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Resumo:  

As cidades fictícias de Macondo e Nova Córdoba, construídas respectivamente na literatura 

de Gabriel Garcia Marquez (Cem Anos de Solidão) e Alejo Carpentier (O Recurso do Método), 

revelam o viés traumático do processo de urbanização e modernização na América Latina no 

século XX. Marcado por grande violência, seja no âmbito econômico, social, político e 

simbólico-discursivo, esse processo gerou duas dinâmicas distintas: de adestramento para o 

esquecimento nas formações sociais reais, e de existência na memória literária, na qual ficou 

guardado como vestígio simultaneamente histórico e imaginário. 
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Abstract:  

Macondo and Nova Córdoba are fictional cities respectively found in the literary works of 

Garcia Marquez (Cien Años de Soledad) and Alejo Carpentier (El Recurso del Método). They 

reveal how traumatic has been the modernization process in Latin America during the XX 

century, which violence has reached the economic, political, social and symbolical/discursive 

domains. Two different dynamics has been then developed in Latin-American societies: a 

kind of cultural training to forgetting, and a literary memory, in which that process remains 

as a vestige, at the same time historical and imaginary.  
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Para Dilma de Paula 

 

 Macondo e Nova Córdoba, construídas respectivamente na literatura de Gabriel 

Garcia Marquez e Alejo Carpentier, são cidades literárias em que ficção e realidade se 

entrelaçam para estabelecer o jogo de luzes e sombras necessário ao 

desvelamento/ocultamento da dimensão traumática do processo de urbanização e 

modernização na América Latina no século XX. Em Cem Anos de Solidão (1967) e n’O 

Recurso do Método (1974), o sentido histórico e os influxos libertários que caracterizam o 
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romance latino-americano1 e se consolidaram nos anos 1960, marcando o estilo do “realismo 

fantástico”, do qual ambos os autores são tributários, se não os principais representantes, 

servem de lente para se ver o passado e as tradições cedendo lugar à instauração da vida 

urbana e moderna, bem como o preço pago pelas vicissitudes e benesses dessa 

modernização. 

 A família Buendía, cuja saga de várias gerações seladas pela solidão ao longo de cem 

anos é narrada por Garcia Márquez, foi uma das fundadoras de Macondo, pensada pelo 

patriarca José Arcádio como uma aldeia equilibrada, em que todas as casas teriam 

igualmente acesso ao sol e à água do rio. Visitada por ciganos portadores de novidades 

científicas, saberes exotéricos e tapetes voadores – que funcionavam! –, Macondo se 

transforma em uma cidade próspera, e por fim decadente, a ponto de se perderem no 

esquecimento suas primeiras gerações, seus ideais, guerras caudilhescas entre 

conservadores e liberais (aos quais os Buendía aderiram), crenças, saberes e sofrimentos. 

Com o advento da energia elétrica, o telefone, o gramofone, o cinema, o trem de ferro, 

Macondo, elevada à categoria de município, recebe numerosos forasteiros e cresce em 

espantosa velocidade, sobretudo após a instalação da companhia bananeira, empresa 

americana que promove um surto industrial típico, com remessa de lucros para o país de 

origem e respaldo do governo local, nos moldes das relações imperialistas entre EUA e 

América Latina durante quase todo o século XX. 

 Em Carpentier, é também a abertura de espaço territorial e econômico às negociatas 

da empresa norte-americana United Fruit que permitem ao Primeiro Magistrado (título 

comumente outorgado aos presidentes latino-americanos), personagem principal de O 

Recurso do Método, de cuja perspectiva a narrativa é elaborada, controlar mais uma das 

tentativas de golpes de estado que assolaram a América Latina ao longo de sua história pós-

independência, associando militares e caudilhos regionais... como ele mesmo havia chegado 

ao poder, por ironia. Nesse livro, a ausência de nome próprio para o país, mencionado 

apenas como “lá”, ou para o governante – apaixonado pelas belas-artes e pelo gosto 

refinado da cultura francesa, do Iluminismo à belle-époque, ao mesmo tempo que 

preconceituoso quanto à tradição e população locais, e sanguinário na repressão política a 

qualquer dissidência, o Mandatário é uma composição de ditadores ibero-latinos como 

Salazar, Franco, Fulgêncio Batista, Somoza, Trujillo, Gusmán Blanco, Cipriano Castro, 

