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NAÇÃO E MEMÓRIA NA LITERATURA LATINO-AMERICANA 
CONTEMPORÂNEA 

Diogo de Hollanda Cavalcanti (UFRJ) 

 

RESUMO: Este trabalho reúne as primeiras constatações de uma pesquisa de pós-doutorado 
sobre as representações da nação e da memória histórica na literatura latino-americana 
contemporânea. O corpus é inicialmente composto pelos romances El testigo (2004), do 
mexicano Juan Villoro, El material humano (2009), do guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, e La 
forma de las ruinas (2015), do colombiano Juan Gabriel Vásquez. A pesquisa busca verificar de 
que maneira as novas concepções de cultura nacional, identidade nacional e literatura nacional – 
vistas não mais como entidades coesas e atreladas às ideias de território e Estado-nação – 
aparecem nas três obras, marcadas pela desconstrução do imaginário nacional e o 
questionamento da memória histórica dos países de origem dos autores. Dialogando com o 
trabalho de Josefina Ludmer (“Tonos antinacionales en América Latina”, de 2010), 

identificamos nesses romances um gesto de profanação, no sentido dado por Giorgio Agamben 
em seu livro Profanações (2007), ou seja, o de restituir alguma coisa ao uso comum dos 
homens, retirando da esfera religiosa e sacra em que se achava confinada. Apropriando-nos 
desta definição, entendemos a profanação da nação como a tentativa de refundá-la sob um 
paradigma democratizante – ou, como diz Hugo Achugar (2006, p.160), de instaurar uma 
“memória democrática”, em que caibam não apenas os presidentes, os generais, os 

latifundiários, mas todos os setores da sociedade.  
Palavras-chave: Literatura latino-americana. Literatura e nação. Literatura e memória. 

 

De longa influência na literatura latino-americana, o tema da identidade nacional 

e regional vem experimentando transformações expressivas nas últimas décadas. A 

compreensão da identidade como essência, bastante visível até os anos 1980, tem sido 

cada vez mais substituída por noções como “posicionamento” (HALL, 2003), 

“afiliação” (SAID, 1983) e outras que ressignificam a ideia de pertencimento ao dar-lhe 

um caráter optativo. Ao mesmo tempo, a ambição de homogeneidade dos Estados-nação 

– materializada na unidade linguística, territorial e cultural – passou a ser não apenas 

desacreditada como frequentemente repudiada em um mundo transnacional em que as 

minorias lutam para ser ouvidas.  

Muitas são as razões que determinaram essas mudanças, entre as quais o 

aprofundamento da globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias que alteram 
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as noções de espaço-tempo e as próprias reflexões teóricas que, analisando a gênese dos 

Estados-nação, realçam sua condição discursiva, sua natureza de construto voltado para 

sustentar interesses hegemônicos. Entre os trabalhos mais relevantes sobre o tema estão 

os livros Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo, de Benedict Anderson, Nações e nacionalismo, de Ernest Gelnner, e A 

invenção das tradições, de Eric Hobsbawm e Terence Ranger – todos, 

coincidentemente, editados no ano de 1983. Empenhadas em desconstruir a noção 

essencialista de identidade nacional, as três obras constituem referências fundamentais 

na abordagem deste tema. 

   Ao pensar as representações da nação na literatura contemporânea, é preciso 

considerar a magnitude dos movimentos migratórios, que, embora existam desde as 

origens da humanidade, jamais foram tão significativos quanto nas últimas décadas 

(BRISOLARA, 2010, p.285), quando o aprofundamento da globalização intensificou 

um crescimento iniciado no fim do século XIX com a corrida imperialista, a 

modernização dos meios de transporte e os excedentes de mão de obra resultantes das 

inovações industriais (TRIGO, 2003, p.41).  

