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[...] El tren. Rodeado de leyendas y de historias de sangre. Algunos 

supersticiosos, cuentan que es un invento del diablo. Otros dicen que los 

chirridos que desparrama al avanzar son voces de niños, mujeres y hombres 

que perdieron la vida bajo sus ruedas. Acero contra acero. Una vez escuché 

una frase en uno de estos viajes nocturnos: “Este es primo hermano del río 

Bravo, porque la misma sangre tienen siempre, sangre centroamericana” 

[...] El tren es todo un código que descifrar. ¿Qué vagones van a salir? 

¿Cuál es la  máquina que va para Medias Agua y cuál es la que regresa a 

Arriaga? ¿En cuánto tiempo sale? ¿Cómo evitar los maquinistas? Ante un 

asalto, ¿es mejor ir en los vagones de en medio o en los de atrás? ¿qué 

sonido indica: ¿agarárrate? ¿Cuándo bajar? ¿Qué hacer si el sueño te vence 

y necesitas dormir? ¿Dónde te tienes que amarrar? ¿Qué indica que un 

asalto ha empezado? 

 

 

Óscar Martínez, 2010 
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         El territorio es lo que los guaraní llaman el tekohá, “el 

lugar donde somos lo que somos” y por lo tanto es contexto 

histórico, es la conciencia compartida de que aquello es 

territorio tradiciona. 
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RESUMO 

 

Nesta tese, analisamos três romances: Amarás a Dios sobre todas las cosas 

(2013), de Alejandro Hernández (eixo central do nosso trabalho), La mara (2009), de 

Rafael Ramírez Heredia (2004), e Odisea del norte (1999), de Mario Bencastro. Por meio 

desses textos, estudamos as estratégias narrativas apresentadas pelos escritores para 

reconfigurar e performatizar literariamente o contexto das migrações centro-americanas 

rumo aos Estados Unidos. Selecionamos essas três obras porque consideramos que elas 

explicitam o impacto na vida cotidiana dos migrantes centro-americanos em trânsito pelo 

México e expõem os preconceitos existentes e as rearticulações identitárias que estão 

ocorrendo em Centroaméricana contemporânea. Nesse sentido, interessa-nos, a partir do 

problemático desenvolvimento histórico das relações entre México e Centroamérica, 

tema ao qual dedicamos a primeira parte deste estudo, destacar as “táticas de 

sobrevivência cultural” dos migrantes, como elas se performatizam nos romances 

mencionados, os quais funcionam, aliás, como textos de ficção histórica. Temos, 

portanto, o surgimento de um novo sujeito (o sujeito migrante) a partir da reconfiguração 

e estabelecimento de novas relações em não-lugares que favorecem a dinâmica de novos 

espaços identitários. Possivelmente a literatura, como nenhuma outra configuração 

discursiva, nos permite estudar, apreciar, valorar da melhor forma a complexidade desses 

fluxos humanos que marcam hoje o devir cultural, político e social de muitas sociedades, 

como é o caso das sociedades centro-americanas, que são, finalmente, nosso objetivo e 

nosso foco de atenção.  
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RESUMEN 

 

En esta tesis se analizan tres novelas, Amarás a Dios sobre todas las cosas (2013), 

de Alejandro Hernández (eje central de nuestro trabajo), así como La mara (2009), de 

Rafael Ramírez Heredia (2004), y Odisea del norte (1999), de Mario Bencastro. A través 

de ellas  estudiamos las estrategias narrativas mediante las que esos textos reconfiguran 

y performativizan literariamente el contexto de las migraciones centroamericanas hacia 

los Estados Unidos. Hemos seleccionado esas tres obras porque ellas muestran el impacto 

en la vida cotidiana de los migrantes centroamericanos en su paso por México, los 

prejuicios existentes y las rearticulaciones identitarias a que ha dado lugar en la 

Centroamérica contemporánea. Nos interesa, a partir del problemático desarrollo 

histórico de las relaciones entre México y Centroamérica, al cual dedicamos la primera 

parte de este estudio, destacar las “tácticas de sobrevivencia cultural” de los migrantes, 

tal como se performativizan en las novelas mencionadas, que funcionan como textos de 

ficción histórica. Asimismo, el surgimiento de un nuevo sujeto (el sujeto migrante), a 

partir de su reconformación y establecimiento de nuevas relaciones  en  no-lugares que 

devienen, por su dinámica,  en nuevos espacios identitarios. Posiblemente la literatura, 

como ninguna otra configuración discursiva, nos permite estudiar, apreciar y valorar de 

mejor manera la complejidad de esos flujos humanos que hoy por hoy marcan el devenir 

cultural, político y social de muchas sociedades, como es el caso de las sociedades 

centroamericanas, que es, finalmente, nuestro objetivo y nuestro foco de atención. 

 

 

 

 

 

 

Palabras-clave: Centroamérica – México – migración – viaje – frontera – literatura – 

ficción histórica 
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INTRODUÇÃO 

 

 
La migración extiende el concepto de Patria más allá de las fronteras 

geográficas y políticas, haciendo del mundo una Patria de todos.  

J. B. Scalabrini 

 

A partir das últimas décadas do século XX, especialmente no século XXI, a 

formulação de políticas migratórias e a condução da migração internacional vem 

experimentando um renovado enfoque no contexto da segurança nacional estreitamente 

vinculado ao controle e militarização das fronteiras e a construção de muros nas linhas 

divisórias internacionais, sobretudo despois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos 

Estados Unidos. Segundo Anguiano Téllez (2010, p. 161), esta tendência que considera 

a porosidade das fronteiras e a migração indocumentada como uma ameaça à segurança 

nacional tem tido como resultado a criação de dispositivos físicos e humanos altamente 

sofisticados para a contenção dos movimentos migratórios. Nesse sentido, a criação de 

muros bem como as leis a respeito das políticas migratórias vêm restringindo de forma 

significativa o ingresso e a mobilidade humana por meio das fronteiras internacionais, 

causando problemas graves a essa mobilidade e, na maioria das vezes, desrespeitando os 

direitos humanos dos migrantes. Normalmente, instauradas por governos centrais, tais 

políticas vêm provocando diferentes problemas também na dinâmica de movimento da 

população que vive em territórios fronteiriços, já que suas vidas cotidianas e suas relações 

transfronteiriças são estabelecidas localmente.   

Nesse cenário, as políticas migratórias a respeito da migração internacional vêm 

criando novas estratégias para sua contenção construindo muros, militarizando as 

fronteiras, porém essas medidas, de maneira geral e, especialmente, no caso da migração 

centro-americana para os Estados Unidos, tem provocado uma extrema violência contra 

os migrantes. Entretanto, podemos mencionar, não apenas as migrações centro-

americanas para os Estados Unidos, mas os diversos processos migratórios que vêm se 

desenvolvendo em várias partes do mundo, entre eles a migração de sírios e africanos 

para a Europa que tem causado polêmica dentro da Comunidade Europeia.  

Nessa perspectiva, a construção do muro entre Estados Unidos e México, em 

2005, pelo presidente George W. Bush, assim como as reformas migratórias nesse país, 

sobretudo a partir desse período mudou o rumo da migração na fronteira norte do México 
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bem como na fronteira sul, uma vez que o governo dos Estados Unidos além de levar a 

cabo essas medidas drásticas em seu país, exigiram do México a militarização de sua 

fronteira sul com a Guatemala e a criação de novas leis migratórias que passaram a 

restringir a migração, principalmente centro-americana, nessa fronteira, rompendo uma 

tradição migratória em tal fronteira que se desenvolveu antes e durante todo o período de 

conflito bélico em Centroamérica1 no qual México foi um dos países que mais recebeu 

migrantes centro-americanos, particularmente guatemaltecos. Aqui cabe destacar o 

conceito de fronteira como um conceito fundamental, quando se trata dos estudos 

migratórios, e crucial em nossa pesquisa, já que os processos migratórios estão 

atravessados por uma série de fronteiras que vão muito além do imaginável. Nesse 

sentido:  

Las fronteras separan, unen, delimitan, marcan las diferencias y la similitud, 

pero también producen espacios intersticiales, nuevos espacios que inauguran 

relaciones. Pueden ser burladas, acatadas, cruzadas, transgredidas, reales, 

reinventadas y destruidas. Confinan y liberan, protegen y torturan (SZURMK; 

IRWIN, 2013, p. 106) 

 

Como veremos ao longo de nossa pesquisa, que tem como eixo norteador as 

representações literárias a repeito da migração centro-americana para os Estados Unidos,  

os conflitos assinalados mudaram totalmente a fisionomia da América Central e serviram 

como pano de fundo para a produção literária dos últimos cinquenta anos na região, de 

maneira especial a literatura de testemunho produzida durante tais conflitos que assume 

um papel de arma de denúncia contra a violência levada a cabo pelo Estado nesses países 

e a literatura que denominamos série literária sobre migração, nosso objeto de pesquisa, 

que inicia nesse período, mas que vem alcançando seu desenvolvimento máximo nos 

últimos anos como demonstraremos em nossa tese. 

Nesse contexto, os movimentos migratórios atuais tem se desenvolvido por meio 

de diferentes dinâmicas e se transformado num grande desafio para as sociedades 

contemporâneas, notadamente as mais conservadoras que consideram os migrantes como 

invasores, usurpadores de suas riquezas, provocadores de violências, terroristas como, 

                                                           
1  Centroamérica e América Central – América Central é um conceito histórico e político que se refere 

ao território que fez parte da Capitania Geral da Guatemala. Como conceito político abrange os territórios 

desde a Guatemala até a Costa Rica. Por sua vez, o conceito de Centroamérica não é político, mas 

geográfico e se refere aos territórios que compreendem desde a Guatemala ao Panamá.  
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por exemplos, Estados Unidos2 e França, principalmente a partir dos atentados dos quais 

foram alvo, que dificultam cada vez mais o cruzamento de suas fronteiras. Por outro lado, 

esses movimentos, em diferentes contextos, têm mostrado que migrar para, a maioria dos 

migrantes, é, acima de tudo, um meio de sobrevivência, uma vez que em seus países não 

dispõem de condições mínimas para isso.  

Toda essa problemática, na qual está imerso o tema das migrações, tem nos 

despertado um especial interesse, particularmente pela nossa própria condição de 

migrante nordestina em São Paulo. No entanto, foi a partir de 2007, principalmente em 

2008, quando nos preparávamos para entrar no mestrado, que passamos a pesquisar de 

forma mais aprofundada o tema das migrações. Nesse contexto, optamos por estudar a 

migração mexicana para os Estados Unidos e escolhemos como corpus de pesquisa o 

romance Peregrinos de Aztlán, do autor chicano Miguel Méndez Morales. A partir dessa 

pesquisa passamos a conhecer de forma mais profunda os processos migratórios não só 

do México para os Estados Unidos, mas a nível latino-americano e mundial. Tal pesquisa 

teve um impacto tão importante em nossa vida acadêmica e pessoal que nos levou a 

questionar como poderia ser esse fenômeno na fronteira sul mexicana, especialmente a 

migração centro-americana em trânsito pelo México, tema dessa pesquisa, tal como se 

representa na literatura. Nesse processo, cabe salientar que nossa primeira aproximação 

com Centroamérica se deu a partir de nossas leituras a respeito da colonização da região, 

dos conflitos armados, principalmente a Revolução Sandinista, de maneira especial 

durante as aulas de literatura hispano-americana por meio das quais fomos ampliando 

nosso conhecimento sobre a região, sobretudo a partir de nossas leituras da obra de Rubén 

Darío, Miguel Ángel Asturias e Augusto Monterroso. 

Essa aproximação e o fato da América Central ser uma região periférica dentro de 

um contexto periférico maior que é a América Latina foram os principais motivos que, 

anos mais tarde, nos levaram a investigar a região. Tomando como base os estudos dos 

críticos Arturo Arias e Rafael Cuevas Molina, cabe ressalvar que ao nos referirmos à uma 

periferia dentro da periferia, estamos dizendo que desde que se instaurou a modernidade, 

a América Latina é considerada uma zona periférica, subalterna e, nesse sentido, 

Centroamérica é considerada uma zona periférica e ainda mais subalterna dentro dessa 

periferia maior que é a América Latina, sendo uma periferia de segundo grau, se 

                                                           
2Nesse sentido, os discursos de campanha do candidato à presidência dos Estados Unidos (2016), Donald 

Trump assim como todas suas tentativas de endurecimento das leis migratórias depois de eleito presidente, 

são excelentes exemplos da intolerância em relação à população migrante. 
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comparada à periferia representada por países como México, Brasil, Chile, Argentina que 

desenvolvem um papel de metrópoles dentro dessa periferia. No contexto de periferia 

dentro de uma periferia maior, em Centroamérica, os problemas são ainda mais graves, 

as marcas da violência são ainda mais fortes e isso se reflete de maneira significativa na 

sua produção literária dos últimos cinquenta anos.   

Nesse sentido, em Centroamérica se encontram os países mais violentos da 

América Latina, sendo uma região que se apresenta como um mosaico de temas a serem 

pesquisados, despertando-nos um grande interesse, justamente por ser um ponto de 

condensação social, histórico, político, econômico e cultural no qual se observa de 

maneira mais expressiva os problemas nos quais está imersa a América Latina. Isso faz 

dessa região um espaço muito interessante para estudar, para vivê-la, não só no sentido 

de morar nela, mas também no de aprendê-la como uma realidade diferente, 

desconhecida, e intrigante. E, em nosso caso, não é apenas um interesse acadêmico, mas 

um interesse pessoal porque, como referido, somos migrantes e viemos de uma região 

também periférica, o Sertão de Pernambuco, para uma região metropolitana mais citadina, 

mais desenvolvida no contexto brasileiro que é São Paulo. Dessa maneira, para nós não 

apenas o estudo, mas a vivência em Centroamérica se transformou numa forma de buscar 

elementos da nossa própria identidade. 

Assim como saímos do Sertão nordestino em busca de melhores condições de 

sobrevivência, muitos migrantes saem de contextos muito mais duros do que o nosso.   

Dessa forma, a migração é uma tática de sobrevivência, mas também uma tendência geral 

que se vive internamente em diferentes países do mundo como, por exemplo, a migração 

nordestina para São Paulo ou externamente, a migração boliviana, haitiana, paraguaia e 

africana, para São Paulo e outras partes do Brasil. No caso que nos move nessa pesquisa, 

que é o contexto centro-americano, a migração se transformou por um lado, em uma tática 

de sobrevivência para as famílias que não tem condições econômicas de sobreviver às 

dificuldades de sua própria sociedade, fazendo com que cada família tenha uma espécie 

de representante migrante nos Estados Unidos, como aponta de forma mais evidente o 

romance central do nosso corpus, Amarás a Dios sobre todas las cosas (2013), no qual 

todos os personagens do povoado da família de Walter, o protagonista, que têm um 

parente que vive nos Estados Unidos, este é visto com prestígio. Por outro lado, a 

migração, para os governos de países como El Salvador, por exemplo, é tão importante 

que foi criado um vice ministério especialmente para “cuidar do interesse dos migrantes 

no exterior”, sobretudo dos que estão nos Estados Unidos. Nesse cenário, vale destacar 
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os conceitos de tática e estratégia de sobrevivência elaborados por Michel de Certeau 

(2009, p.44)3, dos quais nos apropriaremos em nossa investigação. Para ele, a tática de 

sobrevivência é usada pelos mais fracos com o propósito de encontrar meios de sair de 

situações adversas, enquanto a estratégia de sobrevivência é usada por aqueles que detêm 

o poder. Sendo assim, podemos afirmar, que a migração tem múltiplas caras, sendo uma 

tática de sobrevivência familiar para muitos seres humanos ao redor do mundo. Nos 

romances que fazem parte de nosso corpus, Amarás a Dios sobre todas las cosas, La 

mara (2004), principalmente Odisea del Norte (1999), que trata da migração 

salvadorenha para os Estados Unidos, a migração é uma clara tática de sobrevivência dos 

migrantes, como já dissemos, e uma estratégia de sobrevivência do governo 

salvadorenho, já que as remessas enviadas pelos migrantes representa 18% do PIB do 

país segundo periódico salvadorenho Faro Acadêmico (2016).  

Tendo em vista o exposto, gostaríamos de justificar a escolha dos romances 

assinalados como corpus de nossa tese. Nossa escolha se deu pelo fato de que esses 

romances, de maneira especial Amarás a Dios sobre todas las cosas, obra central do nosso 

corpus, apresentam uma particularidade em relação a outras obras literárias: não são 

textos sociológicos, nem historiográficos, no entanto poderíamos dizer que esses textos 

criam um conhecimento que vai além do anedótico, do ficcional. Para justificar nossa 

ideia, recorremos à história de Elena, a namorada de Walter, personagem central do 

romance Amarás a Dios sobre todas las cosas. Quando nos deparamos com ela, temos 

consciência de que ela nunca existiu como um ser real, e isso não é nenhum problema 

dentro do texto literário, entretanto existiram e existem muitas Elenas, muitos Walteres 

que representam os muitos migrantes centro-americanos que vivem situações como essa 

cotidianamente.  

Interessam-nos esses textos justamente por sua condição de textos híbridos que se 

encontram entre as águas do literário e do não literário, entre o ficcional e o documental, 

entre o histórico e o ficcional. Isso evidencia a complexidade na qual estão imersos os 

movimentos migratórios centro-americanos. Procurando uma explicação para nosso 

raciocínio, cabe observar que um estudo sociológico explica um fenómeno social, o 

analisa, expõe suas consequências, suas causas, etc. Da mesma forma, a história trata de 

encontrar explicações de como os fatos aconteceram. A literatura, por sua vez, 
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performativiza, não nos explica, não planeja, simplesmente nos apresenta o problema. Ao 

lermos um romance podemos ter uma dimensão de uma infinidade de problemas sociais 

mesmo a literatura não tendo uma função histórica ou sociológica.  

A força da literatura se deve justamente a seu valor perfomativo e pode nos ensinar 

muito sobre diferentes temas. Muita gente não lerá uma pesquisa, um estudo sobre 

migrações, no obstante lerá um romance. No caso da obra Amará a Dios sobre todas las 

cosas, seu autor Alejandro Hernández, ao ser questionado a respeito de por que a escreveu 

responde que o fez porque tinha participado da produção de um relatório para a Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (2009) para o governo mexicano, a respeito da situação 

dos migrantes centro-americanos em seu trajeto pelo México, e este não surtiu o efeito 

que ele esperava, inclusive, as autoridades mexicanas duvidaram dos dados apresentados 

pelo relatório. Segundo ele, um relatório informa mais não causa empatia, um romance 

sim. 

A partir deste ponto, passamos a descrever como nossa pesquisa foi desenvolvida 

destacando as perspectivas que consideramos mais importantes. Nesse sentido, 

gostaríamos de salientar que nossa investigação foi realizada por meio de várias 

perspectivas, contudo destacaremos as duas que consideramos mais importantes: a 

bibliográfica e o trabalho de campo realizado na América Central. Nossa pesquisa 

bibliográfica se iniciou, sobretudo, em 2011 após uma conversa com nossa orientadora, 

Dra. Ana Lucia Trevisan a respeito dos processos migratórios na fronteira sul do México, 

especialmente a dimensão que tais processos vinham alcançando nos últimos anos. A 

partir daquele momento resolvemos estudar esse outro lado da fronteira mexicana, com 

foco na migração centro-americana para os Estados Unidos em trânsito pelo México.    

A princípio, pesquisamos romances que têm como tema a migração na fronteira 

sul e, a partir desse momento, nos aproximamos ainda mais da América Central. Nesse 

processo chegamos ao romance La mara, do escritor mexicano Rafael Ramírez Heredia, 

primeira obra a qual escolhemos como corpus de nossa pesquisa e passamos a investigar 

mais a respeito de Centroamérica, principalmente a história, literatura e a cultura. 

Entretanto, dispúnhamos de pouco material, situação agravada pela considerável 

distância geográfica e a pouca pesquisa realizada no Brasil sobre a região centro-

americana, o que constitui um entrave para os pesquisadores brasileiros que se interessam 

pelo tema. Nesse sentido, podemos afirmar sem temor de nos equivocarmos, que nossa 

investigação é um trabalho pioneiro nos estudos acadêmicos a respeito do tema no Brasil. 
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Só a partir de agosto de 2012, na JALLA (Jornadas Andinas de Literatura Latino-

americana), realizada na Colômbia, conseguimos contatos e novos materiais para nossa 

pesquisa, principalmente a partir da conferência intitulada El rompimiento de los espejos 

identitarios en Centroamérica: estudio de caso literario de un discurso migrante 

obsesivo: El asco, Thomas Bernhard en San Salvador, do salvadorenho Horacio 

Castellanos Moya, apresentada pelo o Dr. Albino Chacón, atualmente nosso coorientador. 