Estrada Cabrera, Juan Vicente Gómez, Porfírio Dias (cf. LOBO, 1992, p.130)2 –, assim como 

a mescla de referências religiosas, festividades e hábitos cotidianos pertencentes a todo o 

território e culturas latinoamericanas, criam a nítida impressão, para o leitor, de que se trata 

                                                           
 
1 Para o “sentido histórico” de uma literatura preocupada com a formação nacional, ver a 

Introdução de Antônio Candido à Formação da Literatura Brasileira (1981, p.26-29). De modo 
semelhante, considera Rogelio Coronel (2001, p.48): “A história do romance latino-americano, desde 
suas primeiras formulações, esteve acompanhada por aspirações renovadoras que se desenvolvem num 
plano utópico. A busca de um Mundo Melhor foi, e é, um dos fatores genéticos dessa narrativa. Quando 
essa busca adquire a condição de uma possibilidade segura, de acordo com o acontecer contextual, 
tensionam-se as aspirações, as circunstâncias impõem seus desígnios e se percebem, com uma nitidez 
incomum, as maneiras de o homem interrogar-se ou participar da história através da literatura.”  
2 Segundo depoimento de Carpentier a Francisco J.D. de Castro e Maria P. Grau, citado por Julio Cesar 
Lobo.  
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simultaneamente de todos ou qualquer país da região, como se fossem uma só nação, 

apresentada como um tipo modelar, com suas ditaduras, seus povos analfabetos e místicos, 

suas elites afrancesadas e depois americanizadas e/ou nacionalistas, seus mecanismos de 

opressão das massas excluídas da cidadania e do desenvolvimento. Em Nova Córdoba, 

capital desse “lá” indeterminado, mas tão identificável para não importa qual habitante ou 

viajante abaixo do Rio Grande, e que bem poderia ser Havana, Bogotá, Caracas, Rio de 

Janeiro etc., a modernidade urbana se instala com a “guerra européia” – também sem 

referência explícita, tudo indica que se trate da 1ª. Guerra Mundial, embora sugerindo a 

reunião das duas guerras num todo, como se vê nas leituras historiográficas contemporâneas 

– segundo o processo exemplar que chamamos de modernização conservadora3:  

E a velha cidade, com suas casas de dois andares, foi-se transformando logo numa Cidade 
Invisível. Invisível porque, passando de horizontal a vertical, já não havia olhos que a vissem e 
a conhecessem. Cada arquiteto empenhado na tarefa de fazer edifícios mais altos que os 
anteriores, só pensava na estética particular de sua fachada [...] Sabia-se que, lá em cima [dos 
novos prédios], havia guirlandas, cornucópias, caduceus [...] personagens de bronze que 
chegariam a velhos sem haverem tido contacto com as pessoas de baixo, sempre atarefadas 
entre pórticos, arcadas, portais, que carregavam um enorme peso de construções inatingíveis 
para a vista. [...] E como todo mundo estava ansioso por novidades, aqueles que viviam há 
dois séculos em mansões coloniais, abandonavam-nas apressadamente para instalar-se nas 
casas novas, modernas [...] Assim, aconteceu que os vastos palácios da cidade antiga, com 
suas fachadas platerescas e brasões entalhados em pedra, passaram a ser habitados pelos 
andrajoso, piolhentos e sarnosos [...] As formosas galerias internas encheram-se de mulheres 
desgrenhadas, de crianças nuas, de rameiras e vagabundos, entre fumaça de fogareiros e 
roupas penduradas [...] Em poucos meses de guerra, havia-se passado da vela à lâmpada, da 
cuia ao bidê, da garapa à coca-cola, do jogo do bicho à roleta, [...] do carro de mulas – com 
pompas e guizos – ao Renault em grande estilo que, para virar as esquinas estreitas da urbe, 
tinha que realizar dez ou doze manobras de avanço e retrocesso, antes de entrar na ruela 
recém-batizada de “Boulevard”, promovendo uma tumultuada fuga de cabras que ainda 
abundavam em alguns bairros, pois era a boa a erva que crescia entre os paralelepípedos.  

