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FLUXOS DIASPÓRICOS, NARRATIVA MIGRANTE E NOVAS 
COMUNIDADES NA VILLA MISERIA NARRADA DE CRISTIAN ALARCÓN 

                                                                                                     Desirée Climent (UFRJ) 

 

Villa del  señor, a favela ficcional  narrada no romance si me querés quereme 

transa traz a questão das recentes imigrações na Argentina atual. O romance é escrito 

após um período longo de observação do escritor a espaços periféricos, aonde a 

presença imigratória é um ponto de relevância, o escritor se insere na realidade desses 

espaços para a realização de um trabalho jornalístico designado pelo jornal em que 

trabalhava na época. E, dessa observação surge seu romance, si me querés quereme 

transa que tem como personagens imigrantes dos países limítrofes a Argentina, 

configurando portanto a representação das diversas nacionalidades o ponto chave para 

entender as relações dentro da favela  narrada. 

Para pensar os conflitos existentes entre esses sujeitos e a sociedade que os 

recebe, faz-se necessário voltar nosso olhar para a construção do relato nacional 

argentino. Este está fundamentado em um mito fundacional que consiste na formação da 

identidade baseada em um crisol de raças, com ênfase na cultura europeia. Dessa forma, 

há a consolidação de um povo majoritariamente branco, o que gerou historicamente o 

rechaço dos indivíduos que fogem dessa construção de ser nacional. 

Historicamente, a Argentina é um país de imigração, primeiramente com a 

revolução industrial e a necessidade de mão de obra se percebe a grande onda 

imigratória conhecida como interna. Nesta, as pessoas provenientes do campo passam a 

ocupar a cidade e esta imigração era considerada necessária para o crescimento e 
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modernização do país. Após esse processo, a Argentina receberá uma nova onda 

imigratória, desta vez uma imigração transatlântica. 

Os imigrantes, principalmente os provenientes do campo, passam a ser 

associados ao atraso, ou são tratados como incultos, e torna-se comum que todos os que 

não possuem os traços definidos como padrão a partir do mito fundacional argentino 

sejam denominados de “bolitas”, “perucas” e “paraguas”. Desse jeito, suas 

nacionalidades passam a ser utilizadas de forma preconceituosa e os transforma em 

meros supérfluos, em coisas, como foi sinalizado por Bauman. (BAUMAN, 2003) 

  Os outros imigrantes, os europeus também foram vistos de forma 

preconceituosa, uma vez que o projeto de modernização nacional teve como premissa 

receber imigrantes europeus por serem os mais desenvolvidos. No entanto, o que de fato 

ocorreu foi que migraram para a cidade de Buenos Aires os que em seus países eram os 

menos favorecidos, criando a imagem de que estes eram ignorantes, falavam “errado” 

pelo fato de possuírem pouca escolarização. 

Contudo, a imigração europeia não sofreu o mesmo processo de discriminação 

que a interna. Desse modo, os imigrantes oriundos do campo ficam em desvantagem 

sendo a europeia vista como a responsável para o relato nacional que consolida a nação 

Argentina. Assim, cabe a esta imigração europeia todo processo de valorização dos 

pontos vistos como positivo dos Europeus: a modernidade, a valorização do trabalho, 

culinária e etc.         

Em vários momentos do romance, podemos ver configurado essa valorização 

dos traços europeus, quando por exemplo  um dos personagens explica as vantagens de 

ser loiro de olhos azuis em um território aonde a maioria é de peruanos:  

 

Por suerte, soy rubio. Siendo rubio tenés  la mitad de los problemas 

resueltos. Si sos morocho la vida se te hace más difícil. Y si vivís 

entre peruanos, si sos rubio y de ojos claros, es todo más fácil todavía, 

porque es como que les engalanás la mesa con tus rubíes celestes.                             

