomia. Ao dialogar com as obras canônicas, 

afirma a necessidades de buscar novas formas de ler e entender uma literatura que nasce 

de uma profunda experiência com o real. 

 Si me querés quereme transa é portanto um livro  que traz em seu corpo, e que  

nasce com uma intensa carga das práticas cotidianas. Surge a partir de uma forte 

experiência do autor com o meio em que viveu e que observou durante o período de 

investigação que originou sua primeira publicação. 

Como mencionado acima, a favela representada aparece como espaço que 

demarca a perda de rigidez entre as fronteiras entre favela e grande centro, entre os 

moradores da periferia e demais membros da sociedade. Pois cada vez mais os dois 

espaços se cruzam, se tocam e dialogam, e ainda a narrativa configura a perda de rigidez 

no que tange a separação entre o real e o ficcional, o que foi denominado por 

Garramuño de porosidade. 

Sendo assim, percebe-se que na narrativa o ponto central é a representação desse 

espaço periférico, de seus sujeitos e de como estes buscam formas de apropriar-se do 

espaço. Para essa leitura nos utilizamos da concepção de território de Rogério Haesbaert  

que nos sinaliza que território “ tem a ver com poder”, e acrescenta “... diz respeito tanto 

ao poder no sentido mais concreto , de dominação, quanto ao poder no sentido mais 

simbólico, de apropriação”. (HAESBAERT, 2004, p.01,02) 

Na Villa del Señor, ambas formas de poder aparecem configuradas, o poder que 

surge com o domínio do trafico dentro da favela e também o poder simbólico, que 

aparece representado na formas em  que os imigrantes fazem uso de suas práticas 

culturais para apropriar-se do espaço e afirmar suas identidades. Estas muitas vezes são 

motivo de preconceito e rechaço por parte da sociedade que não os aceita. 

Os espaços periféricos colocam tanto o território quanto os sujeitos dentro de um 

discurso que busca homogeneizar as diferenças existentes nessas periferias. Em seu 

conhecido ensaio Os condenados da Cidade de Loic Wacquant já nos apontava a 

importância de pensar nas diferenças desses espaços. E neste sentido, as favelas ou 

periferias da França, do Rio, São Paulo ou Buenos Aires não são as mesmas. 
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Essa heterogeneidade é o que encontramos nas favelas do Conubano Bonarense, 

embora ocupe de forma ampla um mesmo território, cada uma apresenta suas 

particularidades. Assim, é comum devido a grande imigração de países próximos, a 

denominação da favela a partir da nacionalidade majoritária em determinado espaço, a 

favela dos peruanos, dos paraguaios e dos argentinos. Com isso, é possível verificar 

diferentes experiências dentro de cada território periférico, assim como distintas formas 

de uso e apropriação desses espaços. 

É bem verdade que existem pontos de semelhança no que tange as questões de 

problemas urbanos e sociais, porém as diferenças entre esses espaços e seus atores 

também são muito relevantes. A narração desses territórios e sujeitos nos possibilita 

entender a favela como lugar de identificação de um grupo, que pode também assumir 

uma espaço de prestigio para seus membros criando um  lugar de pertencimento dos 

moradores. E ainda esse bairro “pode funcionar como uma via que permite criar 

vínculos sociais para determinados grupos em determinados momento.      ( CRAVINO, 

2009, p.28, 29)  podendo  demonstrar  de forma evidente  a capacidade existente nos 

grupos humanos para  recriar espaços múltiplos de sociabilidade, ( HAESBAERT, 

1999) 

Dessa forma, as diferentes nacionalidades presentes na obra trazem à cena 

literária a realidade atual do grande fluxo migratório que ocorre na Argentina. O 

aumento de indivíduos dos países limítrofes trouxe para Buenos Aires uma 

reconfiguração na urbe portenha. Basta caminhar pelas ruas da cidade que se percebe a 

influência dessa onda migratória. Assim como os relatos de conflitos que ocorrem entre 

eles e os discursos xenofóbicos de parte da sociedade argentina para com os imigrantes. 

Na cidade de Buenos Aires, podemos encontrar bairros denominados a partir da 

nacionalidade que predomina em determinado território, Charrúa ou Liniers é chamado 

de bairro dos bolivianos por exemplo. É comum escutar denominações como o território 

peruano ou paraguaio, e assim dentro das diversas favelas encontraremos indivíduos 

agrupando-se de acordo com suas nacionalidades e as diferentes etnias que são 

marcadas por enfrentamentos com a sociedade receptora. 