 

 Comentários assemelhados sobre a urbanização da cidade do Rio de Janeiro no início 

do século XX podem ser encontrados nas crônicas de Lima Barreto e João do Rio, como 

mostra o trabalho de Nicolau Sevcenko (2003), por exemplo, ou ainda na obra literária do 

argentino Roberto Arlt, para quem “o horror pela cidade velha, pestilenta, suja, caótica, 

atravessada pelos vapores dos cortiços, infatigavelmente percorrida no transporte 

motorizado por todos os seus personagens, funde-se com uma cidade moderna, mais 

inventada que vista”, diz Beatriz Sarlo (2001, p.229). Essa espécie de invenção de papel, 

endossada pela perspectiva urbanística de Le Corbusier ou Wladimiro Acosta, no que se 

refere a Buenos Aires, entre os anos 1920 e 30, resultou em três propostas “reformadoras” e 

convergentes na negação da nostalgia e do passado da cidade, em prol de uma visão 

programática e ordenadora, que indica as novas formas modernas urbanas do futuro. 

Deslegitimando as tradições como alicerce dos valores, tal visão, característica da 

modernidade em geral, tende a elidir a história como fundamento da cidade, ou mesmo do 

tempo presente, e gera uma dinâmica de angústia. Desdobra-se daí uma percepção da 

                                                           
 
3 “Como todos sabemos, quando o modernismo arquitetônico ou urbanístico não se associa ao 

radicalismo político, talvez que especialmente na América Latina, ele tende a se associar justamente 
com os ricos e com o Estado e pode perfeitamente funcionar da maneira mais conservadora”. Roberto 
Schwarz, em debate ao texto de Beatriz Sarlo, “Arlt: Cidade Real, cidade imaginária, cidade reformada” 
(2001, p.237). Para uma discussão da origem teórica do termo “modernização conservadora” ver José 
Maurício Dominguez (2002). 
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modernidade “como espaço de alta tensão, de desordem paroxística”, diz a autora (Ibidem, 

p.224-229), observando que o duplo estético e ideológico desses projetos arquitetônicos e 

literários foi o ideal modernista de espaço ordenado e mecânico, atingindo as raias do vazio, 

inclusive o “vazio da história”.  

A proximidade com o planejamento e construção da Brasília modernista, nas décadas 

de 1950-60, no período nacional-desenvolvimentista brasileiro, não é meramente 

coincidente, nem tampouco o é a “relativa ingenuidade do seu projeto de reforma frente ao 

que estava efetivamente em jogo”, observa Roberto Schwarz (in SARLO, 2001, p.235) ao 

destacar que, por mais que tenham sido enérgicas e adiantadas as visões de futuro dos 

artistas modernistas, elas parecem contudo “rarefeitas e tênues” diante dos acontecimentos 

dos últimos tempos. Com efeito, a continuidade dos processos de modernização 

conservadora e excludente levada a cabo pelas ditaduras civil-militares na América Latina 

nos anos 1960-80, acrescida do terror promovido pelo Estado que sobrepôs uma nada 

desprezível camada a mais na já violenta história latino-americana, oferece um quadro 

estarrecedor: 

o desenvolvimentismo arrancou populações a seu enquadramento antigo, de certo modo as 
liberando, para as reenquadrar num processo às vezes titânico de industrialização nacional, ao 
qual a certa altura, ante as novas condições de concorrência econômica, não pôde dar 
prosseguimento. [...] Passando ao esforço nacional de acumulação, o que se vê são sacrifícios 
fantásticos para instalar usinas atômicas que nunca irão funcionar, estradas que não vão a 
parte alguma, ferrovias imensas entregues à ferrugem, edificações fantasmas que entretanto 
não se desmancham com as ilusões ou negociatas que as tiraram do nada. Que fazer com elas? 
(SCHWARZ, 1999, p.159-160) 

 

 Esses “sacrifícios fantásticos” que culminam a modernização, incluindo massas de 

migrantes deslocados, populações favelizadas, condições de vida e trabalho precarizadas, 

esforços hercúleos, chacinas, lutas políticas de vida ou morte em nome da nação, significam 

uma imensa quantidade de energia social mobilizada infrutiferamente, derivando em alto 

grau de frustração e desilusão. A forte carga de violência e sofrimento contidos em todo esse 

processo aponta no sentido do trauma histórico sugerido por La Capra (2005), entre outros 

autores, como efeito de um ou mais acontecimentos catastróficos que provoca feridas 

específicas em experiências sociais, produzindo uma desorganização afetiva e psíquica no 

corpo coletivo, como cesuras históricas produzidas em um dado momento em uma dada 

sociedade, conjuntamente ou para além das condições pessoais e estruturais dos 

indivíduos4. Em outras palavras, trata-se de uma “experiência-limite da história”, diz Jorn 