Interessamo-nos pelo romance, sobretudo pelo fato de tratar da migração centro-

americana por meio de uma perspectiva muito diferente do romance La mara. Enquanto 

em La mara os personagens migrantes por mais que se esforcem terminam aprisionados 

num espaço que não é nem o México nem a Guatemala, numa espécie de entre-lugar4, um 

conceito que desenvolveremos mais adiante, por não quererem regressar aos seus países 

como fracassados,  em El Asco, o protagonista, um migrante salvadorenho radicado no 

Canadá, que diferentemente dos personagens de La mara, tem condições de retornar a 

seu país, o faz depois de 18 anos com o único objetivo de resgatar sua parte da herança, 

devido à morte de sua mãe, já que não lhe interessa nada que diga respeito as suas origens 

identitárias salvadorenhas.   

Ainda nessa mesma JALLA, descobrimos o livro Voces y silencio de la crítica y 

la historiografia literária Centroamericana (2010), que posteriormente nos serviu como 

grande apoio para nossa pesquisa. Após lermos El asco (2007) o incluímos em nosso 

corpus juntamente com os documentários La vida loca (2009), La bestia (2010) e Los 

invisibles (2010), além do filme La jaula de oro (2013). A partir de então nosso corpus 

de pesquisa estava composto pelos romances La mara, El asco, os documentários e o 

filme citados, corpus este apresentado na entrevista, de ingresso ao doutorado, na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie no final do segundo semestre de 2013. Não 

obstante, finalmente, decidimos restringir nosso corpus de análises aos três romances 

mencionados. 

Ao ingressarmos no programa de pós-graduação da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em 2014, discutimos com nossa orientadora, Dra. Ana Lúcia Trevisan, a 

respeito do nosso interesse pela Bolsa Sanduíche no Exterior (CAPES) porque nosso 

objetivo era ir para a University of the Pacific, nos Estados Unidos, pois, apesar estarmos 

                                                           
4 Entre – lugar -  Cabe salientar que, em nossa pesquisa, entendemos o conceito de entre entre-lugar de 

maneira distinta em relação a Bhabha e Silvino Santiago, uma vez que o espaço no qual sobrevivem os 

migrantes representado no romance La Mara é um entre-lugar muito diferente do que eles defendem. Aqui 

ao contrário do que afirma Bhabha há, nesse espaço, uma hegemonia controlada pelos gringos, pelas 

autoridades mexicanas e Las maras, sobretudo pelas autoridades e os mareiros que controlam tal espaço.  
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pesquisando a América Central, tínhamos combinado com nossa orientadora que teríamos 

como coorientador o Dr. Martín Camps, professor de literatura hispano-americana 

naquela universidade. Entretanto, a partir da nossa participação na JALLA (2014), 

sobretudo depois da visita do professor Albino Chacón à Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (09/2014) chegamos à conclusão, juntamente com nossa orientadora, de que 

o mais viável seria fazermos parte de nossa pesquisa na Costa Rica. 

Por que Costa Rica? Alguém poderia nos perguntar, uma vez que este é um país 

cuja migração para os Estados Unidos é mínima e, além disso, não o incluímos 

diretamente em nossa pesquisa. Contudo, advertimos que nossa escolha se pauta no fato 

de que a Costa Rica é um país no qual se encontram centenas de migrantes centro-

americanos, já que, ainda que muitos migrantes tenham ido para os Estados Unidos, 

muitos outros, especialmente intelectuais estabeleceram-se na Costa Rica. Naquele 

período a Costa Rica serviu de refúgio para muitos migrantes comuns e muitos 

intelectuais centro-americanos, inclusive muitos professores universitários que estiveram 

trabalhando na Costa Rica, durante os conflitos, eram salvadorenhos, guatemaltecos, 

nicaraguenses e atualmente essa ainda é uma realidade. Da mesma forma, quando houve 

o golpe de estado no Chile, muitos chilenos foram para a Costa Rica. Nesse cenário, a 

Costa Rica tem tido uma tradição em receber migrantes e desenvolvido uma estrutura 

universitária de pesquisa maior do que outras universidades centro-americanas. Portanto, 

para o desenvolvimento de nossa pesquisa era o país mais indicado, especialmente porque 

naquele momento era o país onde tínhamos contatos com especialistas que trabalham com 

as migrações centro-americanas para os Estados Unidos, as migrações regionais e a 

literatura que reelabora toda a problemática migratória.  

Voltando ao nosso percurso acadêmico, em 2014, além de concluirmos todas as 

disciplinas optativas e obrigatórias na Universidade Presbiteriana Mackenzie, iniciamos 

nossa pesquisa na Costa Rica, quando estivemos neste país durante quinze dias, entre os 

quais dedicamos uma semana a nossa participação na JALLA e nos demais dias 

realizamos entrevistas, visitamos bibliotecas, livrarias e centros de pesquisas na 

Universidad Nacional de Costa Rica e na Universidad de Costa Rica.  

No ano seguinte, em fevereiro, retornamos a Costa Rica para dar início a nosso 

estágio, com a Bolsa Sanduíche, dessa vez, vinculada à UNA sob a coorientação do 

professor Chacón e ao Centro de Investigaciones Sociales da UCR, sob a coordenação da 

Dra. Carmen Caamaño e do Dr. Manuel Antonio Solís. O primeiro semestre de 2015 foi 

um momento importante de aproximação cultural, principalmente de contatos acadêmicos 
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com diferentes professores e pesquisadores, cuja pesquisa tem alguma relação com a 

nossa; além disso, foi um momento de muita leitura teórica, entrevistas e de busca de 

informações importantes a respeito de Centroamérica que, apesar de nossos estudos 

prévios, ainda era uma região muito desconhecida para nós.   

Num primeiro momento, fizemos várias entrevistas com pesquisadores que se 

dedicam a história, a cultura e a literatura centro-americanas, buscamos novas 

bibliografias, além de fazermos leituras exaustivas que foram cruciais naquele momento, 

pois a partir delas decidimos juntamente com nossa orientadora e nosso coorientador fazer 

uma mudança no nosso corpus de pesquisa, uma vez que conhecemos novas obras sobre 

a migração centro-americana para os Estados Unidos que nos despertaram o desejo de 

inclui-las em nossa pesquisa, além de descobrimos que o romance El asco já era uma obra 

bastante estudada enquanto as outras não. Diante dessa descoberta, resolvemos compor 

nosso corpus com as seguintes obras: La mara, do escritor mexicano Rafael Ramírez 

Heredia, Odisea del norte, do salvadorenho Mario Bencantro e Amarás a Dios sobre 

todas las cosas, do também mexicano Alejandro Hernández e deixamos os documentários 

referidos para uma futura investigação. Cabe destacar que escolhemos Amarás a Dios 

sobre todas las cosas como obra central do nosso corpus e La Mara e Odisea del norte 

como obra complementares, já que isso nos daria um panorama mais amplo a respeito da 

migração centro-americana a partir de momentos históricos diferentes, de maneira 

particular porque há uma diferença significativa em relação as datas de publicação de tais 

obras, o que nos permite observar o desenvolvimento dos processos migratórios na região 

a partir de distintos contextos e, sobretudo, olhares diferentes, uma vez que são obras 

escritas por dois mexicanos e um salvadorenho.  

Ainda no primeiro semestre de 2015, cabe destacar, nossa participação no curso 

Literatura colonial de América Central, ministrado pelo professor Chacón. Apesar dos 

textos estudados nas aulas se referirem ao período colonial, as discussões levadas a cabo 

durante o curso nos ajudaram a compreender muitas das condições socioculturais e 

políticas atuais em Centroamérica, especialmente porque os trabalhamos a partir da 

perspectiva dos estudos descoloniais. Essas condições, mesmo sendo antigas, ainda são, 

de um lado, as bases que propiciam as migrações na região e, de outro, um tema recorrente 

na literatura. 

Outro aspecto que contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento de 

nossa pesquisa foi nossa participação em diversos eventos, principalmente na UNA e na 

UCR. Nessa perspectiva, durante nossa permanência na Costa Rica, dedicamos especial 
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atenção a nossa participação, tanto na UNA e na UCR, quanto em outros espaços, em 

conferências, colóquios, seminários e congressos, lançamento de livros, entre outros 

eventos ligados ao contexto histórico, político, cultural e literário centro-americano com 

foco no que denominamos série literária sobre na migração, mencionada anteriormente. 

Nossa participação em todos esses eventos teve uma importância capital para nossa 

investigação. 

Durante o segundo semestre de 2015 escrevemos bastante, principalmente a 

respeito da história, da cultura, da literatura e das maras, temas ligados aos romances que 

seriam analisados. 

Antes de prosseguirmos com nosso percurso acadêmico, consideramos 

fundamental fazermos um esclarecimento metodológico: alguns pesquisadores poderiam 

questionar o fato de havermos trabalhado muito com temas “contextuais” - históricos, 

culturais, políticos - como um eixo que introduz o estudo e a análise de cada um dos 

romances que constituem nosso corpus textual. Não obstante, é muito importante 

considerar todo esse contexto, pois nosso objeto de análise - as migrações centro-

americanas para os Estados Unidos, o papel dos conflitos armados, as maras e a violência 

no território mexicano – desborda estritamente no literário e deve ser visto e analisado 

em toda sua complexidade histórica, política e cultural.  Em suma, para entender a 

significância literária dos textos novelescos com os quais estamos trabalhando é 

primordial compreender esses contextos, já que eles são o núcleo social gerador dessa 

produção literária. Além disso, são textos cujo programa ou pacto de leitura implica sua 

consideração documental, isto é, se trata de textos que atuam como pontos de 

condensação histórico e social inegável da realidade centro- americana.  

Cabe observar que os romances com os quais estamos trabalhamos apresentam 

um forte carácter testemunhal, ainda que não sejam testemunhos, mas o que 

denominamos ficção documental. Nesse sentido, esses textos são ficcionais porque 

narram fatos que podem não haver existido, porém narram fatos sociais que fazem parte 

do cotidiano de milhares de migrantes centro-americanos, especialmente aqueles ligados 

ao seu trajeto pelo território mexicano rumo aos Estados Unidos em busca dos meios 

necessários para viverem dignamente na Terra Prometida5, seus próprios países, uma vez 

que essa é sua grande utopia.  

                                                           
5Terra Prometida – é importante salientar que para os migrantes centro-americanos representados nos 

romances La mara, Odisea del Norte, de maneira especial Amarás a Dios sobre todas las cosas, a Terra 

Prometida/Utopia não são os Estados Unidos, mas seus próprios países. Os Estados Unidos são vistos 
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Nesse contexto, cabe ressaltar o conceito de viagem pela dimensão que este ocupa 

no mundo das migrações e na literatura. O tema da viagem é recorrente na literatura de 

todos os tempos, em todas as tradições literárias e expressa significados distintos de 

acordo com o contexto histórico e cultural no qual a obra está inserida. Na literatura grega, 

por exemplo, é um tema fundamental e no sentido atribuído por Bakhtin (1988, p. 84). Tal 

conceito assume o papel de cronotopo capital na literatura que estamos investigando. 

Porém, seus personagens ao contrário dos personagens da literatura grega como Odisseu, 

por exemplo, que, depois de anos lutando na guerra de Troia, volta para sua terra 

vitorioso, para os personagens da literatura da qual nos ocupamos, de maneira especial os 

romances Amarás a Dios sobre todas las cosas e La mara a viagem é algo que degrada e 

humilha.  

Esses romances reelaboram por meio da ficção uma série de situações que 

mostram realidades históricas vivenciadas por sujeitos reais. Nesse sentido, cabe destacar 

o carácter autoficcional desses romances, principalmente de Amarás a Dios sobre todas 

las cosas, obra narrada em primeira pessoa, o que lhe confere ainda mais um carácter de 

verossimilhança, uma vez que esta apresenta um mundo coerente, não importa o gênero 

literário do qual trate, dando-lhe um tom de realidade. No caso do romance mencionado 

Walter, o protagonista da obra, atua como o álter ego do autor, ou seja, como outro eu. 

Durante toda a narrativa encontramos relatos nos quais vamos identificando várias 

experiências vividas pelo autor ficcionalizadas pelo protagonista. Aqui cabe ressaltar os 

conceitos de autoficção e pacto de leitura que consideramos primordiais para entender os 

romances assinalados. O conceito de autoficção se baseia na reconstrução de uma 

realidade concebida de acordo a perspectiva do autor. Nesse sentido:  

[...] uma autoficção se basearia na reconstrução da realidade segundo seu autor 

a concebeu, percebeu e sentiu. É indubitável que todo discurso é atravessado 

pelo ponto de quem o profere, mas que isso acontece de maneira categórica e 

mais enfática. Doubrovsky afirma que a autoficção recria a realidade 

autobiográfica a partir da recomposição dos dados experimentais que a 

compõem, sempre pela subjetividade de quem a viveu; e a define como “ficção 

de fatos e acontecimentos estritamente reais” (SILVIA, Apud, s/d, p.2) 

                                                           
apenas como um meio de conquistar essa Terra Prometida, de concretizar seu desejo utópico, no sentido de 

que trabalhando nesse país poderão regressar com dinheiro a seus e ser reconhecidos como sujeito. Em 

momento algum os personagens expressam o desejo de fincar raízes nos Estados Unidos. Nesse sentido, o 

discurso da família Milla Funes, a família do protagonista de Amarás a Dios exemplifica bem esse desejo 

de retorno e da conquista da Terra Prometida. Cabe ressaltar o conceito de Terra Prometida ligado ao relato 

bíblico que narra a viagem dos hebreus guiados por Moisés aos territórios que hoje conhecemos como 

Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano.  
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Nesse contexto, é importante ressalvar que o conceito de autoficção está 

intimamente ligado à autobiografia. No caso do romance Amarás Dios sobre todas las 

cosas narra a história da família de Walter o protagonista da obra, que podemos considerar 

a autobiografia dele e sua família. Desse modo, a autobiografia dar um carácter de 

documento histórico que, por meio da ficção, reelabora uma realidade e isso está 

relacionado com o pacto de leitura estabelecido pelo o autor. No caso do romance 

referido, o autor estabelece um pacto de leitura por meio do qual propõe que tal romance 

seja lido como um documento com valor histórico e não só como uma invenção ficcional. 

 Voltando a nosso percurso acadêmico, cabe notar que devido à complexidade dos 

temas ligados aos processos migratórios centro-americanos para os Estados Unidos, 

dedicamos muito tempo tentando entendê-los da melhor forma, principalmente aqueles 

ligados à história e a cultura centro-americanas, sobretudo de El Salvador, Honduras, 

Guatemala e Nicarágua. Nessa perspectiva, nosso contato direto com migrantes centro-

americanos na Costa Rica e nossas visitas à Nicarágua e à Guatemala nos causaram um 

forte impacto por sua magnitude. Nossa experiência teórica e prática nos mostrou que 

sabíamos muito pouco a respeito da influência dos conflitos armados em Centroamérica 

nos processos migratórios para os Estados Unidos, e como esses processos vem 

influenciando a produção literária da região, apesar de nossas leituras e pesquisas a 

respeito das migrações. Nossas novas leituras, entrevistas, principalmente nosso 

conhecimento direto, nos permitiu ampliar nossos horizontes e ter uma ideia mais clara 

de todas as questões que estão em jogo quando se trata do tema migratório no contexto 

centro-americano. 

Nossas viagens à Nicarágua, de maneira especial a primeira, foi muito importante. 

Nessa viagem fizemos várias entrevistas e conseguimos muitos materiais importantes 

para nossa pesquisa. Nesse processo cabe destacar a colaboração de Gloria Argentina 

López Alvarado, decana da Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN), Antonio Esgueva, professor e investigador do Instituto 

de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) da Universidad Centroamericana e 

Miguel Ayerdes, professor e investigador da UNAN, que foram contatos muito 

importantes na Nicarágua naquele momento e ao longo de nossa estância na Costa Rica.   

Ressaltamos que, no contexto dessas discussões, as entrevistas e reuniões que 

tivemos com o historiador da cultura centro-americana e escritor guatemalteco-

costarriquenho Rafael Cuevas Molina, radicado na Costa Rica, foram essenciais para 
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nosso trabalho. Da mesma forma, lemos boa parte das suas obras nas quais analisa a 

problemática histórico-cultural na qual está inserida Centroamérica, partiularmente seus 

estudos sobre cultura e as migrações para os Estados Unidos. 

Além de Cuevas, outros investigadores costarriquenhos foram muito importantes 

para nossa investigação, notadamente o pesquisador e professor da UCR, o Dr. Carlos 

Sandoval García. Nossas conversas com ele foram primordiais porque se trata de uma das 

maiores autoridades nos estudos migratórios em Centroamérica. Nessa perspectiva, 

temos mantido um constante diálogo tanto com Carlos Sandoval quanto com Rafael 

Cuevas Molina. Durante todo esse tempo, como relatado, participamos de atividades 

acadêmicas, tanto na UNA quanto na UCR, de maneira especial nossa assistência a 

diversas defesas de tese, que consideramos fundamentais pela experiência que nos 

proporcionaram, principalmente porque nos trouxeram novas informações que estando 

no Brasil, sem a Bolsa Sanduíche no Exterior (CAPES), não teríamos tido a oportunidade 

de conhecer, visto que sem essa experiência nossa pesquisa jamais seria a mesma. 

Ainda no que se refere a nossa pesquisa na Costa Rica, gostaríamos de ressaltar 

nossa participação no Centro de Investigaciones Sociales da UCR, acima mencionado, 

no qual estivemos vinculadas ao grupo de pesquisa Identidad, cultura y subjetividades, 

com o qual nos reuníamos duas vezes ao mês, espaço onde além de assistirmos as 

apresentações e discussões de projetos de pesquisa de colegas, apresentamos pesquisas 

próprias, o que permitiu uma integração ainda maior da nossa pesquisa com a pesquisa 

desses colegas que estudam as migrações em Centroamérica. 

Da mesma forma, participamos do curso Historiografía de la literatura 

centroamericana. Antecedentes, prácticas y perspectivas, ministrado pelo professor 

alemão Werner Mackenbach, que ocupou um lugar de destaque em nossa pesquisa, já que 

todas as discussões realizadas durante as aulas nos ofereceram um panorama geral a 

respeito da historiografia literária, não apenas centro-americana, mas de toda a América 

Latina.  

No segundo semestre de 2015 também estivemos na Guatemala em duas ocasiões. 

Em nossa primeira viagem participamos com nosso coorientador do X Congreso de 

Filosofía, Literatura, Arte y Comunicación, na Universidad Rafael Landívar, onde 

conseguimos excelentes contatos com pesquisadores dessa instituição. Ao finalizar o 

congresso, permanecemos na Guatemala por mais dez dias para fazer entrevistas com 

pesquisadores que estudam os processos migratórios centro-americanos para os Estados 

Unidos e estabelecer novos contatos para nossa pesquisa. Entre as entrevistas realizadas 
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destacamos as entrevistas com Irene Palma do Instituto Centroamericano de Estudios 

Sociales y Desarrollo (INCEDES), Úrsula Rodán, Loannen Pérez, pesquisadores da Rede 

Jesuíta de Apoio a Migrantes – Universidad Rafael Landívar, bem como outros 

investigadores do Programa de prevenção para evitar a migração de jovens 

guatemaltecos. Essas entrevistas foram sumamente importantes por se tratar de 

pesquisadores, de maneira especial Irene Palma, que trabalham com os processos 

migratórios na região desde período dos conflitos armados. Da mesma maneira, a Red 

Jesuíta de Apoyo a Migrantes é uma rede presente em 50 países que desenvolve um 

trabalho primordial de apoio aos migrantes centro-americanos tanto na América Central 

quanto no México, Estados Unidos e Canadá. Nossas entrevistas com Rodán e Pérez 

foram muito importantes porque nos ajudaram a ter uma dimensão dos projetos de apoio 

a migrantes desenvolvidos na região. 

Também nos reunimos com o professor e escritor Carlos René García e a 

professora, investigadora e escritora Aída Toledo, da Universidad Rafael Landívar. 

Carlos René García foi um dos primeiros escritores centro-americanos a tratar o tema das 

migrações na região com seu romance La llama del retorno, publicada em 1984, durante 

o conflito armado guatemalteco. Com René García, além de falarmos da sua obra e sobre 

as migrações guatemaltecas em geral, tivemos a oportunidade de conhecer outros 

escritores do grupo Casa de Cervantes, no centro da Cidade de Guatemala. Com Aída 

Toledo falamos a respeito da literatura guatemalteca e de sua própria experiência como 

migrante, durante 16 anos, nos Estados Unidos. Cabe ressaltar que apesar de ter um título 

de doutora e haver trabalhado em uma universidade importante, Aída sofreu na própria 

pele a discriminação que sofrem os migrantes latino-americanos, centro-americanos, nos 

Estados Unidos.  

Ressaltamos também as contribuições teóricas que conseguimos durante essa 

viagem, assim como visitas a livrarias locais, a Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales – Sede Académica Guatemala (FLACSO) e à Asociación para el avance de las 

Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO). Tais instituições desenvolvem um papel 

crucial nas mais diversas pesquisas realizadas na Guatemala, principalmente sobre as 

migrações na região. 

Durante nossa segunda viagem a Guatemala, tivemos a oportunidade de passar 

vários dias no altiplano (Departamento de Quetzaltenago), importante experiência como 

conhecimento direto para nossa pesquisa e interpretação dos textos do nosso corpus. 