Esses tipos de conflitos aparecem retratados no romance e foram observados por 

Arjun  Appadurai como “a realidade do pensamento etnoterritorial’’ que faz com que os 

indivíduos criem uma   “ discriminação entre as diferentes categorias de cidadãos, ainda 
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que todos ocupem o mesmo território” ( APPADURAI,1997, p.36). Essa discriminação 

é retratada na obra principalmente pelo agrupamento em que as personagens se 

distribuem dentro da favela em micro-territórios, aonde a questão da nacionalidade e 

parentesco são os principais elementos para a agrupação. 

Portanto, a Villa Del Señor  nos permite  verificar o fenômeno atual  que ocorre 

em  Buenos Aires, uma cidade   fragmentada, dividida em dois espaços dispares: o 

grande centro ( espaço de trabalho, turismo, e da economia )  e a favela (  território de 

degradação e de indivíduos rechaçados ). Percebe-se que a barreira entre esses dois 

espaços tem se tornado cada vez mais frágil, pois ocorre o trânsito e o diálogo entre 

indivíduos dessas duas diferentes áreas.  

Esse imbricamento configura a fragmentação da cidade assim como os conflitos 

gerados entre os moradores do grande centro e das favelas. Isto é sinalizado por 

Wacquant :  “o abismo cada vez maior entre ricos e pobres, o crescente auto-cercamento 

das elites políticas, a distância cada vez maior entre as instituições dominantes e a 

sociedade”. (WACQUANT, 2001, P.34)  

Com a criação desse território periférico o autor traz à cena literária a questão da 

imigração limítrofe e demonstra o discurso do preconceito em três vias: os moradores 

da favela são negros, imigrantes rechaçados e delinquentes. O escritor realiza ainda um 

diálogo com o cânone da literatura latino-americana que também criam locais fictícios. 

O escritor Juan Rulfo cria Comala, Gabriel García Márquez, Macondo e Cristian 

Alarcón,  a Villa del Señor. Esse diálogo coloca a obra de Alarcón em uma posição 

paradoxal, ao mesmo tempo em que se faz necessário à busca de novos parâmetros para 

a leitura de seu texto, o livro traça um forte diálogo com o cânone literário. 

Em La Villa Del Señor, a trama desenvolve-se a partir das brigas e disputas pelo 

poder, que é conseguido a partir do domínio do tráfico dentro da favela. Tais conflitos 

são ocorridos entre os grupos étnicos diferentes: a banda dos bolivianos, ou dos 

peruanos que travam verdadeiras guerras para a conquista desse espaço. Por isso, 

entendemos que nessa obra a questão da territorialização e desterritorialização são 

fundamentais para a leitura do texto e das personagens. 

A questão da territorialidade traz a discussão não apenas das questões políticas, 

mas também de relações com a economia, com as diferentes culturas e de como as 
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pessoas organizam-se dentro desse espaço.  Sendo assim, podemos entender o território 

como espaço para realizar as diferentes funções: políticas, sociais, econômicas e 

simbólicas. (HAESBART, 2004) 

La villa del Señor é  ponto central da  narração , trazendo a questão da 

desterritorialização , que  é habitada por imigrantes de diferentes países, e a 

territorialização desse espaços. Ou seja, os sujeitos tratam de criar dentro desse novo 

território uma identidade comunitária, e o fazem de diversas formas, como observou 

Appadurai : 

Estas diferentes tentativas de expandir o imaginário territorial para 

situações de mudança política e de diáspora tem algo em comum: a 

tendência a usar o imaginário territorial do Estado-Nação para 

alcançar e mobilizar grandes populações dispersas no mundo 

contemporâneo em direção a uma formação étnica transnacional.                                                

( APPADURAI ,1997, p. 49) 

Essas tentativas terminam por gerar diversas reações, sejam em cadeias locais, 

regionais ou globais. (APPADURAI, 1997, p.49) Na Argentina, que é o caso retratado 

na narrativa analisada, gerou-se um discurso de xenofobia aos imigrantes. Podemos 

perceber que essa estigmatização afeta de forma negativa as relações entre os diferentes 

grupos, e realiza uma correlação entre a deterioração dos bairros, transformados em 