Rüsen, “que não permite sua integração em um sentido coerente cunhado pela narrativa” 

(2009, p.194)5, ou seja, trata-se da vivência de uma dor provocada por um evento 

propriamente histórico e de tal intensidade que promove um desarranjo na capacidade 

                                                           
 
4 Não se trata aqui de criar uma vitimização onde ela não existe, ou de exagerar uma dinâmica 

traumática que é comum ao humano. La Capra sugere a distinção entre trauma estrutural, como 
ausências fundamentais e fundantes do ser humano, ao qual todos estamos expostos e que encontra 
sua formulação no mito (como Édipo, ou a Queda do Paraíso), e trauma histórico, que é específico no 
tempo e no espaço, e produz vítimas específicas, com problemas específicos (2005, passim). 

 
5 A temática do trauma histórico tem sido tratada por uma série de autores a partir dos 

testemunhos de experiências sociais violentas, como as vicissitudes da (des)colonização, do Holocausto, 
das ditaduras latino-americanas contemporâneas.  
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psíquica de se atribuir sentidos para ela, afetando a memória e a construção discursiva, de 

onde o recalque do fato vivido, legado ao esquecimento e ao silêncio. Uma vez que as 

sociedades modernas não costumam possuir processos sociais e/ou rituais eficazes para 

elaboração de um trauma mediante o luto coletivo, continua La Capra, as perdas históricas, 

como qualquer perda, geram fantasmas ou vazios, que exigiriam ser nomeados e 

especificados para que as feridas sanassem. Na ausência do luto coletivo, que permitiria aos 

sujeitos sociais elaborar a dor, configura-se a dinâmica da (quase) irrepresentabilidade, 

caracteristicamente traumática, em âmbito sócio-histórico.  

No entanto, a literatura pode ser, e tem sido, um locus de resistência ao 

silenciamento, ao abrigar em seu seio ficcional e poético os acontecimentos “inenarráveis” ou 

malditos, literal ou simbolicamente, e tornar-se sua testemunha, mais uma vez assumindo 

um “sentido histórico”, mesmo que por vezes em detrimento de sua qualidade estética6. O 

texto literário se apresenta, portanto, como um lugar de memória, para usarmos a 

formulação de Pierre Nora (1993), conferindo a essas experiências sociais traumáticas a 

“dignidade virtual do memorável”. Assim, a brutalidade, violência e o sofrimento humano 

embutidos no processo de desenvolvimento capitalista e modernização cultural latino-

americana foi seminalmente registrado pela arte literária, como de resto ocorrera na Europa, 

pelo que se depreende das obras de Baudelaire, Balzac, Flaubert, Dickens, Kafka e inúmeros 

outros. Também por esse motivo, e não apenas por um desejo civilizatório antropocêntrico 

das elites crioulas, Paris foi “a capital literária da América Latina”, enquanto referência 

cultural-imaginária (RIVAS, 2001)7. A começar pela relação campo-cidade, como modalidade 

básica de reflexão e encontro de culturas no mundo contemporâneo, de especial importância 

na América Latina, conforme nota Antônio Candido, onde a experiência social de “transição 

rápida e tumultuada para o universo urbano” foi dramática, e obrigou uma renovação do 

olhar e dos temas literários tradicionais, promovendo a substituição da paisagem como 

objeto preferencial do escritor pela matéria urbana (in SARLO, op.cit., p.241-242). É 

preferencialmente desde a cidade que se testemunham os horrores vividos, e se cria uma 

narrativa coerente que registra e confere sentido e existência plausível aos eventos 

históricos silenciados, seja por recalque ou repressão política. Ainda que isso comporte o 

problema da mediação de uma voz letrada e referenciada no mundo europeu em uma 

sociedade em grande parte analfabeta e indígena – como no caso dos antropólogos ou 

                                                           
 
6 Sobre a relação entre sentido histórico e qualidade estética ver Antônio Cândido (op.cit). Para 

o teor testemunhal da literatura, cf. Seligmann-Silva (2003, passim). 
 