( ALARCÓN, 2012, P.212 )  

 

Assim percebemos que dentro da favela, aonde os membros recorrem a uma 

identificação basicamente familiar, também perceberemos a valorização dos traços 
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“brancos”. Isto fica claro quando a personagem afirma que quando se é moreno a vida é 

mais difícil ou ainda que seus olhos enfeitam o ambiente que possui a maioria de 

pessoas peruanas. Neste sentido , as características físicas remetem aos povos 

originários, ou aos que habitavam os campos, os mesmo que mencionamos 

anteriormente que chegam à cidade no processo de industrialização. 

Na atualidade, na Argentina, em especial na cidade de Buenos Aires, percebe-se o 

fenômeno da imigração limítrofe, a partir da década de 90 com a grave crise. Por isto, o 

país passa a receber um grande número de pessoas provenientes desses países. Essa 

onda continua a crescer e percebe-se um aumento em 2001. Os novos imigrantes, como 

ocorreu historicamente na cidade de Buenos Aires, instalam-se nas periferias. 

Essa nova migração, portanto, passa a ser relacionada como problema de segurança 

nacional e esta temática aparece constantemente nos meios de comunicação modernos. 

Estes são atribuídos aos migrantes e, consequentemente às favelas: os delitos, as drogas, 

roubos e infrações que propiciaram a formação de um preconceito crescente e como 

consequência o aumento da negação e o rechaço, impossibilitando que sejam aceitos 

como parte integrante da cultura nacional. (JELIN In GRIMSON, 2010) 

Com esse panorama levantado, podemos fazer a leitura da representação dos sujeitos 

que aparecem configurados na Villa del Señor. Essa favela surge habitada por inúmeros 

personagens, provenientes principalmente dos países limítrofes a Argentina, e dentro da 

narrativa são criados seus micro territórios que convivem, dialogam e se conflitam. O 

lugar representa ainda a comunicação que existe entre as áreas periféricas e o grande 

centro da cidade. 

 Para pensar nas representações dos grupos imigrantes atuais na obra analisada, 

utilizamos os grupos chamados diaspóricos e tal conceito tem sido estudado por 

importantes escritores como por exemplo, Edward Said e James Clifford, que 

apresentam sentidos variados para o mesmo termo.  

Em nossos estudos focalizamos no que tange a diáspora a partir das análises do 

escritor James Clifford (CLIFFORD IN BOLAÑOS, 2010, p. 03) quando esclarece que 

o termo refere-se à construção das identidades comunitárias de grupos coletivos que 

constroem lares longe de sua cidade natal. É neste sentido que os grupos analisados, 

fixam-se no novo território e é nele que realizam sua nova concepção de lar, e muitas 
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vezes não pensam em retornar ao seu país de origem, uma vez que no novo país 

conseguem alcançar condições de vida e consumo mais favoráveis do que possuíam em 

seus países de origem.  

Como sinalizado por Aimée G. Bolaños em seu artigo Diáspora: “o sujeito 

diaspórico transforma-se na viagem transcultural, sendo transformador também dos 

espaços em que transita efetiva formulação de dupla mão”. (BOLAÑOS,p.04 ).E por 

conta dessa transformação, necessitam recriar suas identidades, criando um espaço 

simbólico.  

Na diáspora contemporânea, o tema abrange noções de descentramento, 

sincretismo, transculturação, hibridação e formação de novas identidades. Ainda 

segundo a autora na teoria atual sobre diáspora, os topos discursivos recorrentes 

referem-se à viagem, origem, memória, migração, exílio, expatriação, nação, regresso, 

tradições, mitos fundadores, habitabilidade, localização, fronteira, zonas de contato, 

entre-lugar, sendo o tema da identidade/alteridade a maior referência              

(BOLAÑOS, 2010, p. 19). 

 Nestes grupos diaspóricos constata-se que ocorre a quebra de fronteiras como 

nos alerta Arjun Appadurai: “Na medida em que os grupos migram se reagrupam em 

novos lugares, reconstroem suas histórias e reconfiguram seus projetos étnicos, o etno 

da etnografia adquire una qualidade escorregadia e não localizada”.                