A concepção de um mundo transnacional (uma das marcas do capitalismo 

financeiro) tornou-se então cada vez mais disseminada, e não apenas pelos fluxos 

humanos vazando fronteiras, mas por diversos outros fatores, entre eles a formação de 

blocos políticos supranacionais, como a União Europeia, que testemunham, segundo 

Stuart Hall (2003, p.36), a “erosão da soberania nacional” em um mundo cujo centro 

cultural está “em todo lugar e em lugar nenhum”. A globalização cultural, diz Hall, é 

desterritorializante. “Suas compressões espaço-temporais, impulsionadas pelas novas 

tecnologias, afrouxam os laços entre a cultura e o lugar” (HALL, 2003, p.36). 

Em livros publicados na década de 1990, quando a internet engatinhava e não 

havia Skype (2003), Facebook (2004), You Tube (2005) nem WhatsApp (2009), James 

Clifford (1997) e Arjun Appadurai (1996) destacavam formas de conexão que, já na 

época, subvertiam as noções de distância. Clifford dava o exemplo de cidades que, 

separadas por milhares de quilômetros, viviam relações de fronteira, graças à circulação 

de pessoas, dinheiro, mercadoria e informação. Appadurai, por sua vez, mencionava os 

trabalhadores turcos que, de seus apartamentos em Berlim, assistiam a filmes rodados 

na Turquia, e os motoristas de táxi paquistaneses que, circulando pelas ruas de Chicago, 

escutavam sermões de mesquitas do Paquistão em cassetes enviados por amigos e 

parentes.  

6560

Ana
Pencil



3 
 

Possibilidades como essas – que se multiplicaram e sofisticaram nos últimos 

anos – contribuem para redimensionar os laços identitários com a nação e o território. 

Graças aos meios de comunicação de massa – que fomentam, juntamente com os 

movimentos migratórios, o que Appadurai chama de “trabalho de imaginação” –, a 

subjetividade contemporânea é permeada de referências a outros lugares, de forma que 

quem não saiu de seu país frequentemente planeja fazê-lo, repensando os vínculos com 

o lugar de nascimento. Hoje, como define Stuart Hall, o que se vive está mais próximo 

de uma simultaneidade, um “estar dentro e fora ao mesmo tempo” (HALL, 2003, 

p.415).  

Esta percepção é compartilhada por um conjunto expressivo de escritores latino-

americanos que expressam o distanciamento de conceitos monolíticos de identidade. O 

posicionamento híbrido, flagrante em tantas narrativas, é assumido com desenvoltura 

quando falam sobre os vínculos que mantêm com seus países de origem. No discurso 

que proferiu ao receber o prêmio Rómulo Gallegos de 1999 (ou seja, quatro anos antes 

de morrer), o chileno radicado em Barcelona Roberto Bolaño, que também morou 

vários anos no México, afirmou: 

[…] a mí lo mismo me da que digan que soy chileno, aunque algunos 

colegas chilenos prefieran verme como mexicano, o que digan que soy 
mexicano, aunque algunos colegas mexicanos prefieren considerarme 
español, o, ya de plano, desaparecido en combate, e incluso lo mismo 
me da que me consideren español, aunque algunos colegas españoles 
pongan el grito en el cielo y a partir de ahora digan que soy 
venezolano, nacido en Caracas o Bogotá, cosa que tampoco me 
disgusta, más bien todo lo contrario. Lo cierto es que soy chileno y 
también soy muchas otras cosas  (BOLAÑO, 1999). 
 

    Improváveis em outros tempos, declarações como essa se multiplicaram nos 

últimos anos. O escritor barranquillero Julio Olaciregui, estabelecido em Paris há mais 

de duas décadas, define-se, por exemplo, como “pós-colombiano” (QUESADA 

GÓMEZ, 2011, p.34). O argentino Rodrigo Fresán, que vive em Barcelona desde 1999, 

diz que sua pátria é sua biblioteca1. O peruano Fernando Iwasaki, há 26 anos em 

Sevilha, afirma que, para ele, não existe literatura espanhola nem literatura hispano-

americana, somente literatura em espanhol (CORRAL, 2004, p.28). E o mexicano Jorge 

Volpi – que viveu em vários países – observa o seguinte sobre os autores latino-

americanos nascidos depois de 1960: “Si bien ninguno reniega abiertamente de su 

                                                           
1
Clarin, Revista de nueva literatura, 07/01/2007. 
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patria, se trata ahora de um mero referente autobiográfico y no de una denominación de 

origen (VOLPI, 2009, p.168). 