7 A forte presença de Paris no livro O Recurso do Método, como na vida mesma de Carpentier, 

como Ministro Conselheiro para Assuntos Culturais da Embaixada de Cuba na França, insere-se no 
debate sobre a identidade latino-americana e sua relação com a cultura francesa. No texto “Paris como a 
capital literária da América Latina”, Pierre Rivas explica o prestígio dessa cidade entre os movimentos 
modernizadores latino-americanos em virtude da França ter constituído, desde os tempos das revoluções 
de independência, um modelo necessário para se cortar o cordão umbilical ibérico e produzir uma nova 
filiação, próxima do imaginário requerido, de ruptura radical e construção de um novo mundo. “Dupla 
origem mítica: a idade de ouro dos povos indígenas pré-ibéricos e a sociedade ideal da Revolução 
Francesa da irmã mais velha latina, entre regressão mítica e projeto utópico. [...] A latinidade permite 
pensar a diferença na identidade, a especificidade americana na cultura européia.” (2001, p.100). A 
questão da dialética entre cosmopolitismo e localismo na cultura latino-americana em geral, e brasileira, 
em especial, é tratada no conjunto da obra de Antônio Cândido. 
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escritores que relatam as experiências dos índios cuja língua, percepção e cultura como um 

todo se funda na tradição oral8 –, não impede o valor da memória subjetiva e histórica 

presente no “romance como plasmação”9.  

Os massacres narrados em Cem anos de solidão e O Recurso do método ilustram 

exemplarmente a questão. Em Macondo, o “desenvolvimento” trazido pela companhia 

bananeira, juntamente com as más condições de trabalho e sobrevivência, trouxe consigo o 

a organização dos trabalhadores, na qual José Arcádio Segundo passa a militar, participando 

de diversas revoltas e protestos contra a empresa estrangeira. 

A revolta dos trabalhadores se baseava desta vez na insalubridade das vivendas, na farsa dos 
serviços médicos e na iniqüidade das condições de trabalho. Afirmavam, além disso, que não 
eram pagos com dinheiro de verdade, e sim com vales que só serviam para comprar presunto 
nos armazéns da companhia. [...] os ilusionistas do direito demonstraram que as reclamações 
careciam de toda validade, simplesmente porque a companhia bananeira não tinha, nem tinha 
tido nunca nem teria jamais, trabalhadores a seu serviço, mas sim que os recrutava 
ocasionalmente e em caráter temporário. [...] A grande greve estourou. [...] A situação 
ameaçava evoluir para uma guerra civil desigual e sangrenta quando as autoridades fizeram um 
apelo aos trabalhadores para que se concentrassem em Macondo. O apelo anunciava que o 
chefe civil e militar da província chegaria na sexta-feira seguinte, disposto a interceder no 
conflito. 

 

 A intervenção significou o massacre da multidão de mais de três mil pessoas, entre 

trabalhadores, mulheres e crianças, que se apertavam em frente à estação e nas ruas 

adjacentes, fechadas pelo exército com filas de metralhadoras. O chefe civil e militar 

decretara que os grevistas eram uma quadrilha de malfeitores e facultava ao exército o 

direito de matá-los, dando-lhes cinco minutos para evacuar a área, e deu ordem de fogo 

sobre a multidão que não se movia, “pasmada pela fascinação da morte”. Após o pânico, 

Quando José Arcádio Segundo acordou, estava de peito para cima nas trevas. Percebeu que ia 
num trem interminável e silencioso, e que tinha o cabelo empastado pelo sangue seco [...] 
Deviam ter passado várias horas do massacre, porque os cadáveres tinham a mesma 
temperatura do gesso no outono e a sua mesma consistência de espuma petrificada, e os que 
os tinham colocado no vagão tiveram tempo de arrumá-los na ordem e no sentido em que se 
transportavam cachos de banana. [...] José Arcadio Segundo não falou enquanto não terminou 
de tomar o café.  
– Deviam ser uns três mil – murmurou. 
– O quê? 
– Os mortos – esclareceu ele. – Deviam ser todos os que estavam na estação. 
A mulher mediu-o com um olhar de pena. “Aqui não houve mortos”, disse. “Desde a época do 
seu tio, o coronel, que não acontece nada em Macondo”. Em três cozinhas onde se deteve José 
Arcadio Segundo antes de chegar em casa lhe disseram a mesma coisa: “Não houve mortos”. 
[...] Na noite anterior tinham tido uma comunicação nacional extraordinária, para informar que 
os operários tinham obedecido à ordem de evacuar a estação e se dirigiram para suas casas em 
caravanas pacíficas. [...] A versão oficial, mil vezes repetida e repisada em todo o país por 
quanto meio de divulgação o Governo encontrou ao seu alcance, terminou por se impor: não 
houve mortos, os trabalhadores satisfeitos tinham voltado para o seio das suas famílias, e a 
companhia bananeira suspendia suas atividades até passar a chuva. A lei marcial continuava, 
prevendo que fosse necessário aplicar medidas de emergência para a calamidade pública do 
aguaceiro interminável [...] De noite, depois do toque de recolher, derrubavam as portas a 
coronhadas, arrancavam os suspeitos das camas e os levavam para uma viagem sem regresso. 
[...] “Claro que foi um sonho”, insistiam os oficiais. “Em Macondo não aconteceu anda, nem 
está acontecendo nem acontecerá nunca. É um povoado feliz”. 
 