(APPADURAI; 2001, p. 63)  

Essa reconstrução de histórias e de identidades é, em nossa observação, a 

responsável por fazer com que ditos atores recriem no espaço ocupado as mesmas 

práticas que utilizavam em seus países de origem, regressando para as concepções de 

estado-Nação que moldam o sentir do ser nacional. Dessa forma, os grupos migrantes: 

“dejaron de estar firmemente amarrados a un territorio y circunscriptos a ciertos límites 

espaciales, y ya no se puede decirse que no tengan una conciencia histórica de sí ni 

tampoco que sean culturalmente homogéneos. (APPADURAI, 2001, p. 63). 

Sendo assim, encontraremos em La Villa Del Señor, um híbrido de culturas e 

etnias, as personagens criam dentro da favela diversos micro territórios que serão 

formados a partir de suas nacionalidades. Neles, os laços familiares tornam-se um ponto 

de importância para esses atores. Dentro da favela narrada temos o território dos 
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paraguaios, peruanos, ou bolivianos. A necessidade de agrupar-se e de ter uma casa 

aparece representada como fator de importância para esses grupos:  

En sociedades de migrantes, los nuevos y los recién llegados tienen 

una necesidad fundamental: la vivienda. Estrecha, incómoda, con un 

baño compartido entre veinte personas y una cocina comunitaria en un 

recodo del pasillo, se la paga como sea, aún si es cara; todo por dejar 

de ser errantes. (ALARCÓN, 2012, p. 223)  

Ter uma casa, mesmo que pequena torna-se a primeira via de acesso e ingresso 

na nova sociedade, como também é a forma de reestruturação familiar no novo 

território. Estas casas que ocupam as favelas e que são as principais moradias dos 

imigrantes aparecem representadas no romance fornecendo-nos a possibilidade de ler a 

favela ficcional que foi criada a partir da observação de muitas periferias: 

 Viven pasillo o pared de por medio, arriba o abajo, todos en un radio 

de cien metros. La base, una doble hilera o media luna de piezas, se ha 

ido elevando tan alto que da sombra permanente en el patio interior. 

Son edificios caprichosos que suelen parecerse a los cuadros de 

Escher, meandros angulosos con escaleras que no van a ningún sitio. 

(ALARCÓN, 2012 p. 229) 

Com o grande número de imigrantes representados no livro caracteriza-se, 

portanto na favela narrada à observação feita por Nestor Garcia que nos aponta que com 

o processo de massificação e globalização percebe-se o rompimento de fronteiras e a 

integração de diversas nações e culturas. A imigração vem ao longo do tempo 

transformando as economias, o poder e as formas que as pessoas se organizam, e 

consequentemente também a forma de ver e entender a realidade. (CANCLINI, 2011) 

Os sujeitos que ocupam a favela narrada, representados na favela ficcional, 

configuram a realidade atual da urbe portenha, que vem se modificando com o aumento 

dos imigrantes dos países limítrofes a Argentina. O que faz com que na atualidade 

imigrantes e sociedade receptora busquem novas formas de relacionar-se dentro do 

território. 

Os imigrantes ao agruparem-se em micro territórios dentro da favela terminam 

por retomar valores ancorados na concepção de Nação/ pátria. Desse modo, as suas 
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identidades, e os conflitos vivenciados entre eles e a sociedade que os recebe é 

constante na narrativa do romance:  

Porque los gringos blancos – acá hasta los más negros se creen 

blancos al lado de nosotros – se burlaban, me sacaban el cuero como a 

un chancho pelado. Me fui quedando en silencio de no poder 

pronunciar las eses como acá. Allá las decimos distinto, y qué quiere 

que diga, ¡mejor! Porque, fuera de toda broma, hablamos, digo yo, un 

castellano más bonito los limeños. (ALARCÓN, 2012, p. 66, 67) 

Os conflitos aparecem representados em outros trechos da obra, sejam eles 

marcados por discriminação na forma de falar, ou pela cor da pele como vimos no 

trecho acima, ou na forma de relacionar-se dentro dos espaços. Estes variam de acordo 

com o país de origem da personagem, como podemos verificar no seguinte trecho:   

Acá e lugar de tocar bocina todo El tiempo, como allá, se dicen 

puteadas y facilito, como si nada, se menta a la madre. Allá si le 

mentas la madre a uno, capaz que te mate. Yo soy un sobreviviente de 

tres guerras en esta Villa del Señor, que aunque usted no lo crea se va 

pareciendo cada vez más a los barrios de mi querida ciudad Lima. 