Nessa ocasião visitamos vários espaços importantes para nossa investigação, sobretudo a 
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fronteira sul entre a Guatemala (Tecún Umán) e o México (Ciudad Hidalgo), espaços nos 

quais se desenvolve o romance La mara, do escritor mexicano Rafael Ramírez Heredia e 

fronteira primordial para as viagens personagens de Amarás a Dios sobre todas las cosas, 

já que esse é o ponto fronteiriço mais importante entre os países em discussão, separados 

apenas pelas águas do rio Suchiate como veremos aos longo de nossa tese.  

Essa nossa visita à fronteira sul do México com a Guatemala, nos causou um forte 

impacto porque nos permitiu vivenciar o cotidiano dos migrantes que cruzam 

‘ilegalmente” tal fronteira. Cabe destacar, nesse contexto, nossa experiência de cruzar 

essa fronteira da mesma forma que cruzam os migrantes indocumentados/não autorizados 

a qual consideramos o ápice de nossa pesquisa, uma vez que não apenas nos possibilitou 

compreender a dimensão desse espaço ficcionalizado nos romances, mas também nos 

permitiu viver, ainda que por pouco tempo, como vivem não só os personagens das obras, 

mas os migrantes reais que cruzam essa fronteira diariamente, além de ter nos 

possibilitado entender a dimensão  acerca das relações entre México e Centroamérica  

que fazem parte do cotidiano dos migrantes centro-americanos em seu trajeto pelo 

território mexicano como veremos, sobretudo em Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

Como parte desse processo, conhecemos também o mundo indígena 

guatemalteco, que tanto nos interessava conhecer, de maneira especial porque a região do 

altiplano foi a mais afetada pelo conflito armado, sendo a região da qual saíram à maioria 

dos migrantes guatemaltecos durante o referido conflito, principalmente para os Estados 

Unidos e o México e, atualmente, continua sendo uma das regiões do país de onde mais 

saem migrantes. Salientamos que além de cruzarmos tal fronteira conseguimos um 

excelente registro fotográfico tanto dela quanto da Aduana e da Migração em Tecún 

Umán e Ciudad Hidalgo. Nessa viagem cabe destacar também nossa visita a duas 

comunidades nas quais vivem ex-guerrilheiros depois da assinatura dos Acordos de Paz 

(1996) na Guatemala nas quais tivemos a oportunidade de falar com alguns moradores a 

respeito de suas experiências de vida comunitária durante a guerra e no pós-guerra. 

 Nesse sentido, nossa experiência de cruzar a fronteira marcou nossa vida em 

todos os sentidos, pois acreditamos que toda essa experiência de vida é fundamental para 

a escrita de nossa tese, especialmente porque se trata de uma tese de doutorado marcada 

por vivências e não apenas pela produção de conhecimento teórico ou de uma experiência 

acadêmica.   

Em suma, nossa experiência na Costa Rica e, na América Central (2015) como 

um todo, teve um papel capital para nossa pesquisa, sobretudo porque foi uma experiência 
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de vida na qual o acadêmico foi além dos pressupostos teóricos, permitindo-nos vivenciar, 

de alguma forma, não só as experiências que vivem os personagens dos romances, mas 

as experiências vivenciadas por sujeito reais como assinalado.  

Ainda como parte de nossas experiências na América Central destacamos nossa 

última viagem a Costa Rica, principalmente a Nicarágua em julho de 2017, oportunidade 

na qual participamos do VI Congresso Centro-americano de Estudos Culturais que 

consideramos como o fechamento de nossa tese, pricipalmente por todas os trabalhos 

apresentados por colegas de diversos países do mundo que estudam as migrações de 

Centroamérica para os Estados Unidos em trânsito pelo México. Nesse sentido, 

destacamos a presença do sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, considerado um 

grande defensor dos direitos humanos dos migrantes, com quem tivemos oportunidade 

não só de conviver durante uma semana de congresso mas também o entrevistamos. 

Diante do exposto passamos a descrever como está divido o corpus de nossa tese 

como parte deste processo. Nosso corpus está dividido em seis capítulos. No Capítulo 1, 

traçamos um panorama histórico a respeito da Guatemala, El Salvador, Nicarágua e 

Honduras, especialmente a partir das décadas de 60 a 80 quando se desenvolvem os 

conflitos armados na região. Nessa perspectiva, fizemos um panorama histórico da 

Guatemala a partir da ditadura de Jorge Ubico (1931 – 1944) destacando, sobretudo a 

denominada Revolución Guatemalteca levada a cabo por governos democráticos, de 1944 

a 1954, liderada por Juan Arevalo e Jocob Arbanz, o processo de conflitos armados de 

1960 a 1996, assinatura dos Acordos de Paz (1996) e o reflexo desses processos na 

sociedade guatemalteca atual, principalmente no contexto das migrações para os Estados 

Unidos.  

Em El Salvador destacamos, em particular, os enfrentamentos entre o Estado e os 

camponeses em 1932 que culminou com um massacre no qual foram assassinados 

aproximadamente 30.000 trabalhadores, durante o governo de Maximiliano Hernández 

Martínez, a Guerra do Futebol (1969)6 com Honduras, que apesar de ter durado apenas 

quatro dias trouxe sérias consequências para El Salvador, uma vez que além das perdas 

humanas e matérias, centenas de migrantes salvadorenhos se viram obrigados a deixar o 

                                                           
6 A Guerra de 100 horas foi um conflito armado ocorrido de 14 a 18 de julho de 1969 entre El Salvador e 

Honduras. Esta guerra é conhecida como Guerra do Fútbol, devido a coincidência com um jogo de futebol 

dia 26 de julho, entre El Salvador e Honduras, no contexto da classificação para a Copa do Mundo de 1970. 

Tal nome foi cunhado pelo repórter polaco Ryszard Kapuściński e o também repórter jamaicano Bob 

Dickens, 3 quem desconheciam os reais motivos que levaram os dois países à guerra. Foi uma guerra breve, 

os combates duraram apenas quatro dias, porém as consequências foram drásticas para El Salvador. 
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território hondurenho, os conflitos bélicos finalizados em 1992 e suas consequências para 

a sociedade salvadorenha atualmente. 

No contexto nicaraguense ressaltamos o legado de Augusto Cesar Sandino, que 

liderou um dos movimentos libertários mais significativos da história centro-americana e 

Latino-americana, a ditadura da dinastia Somoza que durou mais de quarenta anos, a 

Revolução Sandinista, sobretudo a ruptura com a dinastia Somoza e a ascensão da Frente 

Sandinista de Libertação Nacional ao poder, a Contrarrevolução liderada pelos ex-

soldados da Guarda Nacional e opositores aos sandinistas, especialmente a participação 

dos Estados Unidos nesse conflito que deixou marcas profundas na história nicaraguense 

assim como o impacto da perda das eleições por parte da Frente Sandinista para Violeta 

Chamorro em 1990.  

Como última parte desse capítulo tratamos de alguns aspectos da história 

hondurenha, principalmente as diversas ditaduras, seu apoio a Contrarrevolução na 

Nicarágua, o papel das empresas norte-americanas na política do país; as consequências 

provocadas por essas ditaduras, a pobreza e a violência atual que levam milhares de 

hondurenhos a migrar diariamente.  

No Capítulo 2, mostramos algumas considerações importantes acerca da cultura 

centro-americana. Em primeiro lugar, fizemos algumas observações gerais a respeito das 

culturas pré-colombianas e as mudanças sofridas por estas durante o período colonial. Em 

segundo lugar, traçamos um panorama da cultura na região no período dos conflitos 

armados, mostrando os impactos e consequências de tais conflitos nos mais diversos 

âmbitos culturais. Em terceiro lugar, mostramos a evolução dos movimentos migratórios 

na região, notadamente ao longo dos últimos cinquenta anos e suas diferenças por países, 

destacando, sobretudo, os impactos sofridos por esses processos na fronteira sul do 

México.  Em quarto lugar, traçamos um panorama acerca de Las maras e seu impacto 

nos países em discussão, principalmente a íntima relação desta com as migrações. Em 

quinto lugar, mesmo que nosso foco, nesse capítulo, seja dinâmica cultural centro-

americana, abrimos um parêntesis para tratar de alguns aspectos importantes que fazem 

parte das  relações históricas, políticas e socioculturais entre o México e Centroamérica, 

de maneira especial toda a problemática na qual então envolvidos os processos 

migratórios centro-americanos em trânsito pelo México, uma vez que são temas 

fundamentais para a compreensão dos romances, particularmente Amarás a Dios sobre 

todas las cosas e La mara, como última e mais importante parte desse capítulo, para nossa 
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tese, apresentamos uma série de considerações a respeito da produção literária mais 

importante da região nos últimos 50 anos.  

No capítulo 3, faremos um panorama a respeito dos conceitos de viagem e de 

viajante, migrante, a partir da literatura clássica, com o propósito de mostrar como esses 

conceitos vem se reconfigurando ao longo da história, de maneira especial, nos séculos 

XX e XXI.  

O Capítulo 4, dedicaremos a análise do romance Amarás a Dios sobre todas las 

cosas. Num primeiro momento, apresentaremos um resumo da obra com o propósito de 

oferecer, aos leitores que não o conhecem, a possibilidade de entender melhor sua trama 

narrativa. Num segundo momento, faremos uma relação entre os conceitos de viagem, 

caminho e trem, observando como esses conceitos são reelaborados no romance. Num 

terceiro momento, analisaremos as relações que se desenvolvem entre o trem e os 

personagens durante as viagem. Num quarto momento, analisaremos as histórias de vida 

dos personagens a partir dos entrelaçamentos que se desenvolvem ao longo da narrativa, 

examinando as diversas temáticas reelaboradas no romance como, por exemplo, o tema 

da mutilação, a violência exacerbada contra os migrantes (relação México – 

Centroamérica), a religiosidade ligada ao personagem El Profeta, Valente e o rechaço a 

sua identidade hondurenha, centro-americana. Como parte final desse capítulo trataremos 

da relação de Walter, narrador protagonista, com a leitura e a escrita, sobretudo o carácter 

autoficcional do romance, o romance como documento ficcional que reelabora uma 

realidade migratória a partir da ficção. 

No capítulo 5 faremos uma aproximação entre os três romances, ressaltando 

alguns pontos de divergência, especialmente de convergências entre eles. Nesse sentido, 

num primeiro momento, faremos uma aproximação entre os romances La Mara e Amarás 

a Dios sobre todas las cosas, de maneira particular como são reelaborados nas duas obras 

a problemática da corrupção e da religiosidade. Num segundo momento, nos focaremos 

nos romances Odisea del norte e Amarás a Dios sobre todas las cosas, particularmente 

um tema representado nos dos romances que consideramos muito interessante: a 

invisibilidade/ocultação da identidade como tática de sobrevivência para cruzar o 

território mexicano.  

No capítulo 6 apresentamos uma série de fotografias tiradas por nós durante 

nossas viagens à Nicarágua, Guatemala e à fronteira sul entre o México e a Guatemala 

que ilustram toda a discussão apresentada em nossa tese e faz parte de nossa experiência 

direta em Centroamérica.  
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            Metodologicamente, para empreender essa análise, além dos conceitos 

bakhtinianos, como o cronotopo, e as contribuições de Michel de Certeau, principalmente 

sua diferenciação entre os conceitos de “tática de sobrevivência” e “estratégia de 

sobrevivência” em análises culturais, nos fundamentamos também nos estudos da 

sociocrítica proposto pelo crítico francês Edmond Cros, em particular toda relação entre 

literatura e sociedade, já que de acordo com essa teoria a obra de arte é uma prática social 

que está diretamente ligada aos imaginários, às mentalidades, às ideologia de uma época. 

A sociocrítica avalia os discursos de um momento histórico específico por meio das 

axiologias dos personagens, dos temas abordado e das formas utilizadas. Nesse sentido, 

pretende realizar uma leitura das obras literárias localizando-as no contexto de um tempo 

e de um espaço determinados, uma vez que se faz necessário levar em consideração os 

fatos literários através da história nas diferentes sociedades. Isso implica fazer uma 

análise da relação entre literatura e sociedade e, por isso, a sociocrítica7 tem como eixo 

central o estudo dos contextos das diferentes épocas nas quais os autores escreveram suas 

obras e o que nos transmitem com elas.  

Da mesma maneira, nos respaldamos também dos Estudos da Cultura, em 

particular os estudos ligados as novas minorias nas sociedades atuais.  Nesse sentido, 

destacamos, sobretudo, os estudos de Homi K. Bhabha, Fernando Aínsa, Rafael Cuevas 

Molina, Walter Mignolo, Néstor García Canclini, Stuart Hall, além de diversos 

investigadores que se dedicam aos processos migratórios centro-americanos para os 

Estados Unidos e todos os contextos nos quais tais processos estão envolvidos. 

Entendemos que pode haver um diálogo produtivo entre esses eixos teóricos, já 

que tanto a Sociocrítica quanto os Estudos da Cultura nos ajudam a entender os fatos 

históricos, políticos, sociais e culturais, da maneira como estes são reelaborados nos 

romances.  

 

 

 

                                                           
7 Nesse sentido, em seu Diccionario de términos asociados en la teoria literaria, María Amoretti define la 

Sociocrítica da seguinte maneira: “Es el estudio del estilo como mediación de la socialidad. Trata de 

desprender, por medio de una semiología crítica de la ideología, el logos social implícito en todo texto 

literario [...] (AMORETTI, 1992, p. 112)” 
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CAPÍTULO 1 

UMA APROXIMAÇÃO À HISTÓRIA CENTROAMERICANA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Falar de Centroamérica não é uma tarefa fácil, pois apesar de ser uma região 

pequena, geograficamente falando, é uma região histórica e culturalmente complexa e 

desconhecida dentro de Latino-américa. Nesse sentido, o escritor e pesquisador 

guatemalteco-costarriquenho (CUEVAS MOLINA, 2015, p. 1, grifo nosso), 

parafraseando o crítico literário Arturo Arias, afirma que Centroamérica é uma região 

marginal dentro da marginalidade. Arias desenvolve essa ideia a partir da perspectiva 

literária, ou seja, segundo ele quando se estuda a literatura da América Latina, 

Centroamérica não é levada em consideração. No entanto, não apenas os estudos 

literários, mas, também, as ciências sociais e econômicas, em geral, tampouco se ocupam 

da região da forma que deveriam8.  

De certa forma, isso explica o desconhecimento da região dentro do próprio 

continente. Essa situação na qual está inserida Centroamérica não é algo recente, pois 

desde período colonial era vista como uma região marginal, considerada Los Confines, 

ou seja, uma região pouco interessante desde o ponto de vista dos colonizadores. Sendo 

assim, as relações que se desenvolvem na região desde esse período são marcadas pelo 

autoritarismo e a submissão das minorias aos poderosos.  

No século XX, especialmente a partir dos anos 30, essas relações se tornam ainda 

mais tensas devido a conflitos como o ocorrido em El Salvador em 1932 que resultou na 

morte de aproximadamente trinta mil camponeses. As ditaduras na Guatemala, nesse 

período, não foram diferentes, já que ditadores como Jorge Ubico governaram o país com 

mãos de ferro durante anos. Tudo isso, somado a outros fatores, levaram a região a 

violentos conflitos, sobretudo na segunda metade do século XX quando Centroamérica 

viu sua história transformada para sempre.         

                                                           
8 Como referido na introdução dessa tese, no presente capítulo apresentaremos um panorama histórico a 

respeito da América Central a partir do final da primeira metade do século XX e século XXI, sobretudo a 

respeito de El Salvador, Honduras, Nicarágua y Guatemala. Optamos por incluir um capítulo histórico 

porque entendemos que é essencial para a compreensão do contexto no qual as obras que analisaremos 

estão inseridas, ademais destas serem desconhecidas em nosso país devido ao fato das relações entre o 

mesmo e a América Central serem mínimas. Nesse sentido, nos concentraremos nos aspectos mais 

relevantes, desses períodos, que se refletem, de maneira significativa, nos romances os quais investigaremos 

em nossa tese. 
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Nesse contexto, afirma Edelberto Torres-Rivas (1993, p. 11), que, 

particularmente, as décadas de 1979-1991, foram um período muito difícil para o destino 

da imensa maioria da população centro-americana, pois a região nunca havia 

experimentado guerras civis tão sangrentas tampouco uma crise econômica tão profunda 

e prolongada. Dessa forma, habituados a viver durante todos esses anos com os profundos 

sinais da crise como, por exemplo, a violência, o medo, a pobreza das massas, 

características adversas que hoje são formas inadvertidas habituais, constituíram os 

maiores problemas dessa época. 

Ainda de acordo com Torres-Rivas (1993, p. 11), o maior determinante interno da 

crise centro-americana radica na estrutura subdesenvolvida dessas sociedades, sua 

dependência no contexto da agroexportação, sua estrutura agrícola interna, os diversos 

componentes externos da indústria local, a excessiva proteção dos mercados, entre outros, 

que tornam a economia sensível à instabilidade do exterior que se faz presente de maneira 

significativa a nível local. Nessa perspectiva, é importante ressaltar a falta de pressão das 

elites empresariais e de funcionários do Estado, a debilidade das respostas iniciais de uns 

e outros, em geral, somadas a incompetência dessas forças, para planejar um 

desenvolvimento a médio e longo prazo.  

Nesse período, a forma pela qual, a crise foi enfrentada a partir de medidas 

tomadas pelo Congresso dos Estados Unidos para recuperar a estabilidade e o crescimento 

da região, revelam a verdadeira natureza do Estado na América Central e suas relações 

com a sociedade, especialmente sua situação de dependência externa no momento. 

Sabemos que os mecanismos de reformas ou ajustes são mecanismos políticos por meio 

dos quais se define quem ganha ou perde pela troca. Sendo assim, uma política dessa 

dimensão, precisa destacar os custos para os diversos atores sociais, além disso, fazem-

se necessárias algumas compensações para os perdedores. Planejar uma política 

estabilizadora é o resultado de uma interação complexa entre o governo nacional, os 

partidos políticos, os militares, as elite empresariais e, às vezes, os sindicatos. Tudo isso, 

condicionado pelos organismos internacionais e, muitas vezes, em contexto eleitoral 

como ocorreu nesse período.  

Na década de setenta não havia em nenhum dos países centro-americanos, com 

exceção da Costa Rica, governos civis resultado de eleições livres, nem de um sistema 

legislativo representativo, nem independência do poder judicial. Da mesma forma, não 

havia mecanismos e cultura aptas para uma solução pacífica dos conflitos planejados 

como parte da modernização e crescimento da sociedade. Tampouco existiam outros 
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atributos que qualificassem uma sociedade como democrática na qual houvesse respeito 

aos direitos humanos, a imprensa independente, ao poder eleitoral autónimo e governos 

capazes de aplicar políticas sociais orientadas à busca da equidade em benefício do povo. 

Pelo contrário, o que se via, não apenas durante os anos 70, fazia parte de uma 

longa tradição política, na qual os grupos dirigentes dos quatro países centro-americanos 

(Nicarágua, Guatemala, El Salvador e Honduras) haviam utilizado persistentemente 

métodos de exclusão, que faziam parte de uma defesa acirrada dos interesses econômicos 

e da permanência de seus privilégios sociais, questionados pelo crescimento econômico. 

Nesse sentido afirma Torres-Rivas (1993, p. 16): 

 La recurrencia a este tipo de prácticas de exclusión social y política se hizo 

con métodos crecientemente violentos que aumentaron en los setenta. El 

ejército, organismo del Estado, fue entrenado largamente para ello. Se trata, en 

verdad, de renovados procedimientos en que la aplicación de la fuerza resulta 

el primer y único recurso para ordenar la sociedad, en detrimento de las 

políticas consensuales, propias de una sociedad integrada democráticamente. 

 

Este modelo político foi traduzido em pressões de grupos e novas forças sociais 

ou forças excluídas, no passado e no presente, e com elas surgiram demandas de setores 

diversos, causando diferentes situações que contribuíram para a criação de movimentos 

de lutas e conflitos sociais. Tais fenômenos, que não eram novos, tornaram-se importantes 

depois dos anos 50 e se mantiveram em distintas formas de protestos com diferentes graus 

de desenvolvimento em toda região. Mesmo mantendo formas e propósitos diversos, 

todos estes movimentos tinham como objetivo comum mostrar sua insatisfação e 

buscavam estabelecer formas democráticas na vida política na América Central. 

Infelizmente, de maneira contraditória, a busca pela democracia só se fez efetiva por meio 

da guerra.  

A história centro-americana, com exceção da Costa Rica e, em raros momentos, 

em Honduras ou Guatemala, caracterizou-se por uma política militar que tinha como eixo 

central a exclusão. Os setores militares formaram alianças com a elite conservadora, com 

o objetivo de defender um sistema fechado e, nesse contexto, assumiram papeis 

fundamentais no governo. Os militares também impediram o desenvolvimento de 

instituições e mecanismos políticos que poderiam ter servido, não apenas, para 

estabelecer o controle civil das forças armadas, mas também para que grupos menos 
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privilegiados não se organizassem em busca de seus direitos e interesses. Nesse cenário, 

percebe-se que a crise política na região é fruto da ausência de uma efetiva democracia.9  

O descontentamento e a resistência a tal estrutura antidemocrática, aos poucos, 

foram criando condições para que as lutas políticas provocassem uma violência 

generalizada por meio de guerras civis, revolução e contrarrevolução. Assim, a violência 

levada a cabo pelo exército e outras instituições governamentais foi enfrentada também 

com violência por parte de grupos políticos opositores. Essa foi uma forma de desafiar a 

oligarquia e de provocar, dessa maneira, a maior luta política experimentada na região. 