                                                           
 
8 Sobre o tema da mediação, tomando como exemplo o caso de Rigoberta Menchú, ver Camillo 

Penna (2003). 
 
9 Retiro a expressão de Coronel (op.cit., p.64), ao falar de El Reino de este mundo, de 

Carpentier: “A potencialidade de realização desse projeto social se apresenta precisamente no romance 
como plasmação” [...]  
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O único sobrevivente foi José Arcadio Segundo, que, tendo sua memória negada e 

sua palavra desacreditada, trancou-se em um quarto para o resto da vida e repetiu o destino 

do bisavô, em cujos olhos brilhava estranhamente a autoconsciência da perda da razão...  

Já em Nova Córdoba, o massacre derivou da repressão a todos aqueles que, direta 

ou indiretamente, participaram da tentativa de destituição do Primeiro Magistrado, para cujo 

azar as notícias saíram nos jornais franceses, acompanhadas de sua fotografia: 

mostrando os cadáveres atirados pelas ruas, os cadáveres mutilados, os cadáveres arrastados, 
os cadáveres pendurados nos ganchos do Matadouro Municipal, pelas axilas, pelas barbas, pelas 
costelas, furados de picaretas, tridentes, ferros e facas. E as mulheres combatentes, obrigadas 
a correr nuas, levando baionetadas sobre o lombo, pelas ruas da cidade. E as outras, violadas 
ao amparo do templo. E as outras, tombadas em currais. E os mineiros metralhados em massa, 
diante do muro do cemitério, com música de bandas militares e alegrias de cornetas. 

 

Deprimido porque as portas da boa sociedade parisiense se lhe fecharam, a imagem 

do ditador é salva pelo estratagema do “Ilustre Acadêmico [francês], que tantos favores lhe 

devia”: após um longo e reconfortante discurso sobre as razões de estado que moviam os 

grandes homens, que jamais haviam podido “conter as fúrias, os excessos [...] da 

soldadesca desenfreada, ébria de triunfo”10 – e que instigou o presidente a desmascarar 

seus preconceitos político-racistas contra os “índios, negros, sim; cafuzos, mestiços, 

moleques, vagabundos, maltrapilhos, caipiras, ralé, filhos da mãe, chusma e gentuça [...] 

socialistas filiados à Segunda Internacional, anarquistas, pessoas que pregavam uma 

impossível nivelação das classes, que fomentavam o ódio nas massas analfabetas” etc. –, 

enfim, conseguiu-se transformar a mortandade em virtude mediante uma série de matérias 

pagas, relativas ao país latino-americano em questão:  

Atrás desses jornais principais havia outros que, com a condição de se dispor de fundos para 
isso (o Primeiro Magistrado assentiu), poderiam enfim, o senhor me compreende... Tudo se 
resumia em fazer as coisas com alguma habilidade. E assim, três dias mais tarde, Le Journal 
iniciava a publicação de uma série de artigos sob o título geral de L’Amerique Latine, cette 
inconue, onde, passando do universal para o local, do geral para o particular, de Cristóvão 
Colombo a Porfírio Díaz (mostrando-se de passagem como, por não ter sido refreada a tempo 
um revolução, um grande país como o México havia caído na anarquia mais atroz...) 
desembocava-se na nossa pátria, com grandes elogios a suas cataratas e vulcões, suas quenas 
e violões, seus huipiles, choças e liquiliquis, suas pamonhas, ajiacos e feijoadas, com evocação 
dos grandes momentos de sua História – história que conduzia, forçosamente, à era do 
progresso, desenvolvimento agrícola, obras públicas, fomento da educação, boas relações com 
a França etc. etc., devida à boa gestão do Primeiro Magistrado. 