(ALARCÓN, 2012, p. 67).  

Cabe destacar que outro ponto interessante no trecho citado para pensar essas 

identidades complexas configuradas na obra, é o fato de que a personagem embora 

demarque diferenças entre seu país original e o receptor, os compara. Desse jeito, 

demarca que a favela portenha está se transformando e ficando cada vez mais parecida 

com a cidade peruana o que constata as diversas mudanças sofridas pela cidade  a partir 

dos fluxos migratórios. 

Ao agruparem-se nos distintos micro territórios, além de retornarem a valores 

estabelecidos a partir da noção de membresía, criam diversos espaços de identificação, 

assim os migrantes ocupam um território cada vez maior e mais visível na cidade de 

Buenos Aires. Basta recorrer algumas ruas para notar que ocupam cada vez mais 

diversas áreas da cidade, possuem comércio, vendem frutas, roupas, artigos culturais de 

seus países. Realizam festas e cultos de suas práticas, reúnem-se em boates, organizam 

ligas de futebol, ONG, fazem protestos por melhores condições de vida e moradia, 

buscam trabalho, circulam por toda a cidade, transitam dentro e fora da periferia. 
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Todos esses espaços parecem constituir outro mundo, diferente da cidade 

receptora e das cidades originais dos migrantes, porém que representa uma relação entre 

ambas, oferece um local de confiança, de lembranças, de problemas comuns e de formas 

de diversão e sociabilidade. Encontraremos no romance a representação desses espaços 

de sociabilidade, como por exemplo: as festas, as feiras e os ritos. Estes funcionam 

como espaços de diálogo e de intercâmbio entre os que viajaram a Buenos Aires e os 

que permaneceram nos países originários. 

Os migrantes mesmo vivendo em Buenos Aires, mantém relação constante com 

seus países de origem, seja realizando viagens para visitar familiares ou enviando 

remessas de dinheiro que representam um aporte importante. Neste sentido, suas 

famílias continuam em seus países e percebemos que para esses grupos ocorre o que foi 

sinalizado pelo sociólogo: “En la medida que los grupos migran, se reagrupan en 

nuevos lugares, reconstruyen sus historias y reconfiguran sus proyectos étnicos, lo etno 

de la etnografía adquiere una calidad resbaladiza y no localizada.” ( APPADURAI; 

2001,p. 63) 

Dentro das diversas práticas encontradas na cidade e configuradas no romance 

podemos destacar as festas pátrias. Estas representam um local de encenação e vivência 

das identidades imaginadas, não se pode atribuir uma só definição para a mesma, e sim 

diversas que configuram a pluralidade de indivíduos e concepções para tal evento.          

(GRIMSON, 2011) 

Para alguns, a festa é de caráter principalmente católico e religioso, para um 

grupo é a afirmação do que seria para os migrantes a valorização de suas culturas 

originárias, para outros está relacionado com a tradição, para os mais jovens é momento 

de expor suas danças e divertir-se e existe ainda o fator comercial. (GRIMSON, 2011)  

Dentro das festas encontramos as feiras, que reúnem as cores, os sabores, os alimentos 

que remetem a pátria, são nas feiras que “se materializa a Nação e onde se desenvolvem 

os modos em que a Nação se incorpora se faz corpo”. (GRIMSON, 2011, p. 87) 

As festas e feiras além de retomarem os valores que remetem ao país de origem, 

nos aproximam do cotidiano das pessoas que habitam a favela, demonstrando as 

relações familiares e o sentido de vizinhança como podemos ler no seguinte trecho:   

En las fiestas no se mezquina. Si hay pollo, hay como cincuenta 

pollos. Si hay cerveza, hay cajas de cerveza. Si hay vino, damajuanas. 
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Así es. Y si se pudiera matar una vaca para que todo El mundo 

comiera ella, pues matarían una entera para que no faltara a nadie. 