Atente-se à quantidade de escritores estabelecidos em outros países. Dos 16 

hispano-americanos selecionados para a antologia Los mejores narradores jóvenes en 

español, da revista inglesa Granta (2010), oito estão radicados fora da América Latina. 

Da mesma forma, dos 39 escritores com menos de 39 anos considerados promissores no 

festival Bogotá 39, realizado em 2007, pelo menos 15 viveram fora da região nos 

últimos anos. No contexto atual, esses autores dão um novo sentido à experiência do 

deslocamento, que acompanha os escritores latino-americanos desde o período colonial.   

Hoje, mesmo quando continuam a viver em seus países, inúmeros escritores 

assumem o deslocamento como um lugar de enunciação – ou seja, um lugar ao mesmo 

tempo “verdadeiro e imaginado, concreto e desejado, histórico e ficcional”, como define 

Hugo Achugar (2006, p.19). O ensaísta uruguaio entende o lugar como um 

posicionamento identitário, lembrando que o lugar de onde se fala (ab situ) nem mesmo 

precisa ter um caráter geográfico. Assim, o que muitos autores expressam é um desejo 

de distanciamento não necessariamente físico, mas discursivo da nação de origem.  

Este anseio aparece em dois conhecidos manifestos de escritores latino-

americanos da década de 1990: o prefácio da antologia de contos McOndo (1996), 

organizada pelos chilenos Alberto Fuguet e Sergio Gómez, e o Manifesto Crack, 

apresentado no mesmo ano por cinco escritores mexicanos: Jorge Volpi, Eloy Urroz, 

Ricardo Chávez Castañeda, Pedro Ángel Palou e Ignacio Padilla2. Uma reivindicação 

dos signatários é, precisamente, a de ambientar suas narrativas em qualquer época 

histórica e em qualquer lugar do mundo, retomando uma defesa feita mais de 40 anos 

antes por Jorge Luis Borges em “El escritor argentino y la tradición”.    

De fato, um panorama da produção literária dos últimos 20 anos mostra 

itinerários incomuns para a ficção latino-americana. Um exemplo é o volume de contos 

Microbios (2006), do argentino radicado em Paris Diego Vecchio, que escolhe lugares 

como Edmonton (Canadá) e a ilha de Fyn (Dinamarca) para histórias já por si 

singulares, que mesclam a temática médica com a literatura. Com exceção de uma trama 

passada na Patagônia, não há no livro de Vecchio nenhum elemento que o associe a uma 

paisagem argentina, o que não o impede de vincular-se a uma tradição argentina ligada 

ao fantástico e às misturas discursivas entre literatura e ciência (Borges, Quiroga, 

                                                           
2 O manifesto foi lido pela primeira vez em agosto de 1996 no lançamento conjunto de romances dos 
cinco autores (CASTILLO PÉREZ, 2006).  
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Lugones), assim como a certas formas de irrealidade na literatura (Macedonio 

Fernández, por exemplo). Ou seja, menos que rechaçar a nação, trata-se agora de 

redefinir o pertencimento a ela, dissolvendo paradigmas anteriores (como o do 

território) e afirmando outros laços. Neste sentido, também significativa é a antologia da 

narrativa argentina organizada em 2010 por Luis Gusmán. Alargando noções 

identitárias e extrapolando limitações temáticas e territoriais, Gusmán fez da diáspora o 

eixo estruturador de sua seleção, que reúne ingredientes que, em outros momentos, 

dificilmente entrariam em amostras do tipo. Basta citar a presença da nipo-americana 

Anna Kazumi Stahl, que nasceu e cresceu nos Estados Unidos e foi para Buenos Aires 

aos 25 anos para aprender o idioma em que hoje escreve, o castelhano. 