Na Nicarágua, Guatemala e El Salvador e, em menor medida, e com características 

distintas, em Honduras. É nesse cenário, de instabilidade política, que se desenvolvem os 

conflitos armados na América Central que marcaram um antes e um depois na história e 

na cultura da região, reelaborado pela literatura, nosso objeto de pesquisa.  

 

1. 1 Contexto histórico- social guatemalteco antes do conflito armado  

 

Antes de entrarmos diretamente no tema do conflito armado na Guatemala, e suas 

consequências, faremos um pequeno panorama a respeito da chamada Revolução 

Guatemalteca, que se desenvolveu entre 1944 e 1954 assim como outros processos 

históricos, políticos e sociais anteriores desenvolvidos no país, sobretudo a ditadura de 

Jorge Ubico (1931 -1944). Ubico chegou à presidência da Guatemala em 1931 quando os 

Estados Unidos colocaram-no no poder e o assessoram durante 14 anos de governo 

ditatorial, no qual manteve o país na escuridão, no conservadorismo político e cultural, 

época de terror e imobilidade social que antecederam o período democrático iniciado em 

1944. 

Uma de suas primeiras ações como presidente foi à repressão e a destruição do 

embrionário movimento operário guatemalteco, deixando os trabalhadores nas mãos das 

empresas norte-americanas que controlavam a produção de frutas na região. Assim, em 

                                                           
9 La crisis política centroamericana es el resultado de la ausencia de condiciones para hacer política 

democrática. Las formas autoritarias de gobierno se manifiestan, por ejemplo, en el control de la familia 

Somoza en Nicaragua durante más de cuarenta años (1937-1979) o en la permanencia durante medio siglo 

del Ejército en el gobierno de El Salvador (1931 – 1979). Y con otras características, los gobiernos militares 

que siguieron a la caída de Arbenz, en Guatemala (1954-1982). Se llama autoritario en este análisis a todo 

ejercicio de poder arbitrario en que prevalece la intolerancia frente a la oposición política, la ideologización 

exacerbada en el control social, la polarización de las diferencias frente a los subordinados, el antagonismo 

que justifica el uso de la fuerza y en general el predominio de la misma como práctica cotidiana (TORRES 

RIVAS, p. 16) 
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1936, ampliou e consolidou concessões de terras e outros benefícios a tais empresas e, 

em 1937, permitiu definitivamente que o monopólio dos transportes do país passasse a 

ser controlado pela empresa Ferrocarriles Internacional de Centroamérica (IRCA 

International Railroads of Central America), deixando o país ainda mais dependente 

poderio norte-americano. Além disso, a Guatemala era controlada politicamente e 

economicamente por uma casta latifundiária, produtora de café, beneficiada por uma 

administração governamental sem princípios, controlada por interesses estrangeiros. A 

forte presença das empresas United Fruit Company, Electric Bond And Share e ICA 

mostra perfeitamente o poder que estas empresas tinham no país. Essas companhias 

constituíam verdadeiros impérios políticos e econômicos, chegando a controlar as 

instituições públicas e a política nacional, ou seja, tinham mais poder do que o presidente 

do país.   

Nesse contexto, tanto no campo quanto na cidade, os trabalhadores não tinham 

nenhum direito garantido. Nas cidades essa situação ainda pode ser percebida atualmente, 

porém, na época mais do que nunca, o desemprego e o subemprego eram desoladores. 

Esta foi à situação na qual a Guatemala esteve imersa durante os14 anos nos quais Ubico 

se manteve no poder.  

Em contrapartida, com sua derrocada em 1944, deu-se início a um novo momento 

na história da Guatemala. Momento esse que durou pouco, já que dez anos (1944 – 1954) 

não foram suficientes para reestruturar uma sociedade, sobretudo quando esse processo 

de restruturação se vê ameaçado pela ação de forças retrógadas, de maneira especial, pela 

intromissão política e econômica dos Estados Unidos. 

No entanto, em meio a tantas injustiças e descontentamento da população, 

especialmente a população pobre, surge um período de transformação e de esperança com 

a ascensão de Juan José Arévalo e Jocabo Arbenz Gusmán à presidência do país com 

podemos observar no fragmento seguinte:  

 Entre octubre de 1944 y junio de 1954 Guatemala vivió casi diez años de 

esperanzada y efervescencia social. Juan Arévalo, un educador y filósofo que 

predicaba un “socialismo espiritual”, fue electo presidente en 1944 por un 

amplio frente político, logrando el 85 por 100 de los votos. Su gobierno 

estableció el Seguro Social (1946), fundó el Instituto Indigenista, desarrolló 

programas de salud, emitió el Código del Trabajo (1947) y creó una 

corporación gubernamental de desarrollo (1948). La nueva organización 

laboral y la proliferación de las organizaciones sindicales provocaron choques 

con la United Fruit Company en 1948 y 1949, y llenaron de intranquilidad a 

los terratenientes caficultores. Aunque la movilización de las comunidades 

indígenas fue escasa, la ley agraria de 1949 permitió el acceso a la tierra a 

algunos campesinos desposeídos gracias a que el gobierno disponía de las 

fincas expropiadas a los alemanes en el curso de la Segunda Guerra Mundial 

(PÉREZ BRIGNOLI, 2011 p. 156) 



44 
 

 

Durante esses dez anos a Guatemala viveu um momento muito diferente do então 

vivido durante os 14 anos de ditadura. Nesse período, a liberdade inexistente nos anos 

anteriores começa ganhar vida, os sectores econômico e industrial começam a se 

organizar em associações de agricultores, sindicatos, entre outros. As novas políticas 

salariais e a distribuição de recursos financiados pelo Estado permitem ampliar o mercado 

interno e, consequentemente, houve um incremento de postos de trabalho. Ao mesmo 

tempo, se estimulava a organização social do trabalho e o fortalecimento da classe 

operária e camponesa. Esse modelo de desenvolvimento econômico permitiu que 

desaparecessem as modalidades de produção escravista próprias dos governos anteriores, 

além disso, foram implantados novos cultivos que, assim como o algodão, mudaram o 

cenário das relações de produção, tipicamente capitalistas. 

Entre as ações desenvolvidas durante o governo de Arévalo (1944 -1951), a 

reforma agrária foi uma de suas ações mais importantes, visto que possibilitou a 

distribuição de terras para boa parte da população pobre que vivia submetida aos grandes 

latifúndios. Foram distribuídas terras tanto estatais quanto privada e isso desagradou à 

direita latifundiária guatemalteca e as empresas norte-americanas, especialmente a Unidet 

Fruit Company, assinalada anteriormente, que controlava aproximadamente 50% das 

terras cultiváveis do país. Cabe observar que Arévalo se comprometeu a pagar um valor 

justo pelas terras da empresa referida, porém esta não aceitou. 

Outro aspecto importante de seu governo está ligado às obras de infraestrutura que 

ganharam um lugar de destaque. Foram construídas rodovias, edifícios públicos, pontes, 

plantas elétricas, canais de irrigação, escolas, etc. Além disso, foi criado o Banco Central 

da Guatemala, substituindo a Banca Central Mixta e o Instituto de Fomento de la 

Producción (INFOP), que tinham como propósito financiar o desenvolvimento da 

produção agroindustrial, a produção artesanal e a moradia. Houve um importante 

estímulo à criação de cooperativas de produção e consumo por meio do Departamento de 

Fomento Cooperativo e deu-se início à construção de um Departamento de Fincas 

Nacionales que tinha como eixo central administrar as pequenas propriedades, as 

exportações agrícolas e industriais que antes da Segunda Guerra Mundial eram 

controladas pelos alemães residentes na Guatemala.  

Após cumprir seu mandato, Arévalo foi substituído Jacob Arbenz Gusmán eleito, 

democratamente, presidente da Guatemala (1951 – 1954). Arbenz deu continuidade às 

políticas iniciadas por Arévalo, não obstante sua política teve um caráter melhor definido, 
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centrando seu plano de governo em três aspectos fundamentais: a criação de rodovias com 

saídas para o Atlântico que permitiu a criação do Puerto de Matías Gálvez; a criação do 

projeto hidráulico de Jurun Marinalá e a criação do Decreto 900. Esse decreto era a lei 

de reforma agrária que, em sua essência, afetava grandes extensões de terras ociosas da 

United Fruit Company que, atuava no país desde o final do século XIX10. 

Durante seu governo Arbenz promulgou a lei de Reforma Agraria e criou pela 

primeira vez, na história da Guatemala, uma lei de Seguridad Social (seguro social), a 

partir da fundação do Instituto de Seguridad Social (IGSS), responsável pela 

administração da Seguridad y Prevención Social. O papel dessa entidade consistia em 

situar o Estado como contribuinte, patrões e trabalhadores, sendo os últimos beneficiados 

diretos. A criação do código acima referido foi outra obra que marcou a história da 

Guatemala durante esse período por garantir o exercício dos direitos trabalhistas 

fundamentais. Entretanto, no momento de aplicá-lo, os monopólios norte-americanos e 

os latifundiários guatemaltecos foram extremamente resistentes, pois não era de seu 

interesse beneficiar os trabalhadores. Dessa forma, o movimento operário encontrou 

muitos obstáculos para conseguir se organizar, contudo a formação dos sindicatos 

operários e camponeses orientados pela Central de Trabajadores de Guatemala (CTG) e 

a Confederación Nacional de Campesinos, bem como um setor da burguesia, 

contradizendo os interesses dos latifundiários e dos partidos da pequena burguesia 

democrática contribuiu, de maneira significativa, para o desenvolvimento do programa 

de reforma agrária. É importante destacar que pouco antes do golpe de Estado o total de 

camponeses beneficiado pela reforma agrária chegou a 100. 000 famílias. 

A política de reforma agrária e, acima de tudo, sua posta em prática, propiciou a 

consolidação do movimento operário e camponês, uma vez que apesar de muitos 

camponeses, indígenas e ladinos, não terem participado do processo de derrocamento da 

ditadura de Ubico, todo movimento que esse evento ocasionou no país, piorou as 

contradições de classe no campo e contribuiu para uma politização cada vez maior no 

seio das massas camponesas, ao ponto de alterar as formas de organização locais que, até 

                                                           
10 El coronel Jacobo Arbenz Guzmán sucedió a Arévalo en la presidencia en 1951. La situación interna 

tendió a polarizarse con la reacción más organizada por parte de terratenientes y una presencia evidente de 

sindicalistas y dirigentes del recién organizado Partido Comunista de Guatemala (1949). Pero los conflictos 

solo amenazaron la estabilidad del régimen cuando Arbenz promulgó una ley de Reforma Agraria, en junio 

de 1952, dirigida contra las grandes propiedades (de más de 90 hectáreas), y en especial las tierras ociosas. 

Pronto afectó los cuantiosos intereses de la United Fruit Company, producto en gran parte de jugosas 

concesiones obtenidas durante las dictaduras de Estrada Cabrera y Ubico (PÉREZ BRIGNOLI, p. 156 – 

157) 
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então, tinham um viés político religioso.  Cabe lembrar que essa dinâmica de união entre 

operários e camponeses se torna tão significativa que toma dimensões regionais como 

podemos observar no trecho seguinte:  

[...] La dinámica de la unión campesina se extendió a varias regiones y su 

contenido se profundizó, adquiriendo un sentido de clase en lucha por las 

reivindicaciones salariales, el arrendamiento de la tierra y, sobre todo, la 

petición y expropiación de las mismas; coordenado todo por los Comités 

Agrarios Locales (PANZÓS, Testimonio, p. 20). 

 

Infelizmente todas as reformas e conquistas obtidas durante os governos Arévalo 

e Arbenz duraram pouco, pois a burguesia guatemalteca e as empresas norte-americanas 

instaladas no país estavam descontentes com elas. Nesse cenário, em 1954, Arbenz foi 

derrocado por meio de um golpe de Estado encabeçado pelo governo dos Estados Unidos, 

patrocinado pela United Fruit Company e executado pela CIA11 mediante a Operação 

PBSUCCESS12, entregando o país nas mãos do Coronel Carlos Castillo Armas. Arbanz 

foi acusado de comunista por atacar os interesses dos monopólios norte-americanos; por 

fazer reforma agrária e por sua aproximação com membros do Partido Guatemalteco del 

Trabajo. Após o golpe de Estado foi obrigado a deixar o país e viver, exilado, separado 

de sua família, sofreu uma terrível perseguição orquestrada pela CIA, além disso, sua 

filha Arabella se suicidou na Colômbia em 1965 e ele morreu exilado no México em 

197113. 

Após a derrocada de Arbenz, as terras expropriadas pela reforma agrária foram 

devolvidas aos grandes latifundiários que mais tarde mudaram seu nome para Unid 

Brands. A partir desse momento as eleições voltaram a ser fraudulentas e sempre 

                                                           
11 CIA - Agência Central de Inteligência Americana, cujo nome original em inglês é Central Intelligence 

Agency. É uma das maiores agencia de Inteligência do Governo de Estados Unidos. Suas três atividades 

principais são: reunir informações de governos estrangeiros, corporações e indivíduos, analisar essas 

informações com outras agências irmãs e proporcionar uma avaliação sobre a inteligência para a “segurança 

nacional” se preocupando com disseminação desta.  
12 Operação PBSUCCESS - operação organizada pela CIA estadunidense para derrocar o presidente da 

Guatemala Jocab Arbanz, eleito democraticamente, por si opor aos interesses da United Fruit Company e 

por sua aproximação com o Partido Guatemalteco del Trabajo. O resultado dessa operação provocou um 

golpe Estado que estremeceu a Guatemala em 1954 (CUEVAS MOLINA, 1993, p. 50) 
13 [...] La propaganda no norteamericana quiso hacer creer que Guatemala se estaba convirtiendo en un 

satélite soviético, y los clamores antiimperialistas, dentro y fuera del país, respondieron con el tono y 

carácter esperados. El arzobispo de Guatemala llamó a la rebelión contra los “comunistas” en el mes de 

abril y Arbenz compró armas en Checoslovaquia. La CIA fue autorizada a organizar la operación 

“PBSUCCESS”, que consistió en una invasión desde Honduras, encabezada por los militares guatemaltecos 

exiliados, y una efectiva campaña propagandística que logró sembrar el desconcierto en la población y el 

gobierno. Arbenz renunció a la presidencia el 27 de junio de 1954; el ejército optó por no resistir a la 

invasión, mientras que los sindicatos y algunos partidos políticos, si bien tenían una mayor voluntad de 

oposición, carecían de armas y organización adecuada. La violencia sustituyó al juego político y el poder 

efectivo pasó entonces a manos militares (PÉREZ BRIGNOLI 2010, p.157-158) 
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contaram com o apoio dos Estados Unidos. A Guatemala volta a viver tudo aquilo que 

durante dez anos Arévalo e Arbenz haviam lutado para transformar, melhorar, reformar, 

ou seja, outra vez o país voltou a ser controlado pela burguesia guatemalteca e as 

empresas norte-americanas que voltaram a ditar as regras a respeito de como o país 

deveria ser governado. Esse retrocesso histórico levou a Guatemala a uma guerra civil 

que durou mais de trinta anos da qual nos ocuparemos nas próximas páginas.  

 

1.2 Uma história marcada pela invisibilidade e o apagamento do outro: conflito bélico 

e intolerância na Guatemala   

 

A Guerra Civil na Guatemala iniciou aproximadamente em 1960 e terminou em 

1996 com os acordos de Paz. Tal conflito se desenvolveu no contexto da Guerra Fria entre 

o bloco capitalista dos Estados Unidos e o bloco comunista da União Soviética, causando 

um grande impacto nos países centro-americanos e intensificando ainda mais a 

polarização da sociedade guatemalteca, principalmente a partir 13 de novembro de 1960 

com o frustrado golpe de Estado contra Miguel Ydígoras Fuentes. Nõa obstante, esse foi 

apenas o último de uma série de acontecimentos que provocaram dita polarização desde 

a Independência (1821) à derrocada de Jacob Árbenz Gusmán. 

Como assinalado, com o golpe de Estado que derrocou a Arbenz deu-se início a 

um longo período conflituoso que culminou com a guerra civil no início da década de 

sessenta:  

El inicio de la violencia política en Guatemala empezó en 1954, después de la 

intervención norteamericana que obligó a la renuncia del presidente Arbenz. 

Aquí, no puede hablarse propiamente de una guerra civil, sino una guerrilla 

que ha tenido diversos momentos de declive, en el marco de un feroz 

terrorismo de Estado que ya lleva más de treinta años y no amaina sino en 

pocas ocasiones. La crisis política en este país es la más antigua y tal vez por 

ello la más sangrienta. No hay cifras fiables, pero se habla de cien mil crímenes 

políticos. En la década de los ochenta continuó la represión que alcanzó 

categoría de etnocidio frente a los grupos indígenas, la mayoría de la población 

del país. Estas etnias están ahora sometidas por el terror a padecer los peores 

niveles de pobreza y miseria material, biológica e intelectual. Ningún problema 

podrá ser resuelto en Guatemala si no se mejora la condición de vida del pueblo 

indígena. Aquí también hubo un desastre natural, el terremoto del 31 de febrero 

de 1976 que se cobró más de treinta mil vidas (TORRES-RIVAS, 1993, p. 19)  

 

 O conflito se estendeu durante as décadas de 60, 70 e 80 e início dos 90 por todo 

o país, atingindo um o nível de violência sem precedentes na história guatemalteca. De 

acordo com Carlos Figueroa Ibarra (1993, p. 49), no início da década de 80, na Guatemala 

mais do que em El Salvador, o terrorismo de Estado contribuiu para que amplos setores 
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urbanos entrassem na luta armada. O Estado guatemalteco havia se transformado num 

monstro contrainsurgente e sanguinário conhecido no mundo inteiro. O terror 

desenvolvido a partir de 1954 e entre as décadas 60, 70, 80 e início dos 90, causou 

comoção em toda Centroamérica e no mundo. Um dos eventos mais violentos desse 

período foi o massacre de camponeses (grupo de indígenas mayas kekchís) em Panzós, 

em fevereiro de 1978, durante o governo de Kjell Eugenio Laugerud García.  

Nesse cenário, de violência e instabilidade política, o assassinato do principal 

dirigente da Associación Estudantil Universitaria (AEU) Olivero Castañeda de León, 

durante as mobilizações de outubro de 1978, somado ao dos líderes socialdemocratas 

Alberto Fuentes Mohr e Manuel Colom Argueta, assim como a morte de Manuel Andrade 

Roca, funcionário da Unversidad de San Carlos de Guatemala e ativista popular, todos 

assassinados a princípio de 1978, além de tantos outros mortos e desaparecidos, fizeram 

parte de uma campanha de terror realizada pelo governo, a fim de desarticular o 

movimento popular que havia sido forjado. Em consonância com essa ideia afirma 

Figueroa Ibarra (1993, p. 51): 

Entre 1978 y 1979 el número de muertos y desaparecidos por el terror estatal 

aumentó en un 50%, mientras entre 1979 y 1980 tal porcentaje ascendió en un 

60% y entre 1980 y 1981 llegó a 51%. El ritmo del terror estatal aparecía con 

toda plenitud si se considera que entre el número de víctimas correspondientes 

a 1978 y el acumulado entre 1979 y 1981 había un crecimiento de poco más 

de 800%. 

 

Cabe destacar que, nesse sentido, o governo de Lucas García atingiu seu objetivo 

de enfraquecer os movimentos populares, uma vez que entre 1978 e 1979, estes sofreram 

um abatimento notável que se manteve, com exceção dos “movimentos jornaleros”14 e 

agrícolas, até setembro de 1985, quando um amplo movimento se rebelou contra o 

aumento das tarifas do transporte urbano. Entretanto, o terror voltou a se estabilizar 

fortemente, visto que, no contexto centro-americano, amplos setores populares se 

radicalizaram. Nesse contexto, entre 1979 e 1980, as medidas contra as forças insurgentes 

aumentaram de maneira significativa, incrementaram os níveis de violência por todo país. 