 

Mas internamente, as revoltas populares continuavam, a despeito de todo o 

progresso, do comércio, da estátua da República, da construção do Capitólio e do Odeon... 

de modo que o governante, recusando a censura de imprensa por ser adepto da liberdade 

cultural necessária ao desenvolvimento civilizatório das artes e do pensamento11, decide 

mandar construir a Prisão Modelo. Em meio a negócios escusos, queda do preço do açúcar 

                                                           
 
10 Qualquer semelhança com os argumentos dos militares latino-americanos de alta-patente, 

incluindo os brasileiros, contra os “desmandos” ocorridos nos porões das polícias, hospitais e agências de 
informação/repressão das Forças Armadas durante as ditaduras dos anos 1960-70, não é mera 
coincidência. 

 
11 “Seria contrário a meus princípios. Você sabe. Chumbo e faca para os cabrões. Mas total 

liberdade de crítica, polêmica, discussão e controvérsia, quando se trata de arte, literatura, escolas 
poéticas, filosofia clássica, os enigmas do Universo, o segredo das Pirâmides, a origem do Homem 
Americano, o conceito de Beleza, ou qualquer coisa do gênero... Isso é cultura...”  
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no mercado internacional, bancarrotas da crise pós-guerra, temporada de espetáculos, o 

povo assombrado, espionagem, invasão de domicílios pela polícia, atentados e a “catarse 

multitudinária” do carnaval, começou a crescer o edifício circular como a praça de touros ou 

o coliseu romano, num terreno mais alto que o capitólio ou a agulha da catedral, enquadrado 

nos “mais modernos conceitos da construção penitenciária, da qual eram mestres os 

arquitetos norte-americanos. [...] Em matéria de Cárcere, estávamos adiantados em relação 

à Europa – o que era lógico, pois estando no Continente-do-Porvir, tínhamos que começar 

por algo...”, e onde as mais inimagináveis torturas, novíssimas ou arcaicas, eram aplicadas 

aos suspeitos de subversão da ordem e do progresso nacional. 

A fina e erudita ironia de Carpentier, bem como a verve lírica e triste de Garcia 

Marquez, desvelam o real horroroso latino-americano, segundo a expressão de Julio Cesar 

Lobo em seu artigo sobre a obra do primeiro, em evidente crítica às leituras mais inocentes 

do “real maravilhoso” ou “realismo fantástico”. Nos relatos ficcionais dos massacres, em 

ambos os livros, os mecanismos de dissimulação e ocultamento dos horrores, reais e 

eficazes no mais das vezes, mostram como se produz um processo social de adestramento 

para o esquecimento, seja mediante os documentos oficiais; as publicações dos meios de 

comunicação de massas, que conferem um teor (pretensamente) realista ao objeto 

noticiado; seja pela repetição da mentira até soar como verdade, segundo a lição nazista; 

seja pela censura, coação física e o uso da força em geral. Em grandes linhas, constituem-se 

dinâmicas de dissimulação que desviam os olhares para outras temáticas e paragens, em 

detrimento da violência, como no caso do jornal francês, que destaca aspectos culturais, 

cotidianos e do passado longínquo, para construir uma linha evolutiva inexorável e 

ascendente, cuja culminância é o presente melhor possível. A história oficial, adequada à 

linguagem da reportagem jornalística, disfarça e justifica sua violência – mas sem negá-la de 

todo, o que seria demasiado hipócrita para a persuasão almejada –, produzindo um processo 

de amplo convencimento social, ainda que também baseado no medo e na ignorância que 

convenientemente se perpetua. Mesmo a valorização das tradições natais, que o Primeiro 

Mandatário viverá em seu posterior exílio, é alicerçada na distância e na memória, que se 

adensa com o envelhecimento do personagem, mas não deriva de uma revisão autoreflexiva 

e questionadora, nem em termos subjetivos, nem historiográficos. A dissimulação nessa obra 

de Carpentier, como bem lembra Julio Lobo (op.cit., passim)12, encontra-se até mesmo nas 

epígrafes de cada capítulo, retiradas de O Discurso do Método de Descartes, como 

representante mor da racionalidade civilizada e parâmetro de comparação, mas deturpadas 

propositalmente segundo a leitura de mundo do personagem central, gerando um 

movimento de significação enviesado, porque parcial e interesseiro.  