Cumpre lembrar que durante o boom, apesar das disparidades que o 

caracterizaram, a defesa de uma identidade latino-americana – impulsionada, em grande 

medida, por aglutinadores políticos como a Revolução Cubana (1959) – ocupou lugar 

de destaque na literatura da região. Exemplo dessa postura é o discurso de Gabriel 

García Márquez no recebimento do Prêmio Nobel, em 1982. Na ocasião, vestindo um 

típico traje caribenho, o escritor pediu que se respeitassem os caminhos trilhados pela 

América Latina em busca de uma identidade própria. 

Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su 
esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado 
del mundo, extasiados en la contemplación de su propia cultura, se 
hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es 
comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se 
miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son 
iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia es tan 
ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos  (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 2010, p.26).  

 

O uso da palavra “essência” por García Márquez demarca ainda mais a distância 

das palavras do Nobel em relação ao discurso habitualmente proferido pelos autores que 

começaram a publicar nas últimas três décadas. Nestes, como aponta Catalina Quesada 

Gómez (2011, p.35), a busca de uma identidade coletiva tem sido cada vez mais 

substituída pelo esforço contrário de desmantelar a ideia de nação como comunidade 

coesa e homogênea. 

Segundo Josefina Ludmer (2010), o tom antinacional foi particularmente forte 

na literatura latino-americana dos anos 1990, em sintonia com os projetos neoliberais 

que se alastraram pela região, propondo a reformulação dos Estados mediante 

programas de privatização e desnacionalização. Ludmer cita obras que, exacerbando o 
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tom crítico, fazem uma verdadeira diatribe contra os países de seus autores, como La 

virgen de los sicarios (1994), do colombiano Fernando Vallejo, Contra o Brasil (1998), 

do brasileiro Diogo Mainardi, e El asco. Thomas Bernhard en San Salvador (1997), do 

salvadorenho Horacio Castellanos Moya. Todas, segundo a crítica argentina, convergem 

na acidez com que investem, numa atitude profanatória, contra a identidade nacional e 

cultural desses países. Compartilham também o lugar de enunciação dos narradores, 

personagens que vivem ou viviam fora e agora têm de suportar, penosamente, o retorno 

ou a breve estada em um ambiente que já não toleram.  

Nuestra voz antipatriótica está y no está territorialmente en la nación: 
está afuera-adentro, y no solo porque viene de afuera por un tiempo. 
Está físicamente y lingüísticamente y provisoriamente adentro, pero 
está intelectualmente afuera en relación con el territorio de la nación 
(LUDMER, 2010, p.163). 

  
Esta dupla posição – dentro e fora da nação – rompe, segundo Ludmer, a fusão 

entre nação e território, e contribui para reformular a relação entre nação e Estado ao 

longo dos anos 2000. Ao se deter no gesto de “profanação” ostentado pelos livros que 

analisa, a crítica cita um comentário de Giorgio Agamben que, se levado a um contexto 

mais amplo, ilumina um aspecto fundamental da literatura que, como a de Vásquez, 

Villoro e Rey Rosa, insurge-se contra o imaginário nacional nos últimos anos.  