Segundo Rivera Alfaro (2011, p. 38), no início dos anos oitenta, a Cidade da 

Guatemala era cenário de lutas violentas, entre governo e distintos grupos guerrilheiros, 

provocadas pelo abuso de autoridade das forças do Estado guatemalteco. Esses grupos 

reivindicavam uma série de direitos perdidos, especialmente o direito de liberdade de 

expressão e livre associação, reprimidos por ditas forças. Nessa perspectiva, depois de 

                                                           
14 Movimientos jornaleros – Movimentos organizados por operários na Guatemala durante o período de 

conflito armado. 
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eliminar os líderes do movimento, acima citados, o Estado liderou um ataque de grandes 

proporções contra sindicalistas, estudantes, intelectuais e todos aqueles que, de alguma 

forma, representavam alguma oposição ao sistema. Seguindo a mesma ideia afirma 

Cuevas Molina (2004, p.144):   

 La guerra tuvo su más cruenta expresión en la década de los ochenta. En esos 

años, la Administración de Ronald Reagan atacó militarmente a Nicaragua 

utilizando a los contra, quienes tenían sus bases de sustentación en Honduras 

y Costa Rica. En Guatemala, con la llegada al poder del general Efraín Ríos 

Montt, el Estado Contrainsurgente aplicó la política “tierra arrasada”. 

 

Nesse cenário, o conflito Guatemalteco assume uma proporção ainda mais 

drástica com a matança na Embaixada da Espanha na Cidade da Guatemala em janeiro 

de 1980, durante o governo de Fernando Romero Lucas García. Nesse episódio foram 

queimados vivos 27 indígenas.15 

Cabe ressaltar que entre os mortos desse triste episódio estava o pai de Rigoberta 

Menchú, quem nos anos seguintes, se transformaria na maior representante das 

comunidades indígenas na Guatemala e na América Latina, agraciada com o Premio 

Nobel da Paz, em 1992 e o Premio Príncipe de Astúrias de Cooperación Internacional, 

em 1998.  

Após a matança na Embaixada da Espanha o conflito se intensificou ainda mais, 

já que as mortes provocaram indignação a nível mundial. Imediatamente a Espanha cortou 

relações com a Guatemala e diversos países passaram a repudiar a violência perpetrada 

pelo Estado guatemalteco. 

O conflito aumentou ainda mais e, nesse sentido, o número de ações efetuadas por 

organizações político-militares entre 1980 e 1982, principalmente do Ejército Guerrillero 

de los Pobres - EGP, Organización del Pueblo em Armas - ORPA, Fuerzas Armadas 

Rebeldes –FAR, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG, que, com o 

                                                           
15  […] Las acciones de contrainsurgencia que el ejército venía aplicando desde los años setenta se 

incrementaron en el noroccidente del país. Estas medidas tuvieron un elemento adicional, trágico, en la 

Ciudad de Guatemala, cuando 27 indígenas fueron quemados vivos en el interior de la Embajada de España 

(31 de enero de 1980) (TORRES RIVAS, 1993, p. 185).  

Sobre o mesmo episódio afirma Rigoberta Menchú em seu testemunho (1989, p. 210 - 211): Fueron todos 

quemados y lo único que se pudo sacar fueron las cenizas […] […] Todos, todos se murieron. Tantos los 

compañeros que coordinaban esa actividad, compañeros que incluso hacían la vigilancia. Después de lo de 

la embajada fueron ametrallados por otro lado. Los G2 y la policía tomaron la embajada. De hecho había 

ya periodistas cerca de la embajada por toda la movilización que estaban haciendo los compañeros. Dicen 

que los policías lanzaron bombas, o no sé qué, en la embajada y que empezó a quemar. Las únicas señales 

que se dieron es que los quemados estaban tiesos, tiesos encolochados. 
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apoio da Comunidade Internacional, seguiram lutando ainda mais contra o terrorismo de 

Estado, visto que estavam crescendo de maneira significativa, reunindo amplos setores 

dos povos indígenas na luta revolucionária e suscitando uma dura campanha do Estado 

no combate a esses grupos:  

A pesar de que el movimiento revolucionario llegaría a finales de los ochenta 

claramente acotado por los efectos de la contrainsurgencia, la sociedad 

guatemalteca ya no sería nunca la misma después de ese gran levantamiento 

indígena que también fue el auge insurreccional observado entre 1979 e 1982. 

A partir de entonces, el indio guatemalteco, organizado en la revolución o fuera 

de ella, se habría de convertir en actor de primer orden en el escenario político 

nacional (FIGUEROA IBARRA, 1993, p. 53). 

 

Nesse contexto, a crise do Estado guatemalteco era tão grande que durante o golpe 

de março de 1982, o ritmo da guerra revolucionária foi igual aos seus primeiros três 

meses, já que o número de ações militares chegaria a 1.728, ou seja, um acréscimo de 

85% em relação a 1981. Diante dessa situação os militares, juntamente com os partidos 

políticos, fingindo desconhecer a crise do Estado organizaram uma fraude eleitoral nos 

comícios para as eleições presidenciais daquele ano, colocando o general Aníbal Guevara 

na presidência. No entanto, devido a um novo golpe de Estado liderado por Ríos Montt, 

Aníbal não pode assumir o governo.  

Como referido, esse conflito se desenvolveu no contexto da Guerra Fria, da luta 

contra o comunismo, no qual exército guatemalteco com o apoio do Estado se 

transformou numa verdadeira máquina mortífera, que durante mais 30 anos, cometeria os 

massacres mais terríveis vividos na América Latina contemporânea. O Estado 

contrainsurgente privilegia o aparelho armado acima de quaisquer outras instituições que 

o compõe, exercendo terrorismo de Estado, usando como argumento a Doctrina de 

Seguridad Nacional estadunidense.  

O referido golpe levaria a presidência Efraín Rios Montt (1982), quem daria início 

a um período ainda mais sombrio na história guatemalteca. Ao contrário do general 

Fernando Romero Lucas García e dos êxitos da ditadura militar salvadorenha, a ditadura 

levada a cabo por Ríos Montt elevaria de 1.5000 a 5.000 os homens das denominadas 

Patrullas de Autodefensa Civil. Assim, o aumento do terrorismo de Estado implicou em 

aproximadamente 300 massacres nos povoados indígenas do altiplano central e ocidental, 

16.000 mortos e desaparecidos, 90.000 refugiados para países vizinhos e mais ou menos 

um milhão de deslocados internos, comparado ao que ocorreu em El Salvador no mesmo 

período. Como se não bastasse tudo isso, “los Tribunais Judiciales de Fuero” condenaram 

15 pessoas à morte em um ato de barbárie que complementaria a campanha de terror.  



51 
 

Nesse ambiente de extrema violência, os diversos grupos guerrilheiros, ampliaram 

sua presença no interior do país, com o apoio da União Soviética, enquanto eram 

perseguidos pelo exército. Sendo a população indígena, a maioria no país, os abusos que 

enfrentava por parte de governos como Ríos Montt, provocaria uma instabilidade política 

difícil de conter. Contudo, com o propósito de manter a população controlada, 

principalmente os indígenas, o governo mandou construir zonas militares em cada um 

dos departamentos do país. Além disso, com as Patrullas de Autodefensa Civil, os 

camponeses eram obrigados a delatar seus familiares e companheiros de suas 

comunidades que estavam contra ao regime.  Dessa forma, o governo de Ríos Montt, em 

pouco tempo, ampliou sua estratégia de contra insurgência por todo o país como bem 

observa Torres-Rivas (1993, p. 207): 

 El gobierno de Ríos Montt extendió la contrainsurgencia a casi todo el 

territorio nacional en pocos meses. Para controlar a la población rural no solo 

continuó con las masacres, sino que las combinó con muy eficaces programas 

de control, como “alimentos por trabajo”, "polos de desarrollo” y “aldeas 

modelo” (población militarizada para reeducar a los refugiados desplazados 

por el terror estatal), además del sistema de “patrullas militarizadas de 

autodefensa civil” (mediante las cuales el Ejército obligó a los campesinos a 

depurar sus propias comunidades de los opositores al gobierno). En las 

palabras de un grupo de derechos humanos, el gobierno militar creó la 

desolación y la llamó paz”.  

 

Na Guatemala foram utilizados os métodos e procedimentos da denominada 

Guerra de Baixa Intensidade (Estados Unidos) como base para a guerra 

contrainsurgente16. Segundo Cuevas Molina (2012, p.151), apesar de o governo 

guatemalteco afirmar que a guerra contrainsurgente tinha como objetivo aniquilar a 

guerrilha, na prática, tal guerra combatia as bases de apoio à guerrilha tanto no campo 

quanto na cidade. O exército guatemalteco não estava preocupado com a capacidade 

militar da guerrilha e sim com a mobilização das massas do altiplano. Esse foi o pretexto 

por meio do qual, em 1981, deu-se iniciou a uma campanha genocida contra a população 

indígena insurgente, sendo a população civil, que não contava com meios de defesa, a 

principal vítima do exército e não a guerrilha como mostra o trecho seguinte: “Dijo a 

respecto Pablo Monsanto, ex-comandante de la URNG: Pienso que el principal golpe 

militar, el Ejército lo dio a la ciudadanía, a la organización popular. A la guerrilla 

diretamente, nunca (apud CUEVAS MOLINA, 2004, p. 152). Desse modo, o exército 

                                                           
16 Contrainsurgente – termo relacionado às operações levadas a cabo pelos governos guatemalteco e 

salvadorenho contra a guerrilha durante a guerra civil.  
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guatemalteco atacou e ceifou uma população civil indefesa que a guerrilha foi incapaz de 

defendê-la. 

Outra operação usada pelo exército guatemalteco entre 1982 e 1983 foi à chamada 

Operación Ceniza. Dita operação consistia na destruição de aldeias e assassinato de quase 

todos os habitantes da zona rural na qual o serviço de inteligência do exército detectava 

alguma influência ou apoio direto ou indireto da população à guerrilha. A fim de controlar 

os indígenas, foram criadas as Aldeias Estratégicas ou Aldeias Modelos nas quais a 

população era recolocada territorialmente, vivendo num quartel controlado rigorosamente 

pelos militares. Além disso, a população masculina era obrigada a fazer parte das 

denominadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) acima referidas. Outras comunidades 

escapavam tentando se refugiarem nas montanhas, milhares de pessoas se refugiaram nas 

regiões fronteiriças com México, Belize e Honduras. Essas comunidades são conhecidas 

como Comunidades de Población de Resistencia (CPR)17.  

Nessa cenário, o general Efraín Ríos Montt elabora sua estratégia de extermínio 

mais agressiva contra os movimentos guerrilheiros. A ofensiva do exército contra os 

indígenas foi extremamente violenta, os massacres eram constantes. Segundo Cuevas 

Molina (2012, p. 144), na Guatemala com a chegada do general Efraín Ríos Montt, o 

Estado contrainsurgente utiliza a operação Tierra Arrasada na área rural desestruturando 

os movimentos de oposição nas cidades. Esse episódio deixou centenas de mortos e 

desterrados dentro e fora do país. Nesse sentido, a Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA/2015), em seu relatório 

especial a respeito das Comunidades de Población de Resistencia afirma:  

En el período 1981-82, en el que más de cuatrocientos pueblos y aldeas fueron 

arrasadas y miles de guatemaltecos asesinados, la reacción de los 

sobrevivientes atrapados entre dos fuegos fue huir, o sea,  ponerse bajo el 

control del Ejército forzados a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil 

(PAC) o reubicados en las «aldeas modelo», en donde fueron concentrados.  

La fuga de cientos de miles de campesinos los llevó a todos los rincones de su 

tierra y a países vecinos. Un porcentaje menor de los afectados, unas cincuenta 

mil personas totalmente desposeídas se escapó a zonas selváticas del 

departamento del Quiché, una en la Sierra Ixil, y otras en el Ixán fronterizo con 

México; pasando esos años escondidos del mundo exterior y fuera de control 

gubernamental. La vida de esas cincuenta mil personas que buscaban refugio 

                                                           
17 Los operativos militares continuaron con las matanzas de las comunidades indígenas (la primera, en 

Panzós, ocurrió en 1978; en 1981 se registraron por lo menos doce matanza similares), y los traslados 

masivos y forzosos de población. Los cuadros guerrilleros se retiraron con prontitud y los indígenas 

indefensos, sin armas y con poca experiencia de lucha, fueron presa fácil del exterminio. A ello se agregó 

el establecimiento de “aldeas estratégicas” y la formación de patrullas civiles, destinadas al control de los 

campesinos indígenas asentados en la zonas “limpias” de amenazas guerrilleras. El resultado no se hizo 

esperar: miles de muertos y un inmenso flujo de refugiados (se calcula que llegó a un millón de personas), 

dentro del mismo país y las zonas fronterizas con México, Belice y Honduras. (PÉREZ BRIGNOLI, 2010, 

p. 187-188) 
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en las selvas y en las montañas del norte del Quiché se desarrolló en 

condiciones materiales infrahumanas pero a la vez creando un profundo 

vínculo organización al. Una década después aproximadamente la mitad se 

mantenía aún allí. Las ofensivas del Ejército de Amachel y Sumal entre 1987 

y 1989 hicieron salir de allí unas cinco mil personas. Posteriormente otras se 

establecieron por cuenta fuera de las CPR, al Norte de Uspantán. A meados de 

1992, según información de representantes de las CPR quedaban unos 17.00 

habitantes de las CPR de la Sierra y unos seis mil en el Ixcán, o sea un total 

aproximado de 23.000 personas.  

 

  É importante ressalvar que os massacres na Guatemala foram perpetrados pelo 

exército e, em alguns casos, por paramilitares das Patrullas de Autodefensa Civil. Esses 

massacres foram o eixo norteador da violência política no país. O propósito tais massacres 

era destruir o movimento insurgente, no entanto, como assinalado anteriormente, a 

população indígena civil foi sua vítima principal.  No total foram 669 massacres ao longo 

da guerra, além daqueles que não foram registrados por nenhum estudo. Os piores 

massacres aconteceram durante os governos dos generais Fernando Romero Lucas García 

(1978 – 1982) e Efrían Ríos Montt (1982 – 1983). As matanças se concentraram na 

comunidade de Nebaje, no altiplano ocidental. Os Pueblos18 eram bombardeados com 

helicóptero. O general Lucas Gracía, irmão do presidente Romero Lucas García 

comandava os bombardeios dos pueblos nos quais utilizavam os denominados Kaibiles. 

Nesse sentido, afirma a Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala que, 

os Kaibiles (políticia de choque), eram verdadeiras máquinas mortíferas que recebiam 

treinamento especial no qual incluía matar animais, ingerir carne crua e, em seguida, 

tomar seu sangue para mostrar seu poder como mostra o relatório Guatemala Memoria 

del Silencio (1999, p. 32):   

La fuerza especial contrainsurgente del Ejército, denominada Kaibiles. Ha 

llamado poderosamente la atención de la CEH, al constatar los contenidos 

degradantes de su proceso de entrenamiento, que incluyó matar animales para 

posteriormente comérselos crudos y beber su sangre para evidenciar valor. La 

extrema crueldad de estos métodos de entrenamiento, según los testimonios de 

que dispone la CEH, fueron puestos en práctica en diversos operativos llevados 

a cabo por estas tropas, haciendo cierto uno de los puntos del decálogo de sus 

miembros: “El Kaible es una máquina de matar”. 

 

Os Kaibiles usavam a força e cometiam todo tipo de atrocidades nas aldeias as 

quais atacavam como referido acima. Ainda, nesse sentido, afirma Cuevas Molina (2012, 

                                                           
18 Pueblos – o conceito de “Pueblo” no sentido de território na América Central é diferente do que 

entendemos por “povoados” no Brasil. Para os centro-americanos são pequenas cidades mais camponesas 

que tem seu próprio prefeito. No Brasil povoado é uma povoação constituída por poucas casas, ou seja, 

uma pequena povoação. Normalmente é um assentamento rural demasiado pequeno para ser considerado 

uma aldeia, entretanto muitas vezes o termo é usado para um tipo diferente de comunidade. 

     

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aldeia
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p. 159): “[…] estrellaban a los niños pequeños contra las piedras abriéndoles el cráneo, 

sacaban los fetos del vientre de las madres y los devoraban, ponían especial empeño en 

el asesinato de los ancianos con el fin de romper la cadena de la tradición, etc.”   

A principal causa desses massacres está relacionada com a necessidade dos setores 

dominantes da sociedade guatemalteca de paralisar o desenvolvimento dos movimentos 

insurgentes que, de certa maneira, colocava em perigo seu status quo. Além disso, o 

racismo que dominava (domina) a sociedade ladina tem raízes profundas na história 

guatemalteca, o que mostra que a violência do período de guerra é uma extensão das 

relações que se desenvolvem entre ladinos e indígenas, ao longo da história do país, que 

são reelaboradas pela literatura objeto dessa tese. 

Apesar de a guerra guatemalteca ter tido como eixo norteador motivos políticos e 

ideológicos, o contexto sociocultural marcado pelo racismo e repudio contra a população 

indígena foi a gota d’agua para um conflito que ceifou a vida de centenas de inocentes, 

transformando para sempre a história da Guatemala: 

La guerra transformó para siempre la faz de Guatemala. Las secuelas 

económicas, políticas, sociales, culturales y sicológicas son graves y han 

marcado la vida cotidiana de los guatemaltecos. Una de ellas es el estado de 

violencia e impunidad prevaleciente (CUEVAS MOLINA, 2012, p. 167)  

 

Esse estado de violência tem provocado uma diáspora sem precedentes na história 

contemporânea do país. A partir da 3ª e 4ª décadas do século XX, por diversos problemas 

provocados pelas ditaduras, o destino de muitos guatemaltecos era El Salvador. 

Entretanto, com a derrota de Jacobo Árbanz em 1954 e a instauração da guerra civil, nos 

anos subsequentes, o México se torna o país de destino para muitos refugiados 

guatemaltecos.  

Assim, o exilio e o refúgio de guatemaltecos durante a guerra contrainsurgente 

teve outra dimensão. Segundo Cuevas Molina (2012, p. 165) os migrantes que se 

refugiavam da guerra não eram nada mais que seres humanos que fugiam da morte que 

estava instaurada por todo o país. Mais de 250.000 pessoas se exilaram no México, 

sobretudo no Estado de Chiapas, além de outras regiões do território mexicano. Cabe 

destacar que a Nicarágua e a Costa Rica, também, foram países receptores de refugiados 

e exilados guatemaltecos.  

Nesse cenário o Alto Comissariado da ONU para refugiados (ACNUR), 

desenvolveu um papel essencial, organizando com o apoio do governo mexicano, espaços 

de acolhida para esses refugiados. Os Estados Unidos foram outro país de destino para 

muitos migrantes guatemaltecos, principalmente Los Angeles, apesar de muitos haverem 
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se radicado em Illinois, Nova York e Miami. Nesses territórios os migrantes 

guatemaltecos encontraram e conviveram com desterrados de outros países da América 

Central que se encontrava em situação semelhante, entre eles destacam-se os 

salvadorenhos e nicaraguenses. Essa população desterrada se viu obrigada a recomeçar 

sua vida em situações precárias, especialmente os jovens que passam a encontrar apoio, 

em certos grupos, com os quais se identificavam, passando a compartilhar uma identidade 

comum. É nesse contexto que surgem Las maras, grupos de jovens delinquentes, que aos 

serem deportados para seus países de origem, para muitos deles, países desconhecidos, 

encontravam um ambiente propício para desenvolverem atividades criminosas. A herança 

violenta dos tempos de guerra se reflete na vida desses jovens que, por não serem 

reconhecidos como sujeitos, se envolvem com grupos violentos como uma forma de 

encontrar um espaço próprio, ainda que ao se envolverem com tais grupos se transformem 

em criminosos e assinem sua sentença de morte. Ressaltamos que nos ocuparemos do 

tema de Laas maras de forma mais ampla no capítulo II e, sobretudo, no capítulo V a 

partir da análise do romance La Mara que tem como eixo central a violência provocada 

pelos mareros contra os migrantes centro-americanos na fronteira sul entre o México e a 

Guatemala.  

Depois de anos de guerra, em 1987, foram feitas as primeiras mediação entre o 

governo e a guerrilha com o propósito de finalizar o conflito. O acordo de Paz foi assinado 

em 1996, contudo durante as negociações seguiam as perseguições, desaparições e 

assassinatos sem que fossem levados em consideração os compromissos assumidos 

mediante a assinatura de tal acordo. Nesse contexto, a fim de concretizar os Acordos de 

Paz, os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar e houve a intervenção de 

organizações nacionais e internacionais, como a ONU, com o propósito de erradicar os 

abusos contra os direitos humanos.  

De acordo com Cuevas Molina (2012, p. 147-148), mesmo depois de assinado os 

acordo de Paz, os casos de violação dos Direitos Humanos julgados foram mínimos, além 

disso, não há indícios de que serão resolvidos, gerando um clima de impunidade 

generalizado em toda sociedade. Segundo os dados da Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG/2015), 98% dos delitos cometidos durante a guerra 

civil no país seguem impunes.  

O resultado dessa guerra desastrosa, segundo o relatório da Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico de Guatemala: Memoria del Silencio en Guatemala (1999), 

foram, aproximadamente, 200,000 mortos e desaparecidos, mais de um milhão de 
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deslocados internos, 250.000 refugiados no México e 200.00 nos Estados Unidos, 626 

massacres, 42.000 vítimas de violações dos direitos humanos, 29.000 delas foram 

executadas, (93% dessas violações foram cometidas pelo Estado e 3% pela guerrilha), 

ademais de centenas de exiliados por todo mundo.   