(ALARCÓN, 2012, p.72)  

A favela retratada é espaço de diversas etnias e culturas e  encontraremos na 

narrativa diversos elementos que trazem a questão da recente imigração. Novamente, a 

feira aparece como importante espaço de sociabilidade entre as diversas etnias, como 

podemos verificar no trecho a seguir: 

 Lo más ajetreado es La feria de la avenida Bonavena, donde hay 

desde pungas hasta tripa de arroz con pollo, chicha , ceviche, pollo 

asado, choripán, sopa de maní, sopa paraguaya, lo que imagine hay. 

Es como la frontera de todos los países juntos. (ALARCÓN, 2012, 

p.71).  

É necessário destacar que esse trecho nos possibilita entender a importância da 

Villa del Señor na narrativa. Podemos ler que não só as feiras, ou festas, ou os ritos 

representam o limite entre todos os países juntos, e sim a própria favela com sua 

complexidade de atores e histórias. Este lugar que reúne no mesmo espaço muitos 

imigrantes, e pode ser considerado como a representação da “fronteira de todos os 

países juntos”, traz para o campo literário a questão imigratória recente como fator 

principal para a construção da obra. 

Outra forma de observar esse rompimento de fronteiras e a mescla de culturas 

que ocorre na favela narrada é a configuração das celebrações que ocorrem no fim de 

semana. Aqui percebemos que a interação de diversas nacionalidades aparece 

configurada em seus pratos típicos, em um único espaço é possível consumir desde 

comida tipicamente argentina, boliviana, ou paraguaia. A música e os ritmos também 

representam essa mistura e interação entre as diversas culturas: “Se combinan los 

ritmos: La cumbia con el chamamé, con el huaino, el folclore andino, pachanga en 

general, diría yo. El sábado es pachanguero. Es el día de fiesta. “ (ALARCÓN, 2012, p. 

72). 

As festas afirmam a presença dos grupos migratórios e criam uma interação dos 

migrantes com o restante da população. É na festa que a identidade migrante muda de 

concepção, suas nacionalidades que constantemente estão relacionadas à marginalidade 

e muitas vezes são motivo de vergonha passam a ser motivo de orgulho e valorização da 

cultura originária. Suas músicas, danças e comidas tomam as ruas e dialogam com a 

cidade. 
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As festas ou ritos representados na obra, inicialmente parecem estar relacionados 

a cultos religiosos, porém em nossa leitura demarcam outros pontos que devem ser 

observados, assim como a importância do “sagrado” para a composição dos 

personagens e da própria obra, ponto que analisaremos posteriormente. 

A Villa del Señor traz para o centro da narrativa as questões relacionadas a 

imigração limítrofe  na cidade de Buenos Aires. Percebemos que muito além de 

representar os conflitos, diálogos e negociações entre esses atores e a sociedade que os 

recebe, essa favela e suas representações caracterizam os usos e apropriações dessas 

pessoas no território. 

 Este não pode ser pensado a partir de uma geografia ancorada apenas no espaço. 

Dessa forma, o território, a cultura e a população são parte estrutural de Estado-nação 

tal como o conhecemos. Por muito tempo, pensou-se que eram indissolúveis, porém na 

nossa sociedade atual caracterizada pelas constantes mobilizações humanas, a noção de 

território se torna cada vez menos rígida e se considera que não necessariamente deve 

estar ancorada a una cultura y geografia específica. (APPADURAI, 2001; 

ANDERSON, 2013). 

Dessa forma, podemos considerar que as formas de organização das personagens 

assim como a utilização de suas práticas culturais, deslocam os valores e costumes 

enraizados a partir da noção tradicional de Nação para outros espaços. Essa tentativa de 

retomar seus valores originários torna-se, portanto uma via de manutenção de suas 

culturas e principalmente de afirmar suas identidades que, na maioria das vezes, é 

motivo de rechaço e discriminação. 

Sendo assim, La Villa del Señor representa a complexidade de diversos atores 

migrantes que buscam na sociedade argentina atual uma inserção na sociedade através 

de diversos meios. A instalação em algum território, mesmo que periférico seria o 

primeiro passo para essa inclusão e ainda demarca a multiplicidade da urbe 

contemporânea. 