Em “Elogio da profanação”, incluído no livro Profanações (2007), Agamben diz 

que a profanação, ao tornar profano o que é sagrado, restitui algo ao uso comum dos 

homens, retirando da esfera religiosa e sacra em que se achava limitado. De acordo com 

o filosofo, a religião subtrai do uso comum lugares, coisas, animais ou pessoas, 

deslocando-os para uma esfera à parte: toda separação contém um núcleo religioso e 

não há religião sem essa separação. Agamben distingue secularização de profanação. A 

secularização limita-se a deslocar algo de um lugar para outro, deixando intactas as 

forças (por exemplo, a secularização política dos conceitos teológicos). Já a profanação 

implica a neutralização do que se profana: depois de profanado, o que estava separado 

perde sua aura e é restituído ao uso comum. Trata-se de duas operações políticas: a 

primeira está ligada ao exercício do poder, enquanto a segunda desativa os dispositivos 

do poder e restitui ao uso comum o que havia sido confiscado. A criação de um novo 

uso, segundo Agamben, só é possível desativando o uso anterior, tornando-o inoperante. 

Apropriando-nos da definição do filósofo, podemos entender a profanação de 

uma nação como, possivelmente, a tentativa de restituí-la ao uso comum – ou, em outras 

palavras, refundá-la sob um paradigma democratizante. Essa compreensão vai ao 
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encontro do esforço para se instaurar uma “memória democrática” que Hugo Achugar 

(2006, p.160) identifica na América Latina das últimas três décadas. De acordo com o 

autor, após um longo período de regimes autoritários, manipuladores, excludentes, há 

hoje na região a busca por uma memória e uma história inclusivas, em que caibam não 

apenas os presidentes, os generais, os latifundiários, mas todos os setores da sociedade. 

 Na avaliação de Achugar, longe da derrocada, os Estados-nação passam por 

uma redefinição, norteada, entre outros fatores, pelo enfrentamento à concepção 

homogeneizante que prevalecia no século XIX. O desafio hoje, segundo ele, é pensar a 

categoria de nação “como lugar simbólico de um nós não uniforme, mas sim inclusivo e 

respeitoso da diversidade” (ACHUGAR, 2006, p.156). Esta tarefa tem sido 

desempenhada por muitos escritores não apenas na abordagem do presente – em que 

diversas formas de violência expõem as dissonâncias da comunidade nacional – mas 

também no questionamento à memória histórica.  

Abril Trigo define a memória histórica como um “montaje narrativo, literario y 

pedagógico manufacturado por equipos letrados con el fin de legitimar los orígenes, 

generalmente espurios, del estado (TRIGO, 2003, p.14). Trata-se, em outras palavras, da 

memória transmitida pela história hegemônica – também chamada “história oficial” –, 

constantemente reforçada em eventos (comemorações cívicas, aniversários, festivais) e 

em lugares como museus, cemitérios, santuários, entre outros3. Uma memória produzida 

pelos aparatos ideológicos do Estado, guiada primordialmente por objetivos 

nacionalistas, e que elimina tudo que é diferente, transgride a norma ou se desvia da 

eterna repetição do mesmo.  

Opondo-se a esta homogeneização, diversos autores contemporâneos mostram a 

memória nacional como uma construção permanente, um constante embate de 

memórias, rechaçando as visões monolíticas transmitidas pela história hegemônica e os 

meios de comunicação de massa. A atitude de profanação, neste sentido, funcionaria 

como um “contradispositivo”, conforme diz Agamben  (2009, p.45), e tem sido uma das 

mais adotadas para realçar a diversidade asfixiada.     

Podemos citar entre esses autores o mexicano Juan Villoro (1956), o 

guatemalteco Rodrigo Rey Rosa (1958) e o colombiano Juan Gabriel Vásquez (1973) – 

                                                           

3
 Sobre os lugares da memória histórica, ver NORA, Pierre (ed). Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 

1984. 
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especialmente romances como El testigo (2004), de Villoro, El material humano 

(2009), de Rey Rosa, e La forma de las ruinas (2015), de Vásquez. Neles, os 

protagonistas investigam episódios mal acomodados na história hegemônica, 

detectando, num presente tempestuoso, a permanência e o agravamento das fraturas do 

passado.  