O legado histórico de violência, na região e sua aceitação, na vida cotidiana, além 

da guerra prolongada que afetou o país, é visto como normal por governo e população. 

Corrupção, ditaduras, eleições fraudulentas, violação dos direitos humanos, racismo, 

masculinidade ligada ao uso de poder e feminilidade relacionada com a fragilidade e 

incapacidade são uma realidade cotidiana. Observa-se uma cultura de violência que se 

manifesta a partir do próprio Estado e, a forma como este, se relaciona com a população, 

abusando do poder e, ao mesmo tempo, sendo incapaz de desempenhar a função 

específica desse poder. 

É importante salientar que a violência que atualmente assola o país não é gratuita 

e sim o resultado de marcas profundas de diversas índoles que fazem parte do cotidiano 

do povo que a viveu. Para Cuevas Molina (2012, p. 55), a impunidade generalizada num 

contexto no qual o sistema judicial oficial é fraco ou mesmo inexistente, ineficiente, não 

há possibilidade do cumprimento de sua função específica que é fazer justiça. A única 

coisa capaz de fazer, um sistema judicial como este, é perder a credibilidade e o respeito 

da população que precisa de exemplo e não da incompetência de tal sistema. Observa-se, 

nesse sentido, uma tendência dessa população a “defende-se” comprando armas de fogo. 

Pesquisas recentes vêm mostrando que atualmente existem mais cidadãos armados na 

Guatemala do que durante os anos de guerra civil. Com 100 dólares é possível comprar, 

no mercado negro, uma metralhadora automática com uma enorme quantidade de 

munição. Além disso, têm surgido diversas empresas de segurança privada, muitas delas 

sem autorização legal para funcionamento, ocupando um lugar de destaque, já que são 

vistas como solução para a violência generalizada no país. Em consonância com essa 

ideia afirma Cuevas Molina (2012, p. 147): “se suma una generalizada paranoia social 

con respuestas reactivas: medidas de seguridad por todas las partes, población civil 

armada, desconfianza, casas amuralladas, barrotes y alambradas, puestos de control”.  

Assim, o silêncio e a desinformação a respeito da violência e seus efeitos na 

sociedade, de maneira particular o desconhecimento da história violenta do país que 

marcou profundamente essa sociedade, fazem parte do cotidiano da população. A pesar 

do esforço da Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala: Memoria del 

Silencio e tantas outras organizações nacionais e internacionais, não houve um 
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reconhecimento público das atrocidades cometidas durante a guerra, tampouco houve um 

trabalho de recuperação da memória histórica por parte do Estado Guatemalteco. Os 

criminosos, que cometeram massacres, considerados genocídio, contra a população civil, 

seguem convivendo com essa população como nada tivesse acontecido. 

No entanto, é importante destacar que, apesar de toda a tragédia mencionada, 

também, como resultado da guerra guatemalteca, especialmente no altiplano, de alguma 

forma, se constitui uma consciência étnica entre ladinos e indígenas como uma maneira 

de encontrar o respeito aos indígenas e sua integração nacional. Nessa perspectiva, as 

políticas e ideologias indigenistas, “de moda”, consideravam a integração do índio por 

meio da ladinización19, ou seja, sua incorporação à cultura ocidental. A alfabetização em 

espanhol era, nesse sentido, o primeiro passo. Assim, a nova constituição elaborada em 

1985, admite pela primeira vez, que a Guatemala é um país multiétnico que possui uma 

diversidade linguística. Porém não assume o problema étnico como um problema 

fundamental para o desenvolvimento do país. O desinteresse dos grupos dirigentes do 

Estado pela questão indígena é alimentado pelo racismo presente em todos os aspectos da 

vida nacional. Diante dessa situação, a atitude dos indígenas perante a um clima de terror 

permanente, tem sido se defender no plano organizativo e lutar por seus direitos, mesmo 

não sendo plenamente coerente, por sua vez, tem um ponto comum: não existe uma nação 

guatemalteca e sim um Estado multinacional até o momento controlado pelos ladinos.  

Cabe salientar que nesse contexto surge a literatura de testemunho, gênero literário 

que marca um novo momento na produção literária centro-americana pela sua função de 

denúncia contra a violência levada a cabo pelo Estado Guatemalteco, que dialoga com o 

conflito armado assim como em El Salvador e na Nicarágua como veremos mais adiante. 

Nesse sentido, há um forte diálogo entre essa literatura e a história, sobretudo porque é a 

partir da repressão sofrida, especialmente pelos indígenas maias que surge o testemunho 

na Guatemala. O testemunho Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la consciência 

(1983), de Menchú acima mencionado é obra mais expressiva da literatura desse gênero 

na Guatemala, além de Los días de la selva (1981), de Mario Payeras, entre outras obras 

das quais nos ocuparemos de forma mais aprofundada no próximo capítulo.     

Em suma, os problemas desse período se refletem, de maneira expressiva, 

atualmente na situação econômica e na marginalização social da maioria da população do 

país, principalmente os indígenas, grande parte dela, vivendo na pobreza ou na extrema 

                                                           
19 Ladinización -  os indígenas eram ensinados a assimilar a cultura ladina de origem espanhola, 

considerada a verdadeira cultura pelos ladinos na Guatemala. 
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pobreza20. Tudo isso somado ao contexto político atual (2015) no qual a corrupção tem 

desenvolvido um papel central, concretamente, não há esperança de grandes mudanças 

no país. Referimo-nos a renúncia da ex-vice-presidente, Roxana Baldetti, por 

envolvimento com o crime organizado, a derrocada e prisão de Otto Pérez Molina e a 

ascensão do então presidente Jimim Morales, além de 602 funcionários capturados por 

corrupção, causando uma instabilidade política e econômica e mantendo a pobreza e 

violência no país.  

Feita uma séria de considerações a respeito dos conflitos bélicos que marcaram a 

história da Guatemala, especialmente nas últimas décadas do século XX, passamos ao II 

item no qual trataremos da guerra civil em El Salvador. 

  

1. 3 El Salvador: um país marcado pela guerra civil 

 

A guerra civil em El Salvador teve uma história distinta da Guatemala, de maneira 

especial no que se refere contexto de políticas econômicas desenvolvidas no país, 

anteriormente, pelos Estados Unidos. Em um primeiro momento, a nova política 

estadunidense e a industrialização, desenvolvidas no século XX, em El Salvador, 

incrementaram os produtos para exportação, criando novos empregos e, de certa forma, 

dissimulando a situação de pobreza na qual vivia grande parte da população do país. Em 

um segundo momento, percebe-se que a riqueza continuou controlada por uma minoria 

burguesa e que o surgimento desses novos postos de trabalho, criados por dita 

industrialização, não representou melhoria na vida dessa população, principalmente da 

classe operária que trabalhava em situações precárias. Pelo contrário, a exploração fazia-

se cada vez mais evidente, provocando uma série de protestos por parte dos camponeses.  

É nesse contexto que, nos anos 30, esses protestos começam a se desenvolver, 

mostrando, dessa forma, o desinteresse do governo pela classe trabalhadora. O exemplo 

mais significativo desses protestos ocorreu em 1932, por meio de um levante campesino, 

                                                           
20 [...] el 27 por ciento de la población (de unos 12 millones) lo constituyen familias cuyos miembros ganan 

individualmente menos de un dólar por día, lo que hace un total de casi 3 millones de personas 

extremadamente pobres. Además 57 por ciento de la población tiene un ingreso individual inferior a dos 

dólares diarios, lo que nos arroja un total de 6 millones de habitantes pobres, que constituye al menos la 

mitad de la población. […] La extrema pobreza se encuentra en las áreas rurales, en donde casi un 40 por 

ciento de los habitantes son extremamente pobres, mientras en la ciudad hay 7 por ciento de personas en 

igual condición. Consecuentemente, el 39.1 por ciento de los extremadamente pobres son indígenas (porque 

la mayoría de ellos está ligada a la tierra) y el 15.4 son ladinos, lo que nos expresa el hecho de que la 

marginación económica determina la marginación etnocultural (MORALES 2014, p. 112 -113) 
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reprimido com um massacre perpetrado pelo governo de Maximiliano Hernández 

Martínez no qual foram assassinados aproximadamente 30.000 camponeses. Esse 

episódio teve como pano de fundo a concentração da terra nas mãos de uma minoria 

latifundiária e as enormes desigualdades que assolavam o país. Cabe advertir que nesse 

massacre foi fuzilado Farabundo Martí21, juntamente com outros 10 líderes do Partido 

Comunista de El Salvador (PCS). O mais triste desse episódio foi que ao invés de 

desmoralizar o regime de Martínez, de alguma forma, o consolidou mantendo-o no poder 

até 1944. 

 Com a saída de Maximiliano do poder deu-se início o que parecia ser um novo 

momento na história política do país. Todavia, esse período passou a ser permeado por 

constantes golpes de Estado e luta pelo poder. Assim, em outubro de 1944, após um golpe 

de Estado liderado por um grupo de militares, assume o poder Osmín Aguirre y Salinas. 

Aguirre tentou controlar os grupos opositores, cujos maiores representantes eram Miguel 

Tomás Molina e Arturo Miguel que deram vida ao romerismo. Depois de cinco anos, 

governando com mãos de ferro, Osmín convocou eleições presidenciais “democráticas”, 

porém se encarregou de eleger o candidato da elite produtora de café, general Salvador 

Castañeda Castro, que assumiu o governo em 1945. 

De acordo Luis Armado González (1999, p.45), a sucessão de Castañeda (1948) 

provocou uma nova crise política, visto que este pretendia ser reeleito, gerando mal estar 

e inconformidade por parte do exército, de um setor importante da burguesia industrial e 

de setores populares que exigiam reformas democráticas no país. Esse processo foi 

responsável pela denominada Revolución de 48 que abriu espaço para a criação do 

Consejo de Gobierno Revolucionario (1950), cuja finalidade era restaurar a 

institucionalidade desestabilizada por Castañeda. Esse Conselho foi responsável pela 

organização de novas eleições nas quais foi eleito o coronel Óscar Osorio, candidato do 

novo partido oficial, Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD). 

                                                           
21 Agustín Farabundo Martí - Nasceu em El Salvador e foi um dos revolucionários mais importantes da 

América Central. Entre os diversos movimentos de luta dos quais participou destacam-se: sua participação 

nas lutas sociais durante período pós-revolucionário no México, sua colaboração na fundação do Partido 

Socialista Centroamericano (Guatemala, 1925), sobretudo sua participação no exército de Augusto César 

Sandino na Nicarágua e sua luta pela democracia em Salvador. Em 1930 ao regressar da Nicarágua funda 

o Partido Comunista Salvadorenho com o propósito de democratizar o país e fazer justiça social. No 

entanto, com o golpe de Estado de 1931 que frustrou sua esperança, Martí preparou uma ação 

revolucionária, mas seus planos foram descobertos e ele foi preso. Julgado, por uma junta militar, foi 

fuzilado durante o massacre de 1932 e seu partido considerado ilegal. Nos anos 80 o Partido Comunista de 

El Salvador se uniu com outros grupos revolucionários dando origem a Frente Farabundo Martí de 

Liberación Nacional (FMLN), inspirada no legado de Martí, que viria ser o grupo principal a enfrentar o 

exército salvadorenho durante o conflito bélico.  
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Durante seu governo houve um crescimento significativo no país, tanto em relação a 

produção de algodão quanto à reforma do aparelho estatal como promotor de crescimento.  

Em contrapartida, em 1956, por meio de um golpe de Estado, Óscar Osorio é 

destituído do poder e substituído pelo coronel José María Lemos. No entanto, este foi 

derrocado, em 1960, por outro golpe de Estado no qual vários setores do país estiveram 

envolvidos, tanto representes de esquerda quanto de importantes setores da burguesia. 

Os governos dos coronéis Óscar Osorio e Lemus fizeram algumas reformas 

sociais importantes, chegando inclusive a permitir o retorno de todos os exilados 

políticos, além de prometeram respeito de pensamento individual e coletivo. Um exemplo 

do esforço dos dois foi o compromisso em derrocar a Ley de Orden Democrático e 

Institucional, considerada totalmente antidemocrática. 

Segundo Gonzalez (1999, p. 47), a relativa tolerância do governo de Lemos 

estimulou as atividades sindicais e políticas, somadas tanto aos impactos da Revolução 

Cubana, no âmbito universitário, quanto ao agravamento da situação econômica ligada a 

crise internacional do café. Não obstante, em seguida, as organizações sindicais, 

estudantis e diversos setores da classe média passaram a ser tratadas por meio da força 

pelo governo. Nesse sentido, as manifestações populares eram reprimidas, a Universidad 

Nacional foi assaltada, além disso, foi decretado estado de sitio pelo governo. É nesse 

contexto, que a surge a Frente Nacional de Orientación Cívica, formada por partidos de 

centro e de esquerda, associações estudantis e sindicatos, organizações que orquestraram 

e executaram o golpe de Estado de 26 de outubro de 1960 que derrocou Lemus do poder.  

Com o triunfo de mais um golpe de Estado foi instalada uma junta de governo 

formada por três civis e três militares que governou até 1961, quando o projeto fracassou 

com um novo golpe de Estado que teve como resultado a instauração de um Directorio 

Militar, fortemente influenciado pelos Estados Unidos que começaram a colocar em 

prática uma série de reformas sociais e econômicas como, por exemplo, a nacionalização 

do Banco Central (BCR), as leis de “proteção aos camponeses”, entre outras ações. A 

intenção do governo estadunidense com essas reformas era neutralizar a influência da 

Revolução Cubana no continente, sobretudo na América Central.  

Nesse cenário de instabilidade política, o Directorio Militar (1962) organizou uma 

eleição na qual foi eleito o candidato do Partido de Conciliación Nacional (PCN). Dessa 

forma, Rivera foi presidente, duas vezes consecutivas, sendo que seu segundo mandato 

teve início em 1967 e foi concluído em 1972, quando o coronel Arturo Armando Molina 

“venceu” as eleições e depois de cumprir seu mandato, deixou o governo nas mãos do 
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general Carlos Humberto Romero em 1977. Em um contexto sociopolítico sumamente 

violento, Romero viu seu governo interrompido em outubro de 1979, momento no qual 

um grupo de jovens militares, organizados pelos coronéis Arnoldo Mejano e Jaime Abdul 

Gutiérrez, promoveu um novo golpe de Estado, instalando uma Junta Revolucionária.  

É importante ressalvar que a pesar dos constantes golpes, os governos dos 

coronéis Óscar Osorio e Lemus, acima aludidos, coincidiram com certo protagonismo 

econômico industrial da burguesia salvadorenha, porém esse protagonismo se viu 

frustrado drasticamente pelo fracasso do projeto de substituição das importações 

plasmado pelo Mercado Comun Centroamericano que quebrou definitivamente 15 anos 

depois (1969) com a Guerra do Futebol entre Honduras e El Salvador. Tal guerra 

contribuiu para aumentar ainda mais a crise salvadorenha, uma vez que os motivos desta 

estiveram ligados às tensões políticas entre os dois países. A guerra durou apenas quatro 

dias, mas as consequências foram desastrosas para El Salvador. Entre elas destacamos a 

morte de aproximadamente 2.000 a 6.000 civis e mais 15.000 feridos, ademais do retorno 

forçado de mais ou menos 60.000 a 130.000 dos 300.000 salvadorenhos indocumentados 

que viviam em Honduras. 

Nesse ambiente de constantes conflitos, as mudanças políticas mais significativas 

começaram a ser desenvolvidas em outubro de 1979, período no qual mais um golpe de 

Estado derrocou o regime encabeçado pelo general Carlos Humberto Romero, permitindo 

a criação de um governo de transição política que ensaiava um processo de reformas que, 

apesar de haver fracassado em seu propósito de afastar o movimento insurgente, como 

pretendia, mostrou que um novo momento começava a proliferar no país.  

Entretanto, apesar das reformas desenvolvidas no país, acima referidas, durante a 

década de 1970, em El Salvador, ocorreram conflitos sociais sem precedente que 

transformaram progressivamente a história do país. Nesse contexto, alguns historiadores 

afirmam que a abolição das terras coletivas e a concentração de tais terras nas mãos dos 

grandes latifundiários foi uma das causas que o levou a guerra civil. Esse fato somado a 

falta de liberdade, a imensa desigualdade entre ricos e pobres (10% da população 

controlava a riqueza do país), a crescente tensão internacional entre os países ocidentais 

e o bloco soviético contribuíram para piorar a situação em El Salvador. 

De acordo com Torres-Rivas (1993, p. 18), as lutas democráticas em El Salvador 

começaram a partir de 1945 e se mantiveram permanentes, porém frustradas até o 

momento da insurreição popular (1978-1979). Nessa década houve um período de lutas 

violentas reprimidas e fraudes eleitorais com o propósito de afastar a presença dos 
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militares do poder. Sendo assim, em outubro de 1979, finalmente os militares saem do 

poder, porém a guerra já estava planejada. Nesse cenário, os movimentos de luta, em El 

Salvador, se articularam de forma progressiva, incluindo movimentos de base sindical 

com movimentos camponeses, organizados por meio de cooperativas e organizações 

guerrilheiras, num contexto político de participação popular cada vez mais reduzido 

devido às repressões do governo. Além disso, o fechamento dos espaços reformistas e o 

choque entre governo, partidos políticos e a Igreja Católica aceleraram a crise no país.  

Durante toda a década de setenta, os quadros das organizações político-militares 

haviam se infiltrado nas organizações camponesas, além disso, muitas organizações 

haviam se radicalizado diante da situação política do país, favorecendo a luta armada, 

inicialmente organizada na Universidad de El Salvador (principal espaço militante de 

esquerda no país), o Partido Comunista e organizações sindicais. Nesse contexto, a 

primeira organização marxista-leninista com clara opção pela luta armada foi a 

denominada Fuerzas Populares de Liberación (FPL), uma junção do Partido Comunista 

Salvadorenho (PCS). Dois anos depois, os estudantes, criaram o Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP) e, ao longo da década, surgiram outras organizações político-militares. 

No entanto, com propósito de criar uma organização forte capaz de combater as 

atrocidades do Estado, a partir de 1980, a guerrilha se une ao Partido Comunista e a outras 

organizações acima referidas, formando uma frente única conhecida como Frente 

Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).  

É nesse cenário que se desenvolve a guerra civil em El Salvador, guerra na qual 

se enfrentam militarmente as Fuerzas Armadas de El Salvador, (FAES) — contra forças 

insurgentes da Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como 

podemos observar no trecho seguinte: 

El conflicto militar interno, que se llevó a cabo en este país, enfrenta a las 

Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) en contra de las fuerzas 

revolucionarias comandadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN), quienes reclamaban de los abusos del poder militar sobre 

la población civil con el apoyo de la Iglesia Católica. El conflicto nunca fue 

declarado de forma oficial, pero se desarrolló en la década de los ochenta y 

principio de los noventas. Un hecho fundamental fue el golpe de estado por 

parte de los militares progresistas al cuestionable presidente Carlos Humberto 

Romero, en 1979, lo cual contribuyó a la creación de unidades de fuerzas 

guerrilleras y se le suma el apoyo militar estadounidense a las fuerzas armadas 

de El Salvador. El choque tenía denotaciones fatales (RIVERA ALFARO, 

2011, p. 36) 

 

Diante da crise político-social que assolava o país, uma Assembleia assume o 

poder depois de um novo golpe de Estado. Essa Assembleia tentou fazer algumas 
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reformas no país com a participação popular, entretanto isso não foi possível porque os 

grupos de extrema direita, juntamente com os militares mais conservadores e tradicionais 

iniciaram, em janeiro de 1980, uma campanha de repressão intensiva por todo o país. A 

pesar desse ambiente conflituoso, as medidas reformistas consideradas radicais, pela 

burguesia como, por exemplo, a nacionalização do comércio exterior, dos bancos e a 

reforma agrária foram aprovadas. Contudo, a Assembleia que deveria colocar essas 

reformas em prática foi substituída várias vezes e reconstruída pelas altas esferas do 

poder, além disso, os líderes da Frente Democrática Revolucionária foram sequestrados 

e assassinados. Tudo isso somado a ajuda militar estadunidense que aumentava 

rapidamente como podemos observar nos fragmento seguinte: 

 [...] La junta cambió varias veces su composición y muy pronto fue evidente 

que se reconstituía, desde el poder, una alianza reaccionaria centrada en ciertos 

sectores de la Democracia Cristianos. Ese reagrupamiento derechista, que se 

consolidó gracias a una enorme cuota represiva que golpeó a todo tipo de 

activistas, ayudó también a forjar una alianza militar en las fuerzas guerrilleras 

y las organizaciones de masa, plasmadas en el FMLN (Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional) y su respectivo brazo político-diplomático, el 

FDR (Frente Democrático Revolucionario). En noviembre de 1980 todos los 

dirigentes del FRD fueron secuestrados y asesinados; la ayuda militar 

norteamericana crecía con prontitud, mientras desde el gobierno de la 

Democracia Cristiana ensayaba la conocida y desacreditada fórmula – 

“reformas más represión” (PÉREZ BRIGNOLI, 2010, p. 186-187). 