“O recurso do método”, à guisa de um espelho invertido do cogito cartesiano 

fundador da subjetividade moderna na dúvida e na reflexão, consiste basicamente na 

violência peremptória e sem auto-questionamento: “‘Fogo!’ Não havia outro jeito. Era a 

regra do jogo. Recurso do Método.” De um outro ângulo, a inversão se dá no campo da 

racionalidade do processo histórico e do tempo concebido como progresso, uma vez que 

                                                           
 
12 O autor coteja várias epígrafes com seu original na obra cartesiana. 
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ambas as cidades irão regredir em sua organização econômica, urbanística e social, após a 

guerra, no caso de Nova Córdoba, e após as chuvas quase intermináveis, em Macondo. Aqui, 

o método a que se recorre não se encontra nas historiografias tradicionais, que não dispõem, 

nem querem dispor de instrumentos para leitura das regressões históricas e dos processos 

sociais “irracionais” ou inconscientes...  

Assim, os recursos “do método” dizem respeito igualmente à dissimulação 

mencionada, às técnicas discursivas e simbólicas de atuação sobre os modos de 

representação coletiva, no sentido da ocultação do “real horroroso” e regressivo, e do 

treinamento da população para a contínua afirmação do recalque da dor social que é a 

contraface silenciada do processo de modernização e urbanização nos moldes em que o 

conhecemos.  

Analogamente, a ruína de Macondo, até o seu total desaparecimento do mapa e do 

tempo, levada pelos ares por um furacão bíblico, pode ser vista como uma metáfora desses 

mecanismos sociais de esquecimento e anulação de experiências vividas: 

pois estava previsto que a cidade dos espelhos (ou das miragens) seria arrasada pelo vento e 
desterrada da memória dos homens no instante em que Aureliano Babilonia acabasse de 
decifrar os pergaminhos e que tudo o que estava escrito neles era irrepetível desde sempre e 
por todo o sempre, porque as estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham uma 
segunda oportunidade sobre a terra. 

 

 Não havendo solidão maior que uma existência sem reconhecimento algum, a 

literatura latinoamericana operou um deslocamento da história para a esfera ficcional, de 

maneira a pensar e tratar da vivência traumática. Transfigurando-a artisticamente, o texto 

literário se tornou em espaço de luto, lugar da necessária elaboração social da memória, 

cujos vestígios, decorrentemente, se tornam ao mesmo tempo reais e imaginários, 

justapondo as (des)ordens simbólica e histórica. Ao fazê-lo, a literatura trouxe para si a 

função de “historicização” como meio de superação da perturbação traumática, ao passo que 

seja capaz de desarticular o mecanismo da irrepresentabilidade, conforme propõe Jörn 

Rüsen13. Deste modo, se é de fato possível uma “destraumatização pela historicização”, isso 

foi inaugurado pela literatura, cabendo ainda e sempre à historiografia, sem perder sua 

especificidade metodológica e epistêmica, esforçar-se para não ignorar todas as formas, por 

sutis que sejam14, que tentam fazer desaparecer não somente as vítimas das experiências 

históricas violentas, mas também a possibilidade mesma de que suas existências sejam 

recordadas. Nas palavras de Roger Chartier (2006, p.19),  

Neste sentido, a história nunca pode olvidar os direitos de uma memória que é uma insurgência 
contra a falsificação ou a negação do que foi. Deve a historia entender semelhante pedido e, 
com sua exigência de verdade, apaziguar, tanto quanto seja possível, as infinitas dores. 

 

                                                           
 
13 “A Historicização é uma estratégia cultural de superação das conseqüências perturbadoras 

das experiências traumáticas. No exato momento em que as pessoas começam a contar a ‘história’ do 
que lhes aconteceu, dão o primeiro passo rumo à assimilação de eventos perturbadores dentro do 
horizonte de sua visão de mundo e da compreensão de si mesmas. Ao cabo desse caminho, a narrativa 
histórica dá à perturbação traumática um lugar na cadeia temporal de eventos. Aí ela faz sentido e 
perde, assim, seu poder de destruir o sentido e o significado.” Rüsen (op.cit., p.195). 

 
14 Como, por exemplo, todas as manifestações políticas e culturais que nos repetem que “o Rio 

de Janeiro continua lindo” e feliz... como Macondo e Nova Córdoba. 
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