Palco de combates entre cristeros e tropas do governo – onde drapejam ainda 

hoje camisas de rebeldes mortos –, as terras da família Valdivieso, em El testigo, são 

agora zona de confronto entre cartéis rivais do tráfico, que fazem do assassinato, do 

sequestro e da tortura práticas cotidianas de acerto de diferenças. Em El material 

humano, as atrocidades compiladas no arquivo da Polícia Nacional, com documentos 

relativos a mais de um século de operações, confundem-se com a barbárie estampada 

diariamente nos jornais. E, em La forma de las ruinas, o assassinato do líder liberal 

Jorge Eliécer Gaitán, em 1948, continua a reverberar na violência desbordante da 

Colômbia contemporânea. 

Assim como seus autores, que vivem (Villoro) ou viveram longo tempo fora da 

América Latina (Vásquez e Rey Rosa), os protagonistas dos romances mantêm um 

distanciamento do país que tematizam. Sua presença é parcial, provisória, incerta. Após 

24 anos morando na Europa, o protagonista de El testigo, Julio Valdivieso, volta ao 

México para um período sabático, mas desde a primeira cena – num restaurante com as 

cores da bandeira, frente a um garçom com um “bigote canónico” (2004, p.20) – 

experimenta o estranhamento que Abril Trigo prognostica para os que emigraram e 

decidem regressar. Todo retorno, diz Trigo, “es como volver a partir, pero en sentido 

inverso, porque todo ha cambiado, empezando por el migrante mismo” (TRIGO, 2003, 

p.61). “Volver a México significaba fingir naturalidad”, comenta o narrador de Villoro 

(2004, p.251), para perguntar-se, páginas à frente: “¿Había algo más extraño para un 

mexicano que estar en México?” (p.256). 

Num país sitiado pela violência, em que a lei está do lado do crime e “cualquier 

dinero tiene que ver con el narco” (p.163), Valdivieso sofre com a percepção de piora 

ou, quando muito, permanência de velhos vícios, apesar das expectativas geradas pela 

queda do PRI (Partido Revolucionario Institucional). Os desenganos com a 

redemocratização aparecem também na Guatemala de Rey Rosa, onde os acordos de 

paz de 1996 mostram-se falaciosos frente à continuidade de grupos de extermínio, 

execuções políticas e práticas de “limpeza social”. A livre expressão, não raro, tem a 

morte como sentença inapelável e a rememoração do passado constitui, por si, uma 
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atividade de risco, como atestam as ligações que o personagem narrador – representação 

autoficcional do próprio Rey Rosa – começa a receber após o início de suas incursões 

ao arquivo. Recordando ocasiões anteriores em que viveu no Marrocos e em outros 

países, o narrador cogita uma nova fuga, a exemplo do que fizeram outros escritores 

ameaçados. 

Os três romances não têm a cólera das narrativas estudadas por Ludmer, mas o 

gesto de profanação está presente, em maior ou menor medida. Um aspecto-chave é a 

irreverência – e não necessariamente irrisão – frente ao panteão da cultura e da história. 

Miguel Ángel Asturias, por exemplo, é descrito como racista, defensor de um projeto 

absurdo de importação de sangue europeu (REY ROSA, 2009, p.75). Gaitán e López 

Velarde, por sua vez, aparecem como magmas de memórias conflitantes, apropriados 

por segmentos antagônicos. Atuando como mediadores, os protagonistas de Vásquez e 

Villoro expõem ambiguidades e optam por dessacralizar as duas figuras. 

Nas intrigas do arquivo policial, nas teorias sobre Gaitán ou nas disputas em 

torno de López Velarde, a memória nacional se apresenta como um constante embate de 

memórias e a nação como “um cenário-processo onde múltiplos sujeitos sociais 

representam sua leitura” (ACHUGAR, 2006, p.156). Ao realçar esta multiplicidade, os 

três romances reformulam a ideia de comunidade nacional, rechaçando as visões 

unívocas transmitidas pela história hegemônica e pelos meios de comunicação de 

massa.   
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