Por conseguinte, as diferentes histórias, cenas que lemos em si me querés 

quereme transa nos garante a leitura de  uma favela como um texto. Nesta, os registros 

das cenas da cidade, ou da favela, são interpretações de alguns momentos da vida dentro 

desses territórios. Pensar, portanto a favela como um sistema de signos que se 
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apresentam voluntaria ou involuntariamente diante de quem os recolhe, mesmo que a 

primeira vista esse sistema pareça incoerente, ele pode ser lido e interpretado como um 

texto.   (ZARLO, 2009).  

Esse texto é o que lemos na obra com a representação de uma galeria de 

personagens e histórias e nos permite ler a própria favela a partir da criação do território 

ficcional periférico que é denominado em si me querés quereme transa como Villa del 

Señor. E embora este território não exista fisicamente pode ser associado a muitas 

periferias argentinas, por trazer em seu corpo questões conflitivas e negociações que 

ocorrem na Argentina atual no que tange o tema da imigração e de espaços e sujeitos 

que estão à margem da sociedade. 

Considerações finais 

A obra si me querés quereme transa traz como importante elemento a 

representação de uma favela fictícia : la villa del Señor, que surge após um intenso 

trabalho de investigação realizado pelo autor para o jornal em que trabalhou anos antes 

da publicação do romance. Nela o que se destaca é a concentração de diversos 

personagens provenientes dos países limítrofes a Argentina, demarcando na obra uma 

questão atual da urbe portenha. 

Após realizarmos um rápido percurso na questão imigratória na Argentina e de 

como este foi importante para a construção de um mito fundacional. Demarcamos os 

problemas enfrentados por esses imigrantes que passam a ocupar o território agrupando-

se em micro territórios, retomando assim valores estabelecidos a partir da concepção de 

Nação. 

Utilizamos para a análise dessas questões no romance os estudos de Jellin e 

Grimnson e a partir deles entendemos como se estabelecem os diversos conflitos e 

negociações existentes entre imigrantes e sociedade receptora. Estes demarcam, 

portanto, as diferentes negociações entre esses grupos. 

Dessa forma, demonstramos com os trechos retirados da obra, diversas práticas 

culturais das diferentes etnias. Na obra encontramos representadas muitas dessas 

práticas: músicas, comidas, festas e ritos. Nestas, os sujeitos procuram afirmar e 

disputar suas identidades. Para isso, recorremos aos conceitos de identidade, Nação, de 

Appadurai e Benedit Anderson. 
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Analisando as várias formas de utilização de suas identidades dentro do espaço, 

percebemos que na atualidade, o que procuram os imigrantes representados é a 

apropriação do território. E o fazem com o intuito de sentirem-se inseridos na sociedade 

como base para nossa análise de território fizemos usos dos estudos e aportes de 

Rogério Haesbaert. 

Portanto La villa del señor, traz para o campo literário a necessidade de ler e 

entender os novos modos de relacionar-se que surgem como mencionado por Canclini 

com a quebras das fronteiras fruto da globalização. A favela narrada nos possibilita 

compreender essas questões como sugerido por Sarlo, e ver em cada cena da favela um 

registro do que ocorre no cotidiano de uma, ou porque não de diversas periferias do 

mundo contemporâneo. 

Assim sendo, si me querés quereme transa coloca como centro da narrativa uma 

favela moderna, atual, que surge após um longo período de observação a territórios 

periféricos e que traz para o texto literário questões da urbe contemporânea  portenha. 

Neste sentido, demarca a necessidade de lançar o olhar aos espaços e sujeitos que 

ocupam a margem e repensar as formas de relacionar-se dentro dos novos territórios. 

Assim há a  quebra de fronteiras e aparece a multiplicidade,  a favela narrada 

consequentemente nos permite considerar que: “La ciudad criolla fue de barro, la ciudad 

moderna fue de ladrillo cocido y cemento, la ciudad tugurizada es de chapa.”                   

( SARLO, 2009, p. 71) 
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