áreas que são percebidas pela população como depósito de pobres, anormais e 

desajustados”, portanto esses espaços devem ser evitados. (WACQUANT, 2001, P. 33) 

Com La Villa Del Señor, podemos então ver a favela como, sugerido por Sarlo , 

como  um texto, aonde  os registros das cenas da cidade, ou da favela  são interpretações 

de alguns momentos da vida dentro desses territórios . O que nos leva a pensar a favela 

como um sistema de signos que se apresentam voluntária ou involuntariamente diante 

de quem os recolhe, mesmo que esse sistema a princípio pareça incoerente, ele pode ser 

lido e interpretado como um texto.  (SARLO, 2009). 

Considerações finais 

Após realizar um rápido percurso em obras atuais que trazem em seu corpo a 

representação das favelas do Conurbano Bonarense, identificamos que si me querés 

quereme transa diferencia-se  principalmente com a criação de um território periférico 
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ficcional que trabalha com o inverificável.  Impossibilitando que o espaço criado pelo 

escritor seja associado a um único território periférico da realidade atual ao mesmo 

tempo em que traz para o campo literário a problemática relacionada à imigração e sua 

concentração nos bairros menos favorecidos da cidade. 

Demonstramos que os textos atuais aonde se insere a obra analisada, são criados 

a partir de uma forte presença de temas do cotidiano em sua composição, podendo ser 

inseridos no que Josefina Ludmer denominou de literaturas pós autónomas                      

(LUDMER, 2007) e aproximamos ainda esse conceito ao de porosidade                           

( GARRAMUÑO) .Ambos se complementam e reforçam a ideia de textos que são 

escritos com uma intensa carga de realidade, não permitindo uma separação entre o que 

é real e o que é ficcional, sendo portanto a categoria de Peter Burguer importante para a 

análise da narrativa, enfatizamos ainda que  si me querés quereme transa dialoga 

também com o cânone latino americano .  

Percebemos que para esse grupo de escritores, que apresentam em comum a 

experiência com épocas em que ocorreram importantes mudanças no campo político e 

social, e aonde a vivencia jornalística é importante para suas escritas, narrar os espaços 

periféricos e seus atores torna-se um ponto chave para entender as novas formas de 

relacionar-se dentro da própria urbe. Não podendo mais a literatura atual ignorar a esses 

novos e crescentes espaços assim com as pessoas que nele habitam. 

Dessa forma, trazem em seus textos temas em comum, porém escritas totalmente 

heterogêneas, que dialogam com outros gêneros e que não mais podem ser lidos com as 

mesmas categorias literárias que se leem as obra clássicas. Estes textos, portanto, 

representam um desafio no que tange a própria análise literária, e possibilitam que 

pensemos em novos parâmetros para ler e entender narrativas aonde o real não 

representa apenas uma fonte de inspiração, porém está inserido dentro da própria obra, 

são ficção e realidade ao mesmo tempo. 

Si me querés quereme transa coloca a favela representada como centro da 

narrativa, sendo ela a principal personagem da obra. Uma vez que todas as histórias nela 

representadas surgem para demonstrar a complexidade de atores, de espaços e de relatos 

que podemos encontrar nas periferias de Buenos Aires, demarcando ainda a necessidade 

de pensar em formas de relacionar-se dentro de espaços aonde a presença das diferenças 

étnicas e culturais geram inúmeros discursos.  
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Portanto, a representação dos territórios periféricos nos permite verificar o 

fenômeno atual que ocorre em Buenos Aires, uma cidade fragmentada, dividida em dois 

espaços díspares, o grande centro e a favela. Percebe-se que a barreira entre esses dois 

espaços tem se tornado cada vez mais frágil, pois ocorre o trânsito e o diálogo entre 

indivíduos dessas duas diferentes áreas.  

Entendemos que, Si me querés quereme transa nos fornece uma oportunidade 

para pensar novas formas de ler as figurações do urbano na literatura recente. O que por 

sua vez remete às representações sociais dos sujeitos marginais e espaços periféricos em 

uma relação de interdependência com o que a imprensa, o cinema e a literatura dizem 

sobre a realidade. 
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