 

Nesse período conturbado, a violência em El Salvador assume proporções sem 

precedentes em sua história contemporânea. Diante dessa situação, parte da Igreja 

Católica, inspirada pela Teologia da Libertação, desenvolve um papel significativo em 

defesa das minorias do país, sobretudo dos indígenas e camponeses. Assim, os sacerdotes 

orientam as massas por meio das Comunidades Eclesiais de Base e isto é visto pelo 

governo salvadorenho como uma afronta ao Estado, que passa a perseguir a todos os 

religiosos (padres, bispo) ligados aos camponeses, indígenas ou grupos de defesas dos 

direitos humanos. Nesse sentido, o assassinato do padre Rutilio Grande é um 

acontecimento que marca a luta do governo contra os sacerdotes considerados amigos do 

povo. É nesse ambiente, de perseguição política, que surge a figura do bispo Monsenhor 

Óscar Arnulfo Romero, quem se solidariza com o sofrimento dos camponeses mais 

pobres e rechaça a política violenta do governo salvadorenho chancelada pelos Estados 

Unidos, defendendo o direito de igualdade entre os povos.  

A fim de encontrar uma saída para acalmar os conflitos, Monsenhor Romero 

enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, (17 de fevereiro de 

1980), na qual lhe pede que não envie ajuda militar e econômica a El Salvador, entretanto 
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seu pedido foi ignorado. A carta que deveria ser vista como um meio para conciliar o país, 

provocou a ira tanto do presidente dos Estados Unidos quanto de El Salvador. A partir 

desse momento, Monsenhor Romero passou a ser visto, por estes governos, como 

inimigo.  

Nesse ambiente conflituoso, a repressão se alastrava por todo o país e se mantinha 

ainda mais dura do que antes. É nesse cenário que, no dia 24 de março de 1980, 

Monsenhor Romero é assassinado enquanto celebrava uma missa em um hospital para 

pacientes com câncer.  

Dia apôs dia, a perseguição aos supostos simpatizantes da guerrilha aumentava de 

maneira significativa. A situação era tão difícil que havia um verdadeiro êxodo, em todo 

país, para aqueles que podiam fugir, pois apenas os que não tinham essa possibilidade e 

ou familiares dos patrulheiros permaneciam em seus lugares de origem: 

En 1980, la persecución a supuestos simpatizantes de la guerrilla había crecido, 

al punto de que el pueblo sufría un verdadero éxodo. Únicamente se estaban 

quedando las familias que no tenían a donde ir o las familias de los patrulleros, 

que se quedaban a instancias de los guardias (PRO-BÚSQUEDA, 2002, p. 

221) 

 

Depois da morte de Monsenhor Romero, o clima em todo o país ficou ainda mais 

tenso, sobretudo em Aguilares cidade na qual foi assassinado. Para controlar a população, 

a prefeitura instalou autofalantes a fim de que fosse ouvida em toda a cidade. Por meio 

deles os guardas e os paramilitares ameaçavam os “subversivos”, além da igreja de 

sacerdotes “subversivos”, “comunistas”.  

Nesse ambiente, de violência extrema, a Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (MLN), passa a enfrentar diretamente as forças do Estado. Tal 

organização nasceu da junção de cinco organizações populares com participação urbana 

e camponesa como podemos observar no trecho seguinte:  

En octubre de 1980 se constituye el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN), resultado de la fusión de cinco organizaciones populares, 

de arraigo en la población urbana, unas y en el campesinado, entre otras. Estas 

organizaciones tenían una incipiente estructura militar y resultó relativamente 

rápida su unidad táctica en el campo de batalla. Un llamado a la ofensiva 

general decretado en enero de 1981 por el FMLN fracasó, pero en agosto de 

1982 la guerrilla ya tenía virtual control de las zonas norte y noreste del país 

(Chalatenango, Cabañas, San Vicente y Morazán), y de algunos puntos en el 

resto del país. En enero de 1980 se había formado una amplia coalición de 

fuerzas, la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), a la que más tarde 

se le unieron los partidos reformistas y otros sindicatos y formaron el Frente 

Democrático Revolucionario (FDR). Allí convergieron el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista 

(UDN) de filiación socialdemócrata y pro marxista respectivamente, y las 

organizaciones populares Bloque Popular Revolucionario (BPR), al Frente de 

Acción Popular Unificada (FAPU) y a las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-

28) (FIGUEROA IBARRA, 1993, p. 44-45)  
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Como podemos observar no fragmento anterior, mesmo a FMLN tendo fracassado 

com a ofensiva de 1981, em agosto de 1982 a guerrilha já controlava boa parte das regiões 

norte e nordeste do país, além de outros pontos importantes intensificando a luta por todo 

o país.  

Cabe advertir que os grupos envolvidos no conflito salvadorenho estavam 

influenciados pela contenda global. Nesse sentido, o governo salvadorenho mantinha uma 

firme aliança com os Estados Unidos que lhe brindava apoio em armamento e treinamento 

militar. Em contrapartida, os movimentos de esquerda, que formavam a FMLN, 

mantinham relação de cooperação com a União Soviética, como mencionado, além de 

outros países do bloco socialista, entre eles Cuba e Nicarágua. 

Dessa maneira, a partir de 1980, as Fuerzas Armadas de El Salvador 

desenvolveram várias campanhas militares orquestradas a partir do conceito 

contrainsurgente norte-americano conhecido como quitarle el agua al pez. Tais 

operações não eram dirigidas tanto as unidades guerrilheiras como se propagava, mas 

contra a população civil que dava vida ao movimento insurgente em diferentes regiões do 

país. O eixo norteador desse tipo de operação era a destruição total de apoio popular a 

guerrilha.  

Nesse cenário, as montanhas de Chalatenango serviam como retaguarda mais 

importante para as forças rebeldes e por isso foi à região mais afetada durante a 

denominada a operação Tierra Arrasada, assim conhecida porque além do exército 

assassinar as pessoas, destruía as casas, matava os animais domésticos, destruía e 

envenenava fontes de água. Para enfrentar essa violência o apoio à guerrilha denominado 

las masas o las gentes de masa, os rebeldes se reuniam em um grupo aproximado de 1.000 

pessoas. Quando os soldados se aproximavam muito, a guerrilha os enfrentava com o 

propósito de criar meios para que a população pudesse escapar. Entretanto, os massacres 

eram frequentes e a maior parte das vítimas era civil. A Operación Tierra Arrasada estava 

mudando totalmente o ambiente: 

La Campaña Tierra Arrasada estaba cambiando la geografía de la zona.  Los 

pueblos hondureños de la frontera con El Salvador se llenaban cada vez más 

refugiados. La zona nororiental de Chalatenango se estaba quedando 

prácticamente despoblada (PRO-BÚSQUEDA, 2002 p. 70) 

 

Vários massacres foram perpetrados pelas forças do governo salvadorenho nesse 

período. Em 1981, após uma ofensiva guerrilheira, as forças armadas iniciaram uma 

campanha contrainsurgente em todo país. Nesse mesmo ano o exército realizou uma série 
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de operações em todo El Salvador, especialmente nas imediações do vulcão Chicontepec, 

departamento de San Vicente, na região de Las Vueltas, departamento Chalatenango e no 

departamento de Cabañas que foram cenários de terríveis massacres, o último deles, no 

momento em que a população tentava cruzar o Río Lempa para se refugiar em Honduras.  

A situação de terror segue em plena ação. Em dezembro de 1981 a zona norte do 

departamento de Morazán foi à vítima. A partir do Río Torola até a fronteira com 

Honduras, a maior parte do território estava sob o comando do Ejército Revolucionario 

del Pueblo, o segundo grupo mais importante na época aparte do FMLN. Pelo fato de ser 

uma região controlada pela guerrilha e de relativa aproximação com a rodovia, que 

facilitava o acesso de armas e outros mantimentos provenientes da Nicarágua sandinista 

em apoio aos rebeldes, o Estado Mayor de las Fuerzas Armadas priorizou eliminá-la, pois 

a considerava “reduto terrorista”. Nessa perspectiva, deu-se início a uma série de 

massacres realizados por meio da Operación Rescate, organizada a partir de uma estrutura 

conhecida como Yunque y Martillo.  

 Juntas, essas duas forças do Estado, atacaram El Mozote em dezembro de 1982. 

Na ocasião uma aldeia estava cheia de refugiados das áreas rurais vizinhas, sendo todos 

assassinados, uma vez que os soldados invadiram a aldeia e avisaram que os que estavam 

dentro estariam livres, mas os que estavam fora seriam mortos. Desse modo, todos que 

estavam dentro da aldeia foram assassinados mesmo sem nunca haver apoiado a guerrilha.   

De acordo com a Asociación Pro-búsqueda (p. 132, 133), nesse mesmo mês, 

depois de recrutar guias locais para reconhecer o terreno, no povoado de Pasquín na 

montanha alta, o Batallón Atlacatl começou a ocupar a região sul. Com algumas listas de 

suspeitos de colaborar com a guerrilha no Pueblo La Teja e em Arambala as pessoas 

consideradas suspeitas eram executadas ali mesmo. Seguindo o mesmo plano de 

extermínio, no dia 10 de dezembro, as forças do governo entraram outra vez em El 

Mozote. Pela manhã helicópteros e aviões haviam bombardeado os arredores da 

comunidade e as pessoas haviam se trancado em suas casas. No entanto, os soldados 

ordenaram que as abrissem e, em seguida, começaram as execuções. 

Depois desse duro massacre, o Batallón Atlacatl segue rumo ao sul em direção ao 

Río Torola, no Cantón La Joya onde repetiu a mesma cena matando todos os moradores. 

Na sequência o povoado de Cerro Pando foi à vítima, famílias inteiras foram assassinadas, 

suas casas destruídas e seus animais mortos.  
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Apesar dessa violência levada a cabo pelo Estado, durante o governo de Alfredo 

Cristiani (1989), a guerrilha chegou a controlar um terço da cidade de San Salvador 

durante vários dias e em vários momentos. A ofensiva da FMLN não foi vitoriosa, mas 

finalmente desacreditou o exército que outra vez havia massacrado a população civil com 

bombardeios nos denominados Bairros Baixos da cidade. A repressão e a incapacidade 

do exército, na busca de meios pacíficos para resolver o conflito, ficam ainda mais 

evidentes com o crime cometido contra os sacerdotes jesuítas espanhóis e duas mulheres 

na Universidad Centroamericana José Semión Cañas (UCA/1989). A respeito desse 

episódio, em 2016, o escritor salvadorenho Jorge Galán, escreveu o romance Noviembre 

que tem como eixo central não apenas esse tema, mas o assassinato de Monseñor Romero 

bem como vários crimes cometidos nesse período. Por causa de seu romance Jorge Galán 

se encontra exilado na Espanha. Aqui cabe destacar o papel capital desempenhado pelos 

jesuítas no país, a partir da Teologia da Libertação, acima referida, de maneira especial 

sua influência na literatura de testemunho que assim como na Guatemala marcou a 

produção literária desse período que veremos de forma mais ampla no próximo capitulo.  

Mesmo com a violência que assolava o país, as eleições de 1989 mostraram que 

era possível uma reconstrução política, permitindo ao mesmo tempo em que se 

desenvolvia a guerra, que os partidos políticos conseguissem dividendos por meio do 

embate político entre as forças do governo e o FMLN. Ao perceber que a guerra se 

prolongaria o FMLN resolveu ajustar seus programas e expectativas diante de um 

processo no qual a tragédia estava presente. Assim, os resultados da ofensiva de 1989 e o 

desenvolvimento da luta política permitiram que tanto o governo quanto a FMLN 

assinassem os Acordos de Paz 1992: 

En los acuerdo de Chaputepec (El Diario de Hoy, 1992b) se estableció un serie 

de compromisos en los ámbitos judicial, electoral, económico y de seguridad, 

entre los cuales destacan: reducción del tamaño e influencia del ejército 

salvadoreño; depuración de los mandos militares; subordinación del poder 

militar al poder civil; disolución de la Guardia Nacional Civil (PNC); 

consolidación de una nueva estructura de seguridad pública; supresión de los 

cuerpos paramilitares y de los servicios de inteligencia; creación de la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; establecimiento de 

una escuela de capacitación judicial; impulso de un proyecto general de 

reforma del sistema electoral; participación del FMLN en el juego político; 

solución del programa agrario; adopción de medidas para aliviar el costo social 

del ajuste estructural; cooperación externa para la reconstrucción del país, e 

instalación de un Foro para la Cencertación Económica y social 9Rouquie, 

1994, p. 323; Benítes, 2011, p. 28). Sin embargo, a lo que se le dio más peso 

fue a los temas relacionados con la reconversión militar y las reformas del 

sistema policial, dejando en segundo término los aspectos económicos y 

sociales (TOSSAINT RIBOT, 2015, p. 173)   
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As consequências da guerra foram diversas, além de assassinatos, massacres e 

desaparições de adultos, desapareceu uma imensa quantidade de crianças em todo país. 

De acordo com a Asociación Pro-búsqueda (2002, p. 246), muitas ONGs corruptas, 

durante a guerra, com o pretexto de ajudar as crianças, mancomunadas com o exército, as 

arrebatavam de suas famílias e as vendiam para famílias estadunidenses e europeias, 

afirmando que estavam sendo adotadas. Havia uma verdadeira máfia de tráfico de 

crianças no país, já que o exército além de sequestrá-las estava ligado diretamente a essas 

máfias.  

O número de vítimas da guerra foi calculado em 75.000 mortos, aproximadamente 

90.000 desaparecidos e um milhão de refugiados que se viram obrigados a deixar El 

Salvador, radicando-se, sobretudo, nos Estados Unidos. O conflito terminou, após um 

longo processo de diálogo entre o governo, guerrilha, demais governos centro-americanos 

e a ONU por meio da assinatura do Acordo de Paz de Chapultepec referido anteriormente, 

que permitiu a desmobilização das forças guerrilheiras e sua incorporação à vida política 

do país. Estima-se que aproximadamente 80% das vítimas eram civis, muitas das quais 

seus assassinatos foram considerados crimes de guerra, genocídio, pelas investigações 

realizadas pela Comisión de la Verdad (ONU/ 1993). 

Nesse contexto, os desastres naturais também contribuíram com a tragédia da 

guerra, uma vez que o terremoto de outubro de 1986 deixou um saldo de 

aproximadamente 2.000 mortos, 21.200 feridos e uma quinta parte da população sem teto. 

Este desastre causou perdas estimadas em 900 milhões de dólares (40% do PIB). Tudo 

isso somado as perdas provocadas pela guerra deixa El Salvador numa situação de 

pobreza sem precedentes. Calcula-se que 55.25% da população vivia em situação de 

pobreza ou pobreza extrema.  

É importante observar, que depois de mais de vinte anos da assinatura dos acordos 

de Paz que colocaram fim a uma guerra de 12 anos, as feridas causadas por essa guerra 

continuam abertas, pois nunca houve uma reconciliação nacional capaz de superar os 

velhos rancores e construir uma convivência pacífica baseada no respeito mútuo. Pelo 

contrário, os perpetradores dos massacres que dizimaram centenas de civis e 

desapareceram com outras centenas, seguem impunes atualmente. Como na Guatemala, 

as vítimas convivem dia após dia com seus algozes. Durante anos à direita, por meio do 

discurso de não falar do passado, tem mantido os arquivos do período de guerra fechados, 

inclusive o ministro de Defesa, general David Munguía Payés (2015), tem sido acusado 

por diversas ONGs nacionais e internacionais de proteger os ex- militares procurados pela 
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justiça espanhola pelo assassinato dos seis sacerdotes jesuítas cometidos em 1989 acima 

citados. 

Nesse sentido, em 2016, depois de vinte e sete do assassinato dos padres jesuítas 

se acreditou que os culpados seriam punidos pelo crime, porém até o momento isso não 

se concretizou:  

Veintisiete años después los crímenes permanecen en la impunidad. En 2016, 

tras el derribamiento de la Ley de Amnistía y la posibilidad de que los 

responsables rindieran cuentas en España, se reavivaron los ánimos de justicia 

en el caso. Sin embargo, ambos intentos chocaron contra el muro de la 

impunidad. Algunos de los autores materiales fueron juzgados en septiembre 

de 1991, en un proceso que sería catalogado por la CIDH como un “juicio 

simulado” en condiciones de abuso y desvío de poder. Bajo presiones, el jurado 

en el caso absolvió a miembros del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada, los 

presuntos autores directos, y condenó a dos oficiales quienes más tarde se 

vieron favorecidos con la Ley de Amnistía general de 1993 […] Con este 

precedente constitucional, y por gestiones de los querellantes, apoyadas por la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El 

Salvador, en enero de 2016, el juez Velasco Núñez reiteró las órdenes 

internacionales de detención en contra de los imputados. Tras presiones de 

grupos de sociedad civil nacional e internacional y de la PDDH, en febrero de 

2016, se capturaron a cuatro de los implicados, cuyo rango militar es bajo y 

quienes en el juicio de septiembre de 1991 admitieron haber participado en los 

hechos. La CSJ debía decidir si esta vez extraditaba a los detenidos 

(ARTIGAS, 2017, p. 1, 4). 

 

Ademais das quatro prisões assinaladas cabe mencionar a prisão do militar 

Inocente Orlando Montano nos Estados Unidos que aguarda sua extradição pela Espanha, 

visto que foi capturado a pedido da justiça espanhola. Contudo, o presidente Cristiani 

assim como outros militares de alta patente envolvidos diretamente no crime seguem 

impunes.  

Além disso, a violência tem devastado o país desde o período da guerra. Grupos 

violentos como las maras e pandillas, tema do qual trataremos de forma ampla nos 

próximos capítulos, vem transformado El Salvador em um dos países mais violentos do 

mundo que não está em guerra. Cabe ressaltar que a esquerda que, no momento, governa 

o país, tampouco tem tomado atitudes eficazes em relação aos problemas desse período 

assim como em relação à violência atual.  

De acordo com o periódico on-line El Faro Académico (2015) a taxa de homicídio 

em El Salvador superou Honduras, país que entre 2010 e 2014 foi considerado pela ONU 

como o mais violento do mundo: 

El Salvador ya es más violento que Honduras. Consumidos casi ocho meses de 

los 12 de 2015, las cifras oficiales de homicidios cometidos en uno y otro 

países son tan rotundas que no hace falta siquiera esperar a que termine el año 

para aseverar que al ritmo actual la tasa de homicidios por cada 100,000 
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salvadoreños será en 2015 muy superior a la tasa hondureña, el país que ha 

sido etiquetado por Naciones Unidas como el más violento del mundo entre 

2010 y 2014 (transcrição nossa) 

 

Em consonância com o referido, segundo os dados do Instituto de Medicina Legal, 

em El Salvador até 11 de agosto de 2015, foram cometidos 3,603 homicídios, uma média 

de 16 por dia, mostrando que a violência exacerbada, do período de conflito armado, 

segue viva no país apesar de apresentar estratégias diferentes das usados pelas forças do 

governo durante a guerra22.  

Concluídas nossas observações a respeito da guerra civil em El Salvador, 

passamos ao tema da Revolução Sandinista, atentando para os aspectos mais 

significativos do conflito. 

1.4 A Revolução Sandinista e suas consequências no contexto político-social  

Nicaraguense 

[...] aprovechemos esta nueva oportunidad para decirle al universo entero 

que la responsabilidad de la destrucción de Nicaragua es exclusiva de la 

política internacional de Estados Unidos de Norteamérica; de nuestra parte 

solamente hemos ejercido nuestros derechos de defensa. 

 

Augusto César Sandino,1933 

 

Antes de entrarmos diretamente no tema da Revolução Sandinista destacaremos 

alguns eventos históricos que marcaram a história da Nicarágua e serviram de base para 

o desenvolvimento do sandinismo no país.  

Desde sua independência da Coroa Espanhola (1821) e durante todo o século XIX, 

a Nicarágua esteve sob uma ordem social de um exército oligárquico e sua economia 

baseada no cultivo e exportação de café, mantendo uma disparidade gritante entre pobres 

e ricos. Além disso, suas relações com Estados Unidos, a partir do século XIX, 

contribuíram, de maneira significativa, para que essa situação se mantivesse por muitos 

anos. 

Os Estados Unidos sempre manifestaram interesse pelo território centro-

americano, sobretudo por sua posição geoestratégica no continente. Nesse sentido, o 

ditador, José Santos Zelaya (1893-1909), sonhava construir um canal interoceânico na 

Nicarágua com o apoio dos Estados Unidos, porém quando este país decidiu construir o 

                                                           
22 Cabe salientar que só em 2016 depois de mais de vinte anos de finalizado o conflito armado, foram 

condenados pela Corte Internacional e presos pela Interpol alguns dos assassinos dos padres jesuítas em 

1989 durante a guerra civil.  
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canal do Panamá, depois de fragmentar o território colombiano transformando-o em dois 

países, (1903), Zelaya ofereceu o projeto de tal canal à Alemanha e ao Japão. A 

insatisfação de Zelaya terminou com seu derrocamento (1909), produto de uma rebelião 

liberal-conservadora financiada pelos Estados Unidos. Cabe lembrar que antes a Grã 

Bretanha e os Estados Unidos também já haviam manifestado interesse na construção de 

um canal que ligasse o oceano Atlântico ao Pacífico na América Central.  

A construção de um canal interoceânico no território nicaraguense despertava 

interesse de diferentes países na época. Assim, em 1841, o superintendente de Belize 

acompanhado por um suposto monarca da tribo Miskito desembarcou em San Juan del 

Norte e comunicou às autoridades nicaraguense que dita cidade e o resto da Costa 

Atlântica pertencia ao reino de Miskito. Nesse mesmo mês o embaixador inglês informou 

ao governo nicaraguense que o reino de Miskito era protetorado britânico, cujos limites 

se estendiam desde o Cabo de Honduras até o Río San Juan na Nicarágua. 

Na realidade, por detrás da criação de um reino na Costa de los Miskitos, estava a 

possibilidade de construção do canal mencionado, uma vez que desde o período colonial 

a Nicarágua e o Panamá, por sua posição geoestratégica, despertavam o interesse de 

criação de canais interoceânicos.  

Nessa perspectiva, em1835, os Estados Unidos já haviam começado a se mobilizar 

no sentido de construir um canal no Panamá, visto que a Inglaterra só podia construir o 

canal da Nicarágua e para isso aproveitaria a parte navegável do Río San Juan del Norte 

que desagua no Lago de Nicarágua também conhecido como Lago Cocibolca. Com esse 

propósito, o rio San Juan del Norte foi incorporado ao Reino de Miskito e passou a ser 

conhecido como Greytown. 

Diante do poder da Grã Bretanha, as autoridades nicaraguenses optaram pela 

diplomacia e estabeleceram um diálogo com a Inglaterra com o apoio dos Estados 

Unidos. Desse diálogo surgiu o Tratado Clayton-Bulver, assinado em abril de 1850 por 

britânicos e estadunidenses, no qual a Grã Bretanha renunciou suas pretensões a respeito 

da construção de um futuro canal interoceânico na Nicarágua. Além disso, ficou 

determinado que o Río San Juan del Norte fosse declarado parte livre e território neutro 

do reino de Miskito. 

A pesar dos acordos assinalados, os conflitos entre os Estados Unidos e a 

Nicarágua continuaram. Nesse sentido, em 1912, as tropas norte-americanas invadem 

Nicarágua e se mantêm, de forma quase continua, até 1933. O desejo dos Estados Unidos 

era alargar seus domínios pela América Central. A frase siguiente do presidente  William 
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Howard Taft exemplififica bem o desejo expansionista estadunidense: "No está distante 

el día en que tres estrellas y tres franjas en tres puntos equidistantes delimiten nuestro 

territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El 

hemisferio completo de hecho será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como 

es ya nuestro moralmente”. É importante observar que os Estados Unidos já haviam 

invadido a Nicarágua duas vezes. A primeira em 1854 e a segunda em 1855, liderada por 

William Walker, quem invade o país e se proclama presidente.  

Depois da invasão de 1912, os Estados Unidos seguiram insistindo na construção 

do canal até 1914, quando foi assinado o Tratado Bryan-Chamorro, mediante o qual a 

Nicarágua cedia a este país os direitos para a construção de um futuro canal interoceânico 

em troca de três milhões de dólares, uma vez que a pesar do Canal do Panamá ter sido 

construído em 1903, a região nicaraguense seguia sendo de interesse estratégico. Vale 

salientar que esse acordo provocou fortes protestos na maioria dos países da América 

Central e conduziu a uma guerrilha com forte sentimento antiamericano na Nicarágua.   

A verdadeira intenção dos Estados Unidos, ao invadir a Nicarágua, não era apenas 

a construção do canal, mas proteger os interesses das companhias norte-americanas, 

principalmente as empresas mineiras e produtoras de café. Em contrapartida, o povo 

nicaraguense não se deu por vencido e organizou um movimento social de resistência e, 

a partir da década de 20, essa resistência passa ser liderada por Augusto César Sandino, 

estabelecendo-se por todo o país.  Com o apoio significativo dos camponeses, iniciou-se 

um enfrentamento bélico contra as forças do governo e o exército norte-americano, que 

terminou em 1933 quando Franklim Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos. 

Franklin acuado por problemas domésticos importantes, particularmente a Grande 

Depressão, anuncia uma política de boa vizinhança, com objetivo de retirar as forças 

militares estadunidense da Cuenca del Caribe, incluindo Nicarágua. Não obstante, estava 

consciente da derrota norte-americana, visto que fazia algum tempo que os marines de 

seu país preparavam sua retirada da Nicarágua.  

Com a retirada das tropas estadunidense, Sandino envia ao novo presidente, Juan 

Bautista Sacasa, uma proposta de paz, que é “aceita”. Dessa forma, em fevereiro de 1933 

termina oficialmente a guerra. O exército de Sandino, com exceção de um grupo de 

proteção de 100 homens, é desarmado oficialmente. A Guarda Nacional passa a ser 

reconhecida como autoridade militar pela Constituição e é designada como responsável 

pela segurança em todo país. Contudo, os membros da guarda passaram a cometer abusos 

contra antigos inimigos (sandinistas) mesmo desarmados. 
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Nesse contexto, em fevereiro de 1934, Sandino na companhia de seu pai, Gregorio 

Sandino, o escritor Sofonías Salvatierra (ministro de Agricultura de Sacasa), Francisco 

Estrada e Juan Pablo Umanzor se prepararam para um jantar no Palácio Presidencial, 

convidados por Sacasa. Porém na saída de tal jantar foram interceptados, próximo ao 

Campo de Marte, por um grupo de soldados que os conduziram a prisão de El 

Hormiguero, destruída pelo terremoto de 1972. Em seguida Sandino, Estrada e Umanzor 

foram levados ao monte La Calavera no campo Larreynaga onde foram fuzilados.  

Nessa mesma noite, Socrátes, o irmão mais novo de Sandino, também foi 

assassinato em um enfrentamento com a Guardia Nacional, que atacou a casa do ministro 

Salvatierra, em Managua. No dia seguinte a Guardia Nacional destruiu a cooperativa que 

Sandino havia estabelecido no povoado de Wiwilí, matando e fazendo prisioneiro seus 

integrantes. Dos anos depois, Anastásio Somoza Garcia afirmaria ter recebido ordens do 

embaixador dos Estados Unidos, Arthur Bliss Lane para assassinar Sandino.  

Sandino foi assassinado, porém sua gesta libertária suscitou a admiração de muita 

gente, notadamente de muitos camponeses e intelectuais seus contemporâneos e 

posteriores, tanto a nível Latino-americano quanto mundial. Particularmente na América 

Latina, Sandino é uma figura que representa um exemplo de luta pela independência e 

autodeterminação dos povos. 

Após a morte de Sandino, Anastásio Somoza García consolidou seu poder na 

Guarda Nacional e em outros contextos da sociedade nicaraguense. Nessa perspectiva, 

ascendeu ao cargo de General de División (1936) e no mesmo ano organizou uma fraude 

eleitoral que o levaria a presidência em janeiro de 1937. A partir desse momento, deu-se 

início a militarização do Estado nicaraguense que designava oficiais ativos a cargos de 

empresas de comunicação, saúde e economia. Nesse cenário, o general Somoza García 

assume o Ministério da Guarda Nacional, Marinha e Aviação. Desse modo, se consolida 

uma ditadura militar de 1934 – 1956, na qual Somoza impõe sua hegemonia nas filas da 

Guardia Nacional. Contudo, isso não impediu que houvesse conflitos, principalmente 

Guardia Nacional. A morte de Anastásio Somoza Garcia (1956), que deveria ser um 

momento de transição política no país consolidou a dinastia de sua família, já que os 

cargos mais importantes do seu governo haviam sido assegurados por ele para seus filhos, 

entre eles Luis Anastasio Somoza Debayle que assume a presidência, dando continuidade 

à ditadura. 

Entre 1956 e 1974 o comando do coronel Anastasio de Jesús Somoza Debayle, se 

caracterizou pela decomposição interna do exército. A Guarda deixou de ser uma 
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“instituição” do governo para ser um exército da família Somoza. Nesse sentido, nos anos 

60, graças ao apoio norte-americano, a Guardia Nacional se fortaleceu militarmente com 

técnica, armamento e preparação acadêmica de seus membros, permitindo-lhe enfrentar 

várias conspirações internas e incipientes da guerrilha. 

No entanto, os movimentos de luta contra a ditadura somocista se intensificaram, 

resultando na constituição da Frente de Liberación Nacional de Nicaragua que seria o 

embrião do que, posteriormente, se conheceria como Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN). 

Antes de entrarmos diretamente no tema da Revolução Sandinista cabe salientar 

que esse foi um movimento diferente dos conflitos bélicos que se desenvolveram na 

Guatemala e em El Salvador acima assinalados. Segundo (CUEVAS MOLINA, 2015, p. 

7), a grande diferença entre a Revolução Sandinista e os conflitos armados nesses países 

está ligada ao fato de uma revolução ter objetivos claros que apesar de todos os problemas 

pós-revolução muitos foram postos em prática. Em contrapartida, os grupos 

revolucionários na Guatemala e El Salvador não concretizaram seus objetivos porque não 

ganharam a luta como pretendiam e, nesse sentido, além do tecido social desses países ter 

se rompido, de maneira significativa, os movimentos de luta não foram capazes de mudar 

o status quo destas sociedades. Enquanto a Revolução Sandinista mudou totalmente os 

rumos da Nicarágua apesar de todas suas contradições e problemas enfrentados pelo 

governo sandinista como veremos mais adiante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Feita esta observação passamos a tratar da Revolução Sandinista e seu impacto na 

Nicarágua contemporânea. Nesse contexto, cabe destacar o grupo de jovens 

revolucionários formado, a partir de 1957, por Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga, 

Tomás Borges, Oswaldo Madriz e Heriberto Carrillo como primeiro grupo que se 

identificava com os princípios proletários. Em outubro desse ano foi organizado no 

México o Comité Revolucionario Nicaragüense presidido por Edén Pastora Gómez, Juan 

José Ordóñez, Roger Hernández e Porfirio Molina. Lembramos a Juventud Patriótica 

Nicaraguense, vinculada ao Partido Conservador, da qual participavam, entre outros, 

José Benito Escobar, Germán Pomares, Salvador Buitrago, Roger Vásquez, Julio 

Buitrago, Daniel Ortega (atual presidente da Nicarágua), Fernando Gordillo, Manolo 

Morales, Jorge Navarro, Orlando Quiñónez, Ignacio Briones, German Vogl e Joaquín 

Solís Piura, no contexto da Revolução Cubana e sua influência na América Latina. A JPN 

se definia como um grupo de jovens comprometidos com a democracia e a justiça social 

e não mantinha relação com partidos políticos.  
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Em 1960 a JPN realiza diversas mobilizações em Managua, Matagalpa e Carazo. 

Essas mobilizações tiveram como propósito confrontar a repressão e a morte de vários 

estudantes, além de apoiar o governo cubano que se encontrava em dificuldade com o 

governo de Somoza.  

Nesse cenário, Edén Pastora junto com outros cinco nicaraguenses se integram ao 

movimento guerrilheiro Frente Revolucionario Sandino, em La Segovia. No inicio de 

1961 é fundando o Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) do qual participa muita gente 

proveniente do setor da educação, operários, camponeses, inclusive pequenos 

empresários. Ademais participava Santos López, guerrilheiro que havia lutado com 

Augusto César Sandino. Esse movimento estabeleceu suas bases em três cidades do país: 

Managua, León y Estelí, ainda que seu quartel se encontrasse em Honduras. 

 Em março desse mesmo ano o MNN realiza sua primeira atividade pública em 

apoio a Revolução Cubana, além disso, protesta contra o governo da Nicarágua por suas 

relações com os Estados Unidos. Ainda nesse mesmo ano tal organização foi substituída 

pela Frente Sandinista de Liberación Nacional acima referida. 

Segundo Robinson Salazar Pérez (s/d, p. 13), no final dos anos setenta, a América 

Latina experimentava uma forte instabilidade política, principalmente aquelas ligadas às 

forças democráticas progressistas de esquerda que se viam afetadas pela Política de 

Segurança Nacional e de Guerra de Baixa Intensidade desenvolvida pelos Estados 

Unidos, juntamente com governantes civis e militares, em países considerados 

comunistas. 

Naquele momento, a Nicarágua se encontrava em uma conjuntura política difícil, 

submetida à legendária ditadura de Anastásio Somoza, que havia se apoderado do 

patrimônio da nação, administrando como se fosse sua propriedade privada, deixando 

claro o desmoronamento e caos institucional, orgânico e estatal no país. O projeto de 

nação não havia sido concluído, as classes sociais estavam enfraquecidas, não havia uma 

distinção entre a função do Estado e o comportamento da família do ditador. A Guarda 

Nacional se comportava como guardiã dos somozas e a acompanhava em suas tarefas 

administrativas, comerciais e de apoio político nas eleições, não havia uma clara distância 

ideológica entre os partidos políticos, liberal e conservador, qualquer um que ganhasse 

beneficiaria a família Somoza. 

Nesse contexto, entre 1970 e 1974 se desenvolveu um longo processo de 

organização interna e de ataques esporádicos, que foram destruindo a moral da Guarda 

Nacional, que se desesperava com a dimensão de organização e luta da FSLN, que 1974 
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a FSLN estava consolidada e se fazia presente em todo país. Para manter sua estrutura 

organizativa se preparava política e militarmente, dentro e fora do país e, para isso, 

contava com a colaboração de Cuba e da União Soviética, entre outras nações que 

aspiravam o fim da dinastia Somoza.  

É nesse cenário que a FSLN lidera o assalto à casa Chema Castillo e detém o corpo 

diplomático estadunidense, obrigando Somoza a negociar com tal organização.  A esse 

fato há que acrescentar o assalto ao quartel Waslala, que foi a gota d’água para que o 

general Somoza declarasse estado de sítio e encabeçasse uma perseguição generalizada, 

prendendo e assassinando a muitos nicaraguenses que, apesar de não ter relação com o 

FSLN, eram considerados inimigos da ditadura. 

Em 1976 surgem algumas discrepâncias e se consuma uma divisão entre a FSLN 

fragmentando-a em três organizações com o mesmo nome: FSLN Proletario, FSLN 

Guerra Popular Prolongada (GPP) e o FSLN Insurrecional. Tal fragmentação se deve a 

questões de ordem tática e radicalização ideológica, ou seja, que setores priorizar e que 

métodos de luta privilegiaria o enfrentamento armado contra a ditadura. A pesar da 

repressão, somada as diferenças internas, nenhuma das tendências da Frente Sandinista 

deixou de lutar contra a ditadura. Pelo contrário, continuaram organizando e preparando 

o povo para o ataque final contra o somocismo. Nesse cenário violento, em novembro do 

mesmo ano, Carlos Fonseca Amador, líder máximo da FSLN e fundador de tal 

organização, é assassinado aumentando a crise entre a FSLN e governo de Somoza.  

Quatro anos após a morte de Carlos Fonseca, em janeiro de 1978, é assassinado 

Pedro Joaquín Chamorro, jornalista, escritor, empresário e político nicaraguense opositor 

ao governo de Luis Somoza Debayle e da ditadura de Anastásio Somoza Debayle. O 

assassinato de Chamorro marca o início do fim da ditadura, aumentando a crise política 

na Nicarágua e na América Central: 

El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, la mañana del marte 10 de enero de 

1978, ha sido considerado  con razón como el momento desencadenante de la 

crisis política en Centroamérica. De hecho, como ha quedado establecido en la 

parte correspondiente a la vida política en la tardía postguerra (véase tomo V), 

diversos acontecimientos venían conformando una situación anormal en 

Nicaragua, El Salvador y Guatemala. La muerte del líder conservador 

nicaragüense, responsabilidad directa del dictador Anastasio Somoza Debayle, 

marca simbólicamente el comienzo del fin de esa dictadura y, paralelamente, 

acrecientan la crisis en los otros dos países mencionados (FIGUEROA 

IBARRA, 1993, p. 35). 

 

A figura de Chamorro, proprietário e diretor do jornal “La prensa”, ademais de 

presidente da coalizão política, Unión Democrática de Liberación (UDEF), era 

considerado, por seu próprio mérito, um representante da oposição ao somocismo. Os 
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assassinos de Chamorro jamais imaginaram as consequências que teria sua morte, visto 

que a partir daquele momento a Nicarágua jamais foi a mesma.  Conforme referido acima, 

há vários anos o país estava imerso numa pobreza extrema que se incrementou com o 

terremoto de dezembro de 1972, responsável por destruir boa parte de Managua. Além 

disso, havia uma constante repressão levada a cabo pelo governo para deter a maré de 

conflitos armados encabeçados pela Frente Sandinista de Liberación Nacional. Após a 

morte de Chamorro o país experimentou distúrbios sociais nunca vistos em sua história. 

A ira popular invadiu a Nicarágua, houve saqueios, incêndios a comércio, a carros e 

ônibus como forma de enfrentar a violência dos aparelhos repressivos da ditadura de 

Anastásio Somoza Debayle, verdadeiro responsável pelo crime citado. 

Em 1979 os combatentes criam diversas frentes de luta por todo país. Os dirigentes 

das três tendências da FSLN assinam um acordo de unidade da Frente Sandinista e 

decidem levar a cabo a batalha final contra o regime de Somoza.  Finalmente, em junho 

de 1979, os sandinistas lançam uma ofensiva final, fazendo um chamado para uma greve 

geral com o propósito de envolver toda a população civil, sendo fortemente reprimida 

pela Guardia Nacional que cometeu um grande genocídio contra a população civil, com 

bombardeios massivos nas cidades e no campo, assassinando a qualquer suspeito de 

colaborar com os sandinistas.  

 Em contrapartida, os sandinistas, liderados pelo comandante Edén Pastora, 

invadem o Palacio Nacional, em Managua, retendo deputados e senadores e mais 3.000 

pessoas que trabalhavam no edifício. Diante dessa situação, Somoza se ver obrigado a 

aceitar as exigências da FSLN de liberar os presos, publicar comunicados 

revolucionários, dá meio milhão de dólares à organização e permitir a partida do comando 

da Guardia Nacional para o exterior. Nesse crítico cenário Somoza renúncia e parte para 

exilio, sendo assassinado posteriormente no Paraguai.    

Segundo Figueroa Ibarra (1993, p. 67), a maneira como se deu a renúncia de 

Anastasio Somoza modificou a moderação propagandista da FSLN, ao provocar uma 

incontrolável e inesperada debandada da Guardia Nacional. A torpeza do presidente 

provisional, Francisco Urcuyo (substituto de Somoza), anunciando sua permanência no 

poder até 1981, produziu uma confusão entre os somocistas, favorecendo o sandinismo. 

Assim, em 1979, os sandinistas tinham consciência de seu triunfo, abolindo o Estado 

somocista em seu núcleo fundamental: a Guardia Nacional. 

A renúncia de Somoza foi uma vitória histórica para o povo nicaraguense e para 

a região centro-americana que se viam afetados diretamente por sua ditadura, além disso, 
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a família somoza, principalmente depois do terremoto de Managua, chegou a estender seu 

poder econômico de tal forma que os empresários locais se sentiam ameaçados, uma vez 

que, em 1979, tal família controlava mais de um terço da economia do país. Tudo isso, 

somado ao assassinato de Chamorro, favoreceu o enfrentamento contra a dinastia abrindo 

um novo caminho para criação de novas bases sociais para Frente Sandinista. No entanto, 

o êxito dessa luta deixou um saldo de mais 40.000 mortos como bem observa Pérez 

Brignoli (2010, p.179).   

 [...] el éxito, en 1979, de esa dramática lucha de la sociedad contra el Estado 

que costó más de 40.000 muertos no puede entenderse sin recurrir también a 

factores internacionales. La vacilante política norteamericana durante el 

gobierno de Carter se encontró, de subidito, sin opciones y sin aliados entre un 

apoyo casi incondicional a la dinastía agonizante y la conciencia moral sobre 

la cuestión de los derechos humanos. El Frente Sandinista recibió un cuantioso 

apoyo de vecinos influyentes como México, Venezuela y Cuba, o 

estratégicamente situados, como Panamá y Costa Rica. Igual que en el frente 

interno, la progresiva repulsa al régimen de Somoza permitió aglutinar una 

oposición eficaz como variada. 

 

Nesse contexto, ao assumir o poder, a FSLN inicia uma série de transformações 

no país começando pela expropriação dos bens da família Somoza, ademais realiza uma 

reforma agraria, nacionaliza as minas, a pesca e os recursos naturais do país. Um dos 

projetos mais significativos desse período foi a Cruzada Nacional de Alfabetización que 

teve um papel relevante no país, reduzindo o analfabetismo de 53% para 12, 9%. Além 

disso, a mortalidade infantil foi reduzida de 120% para 64% das pessoas nascidas vivas 

no país, as consultas médica de 2,4 a 6 milhões e a erradicação de enfermidades 

epidêmicas como, a poliomielites, a redução da subtilização da força de trabalho de 33% 

para 16%, teve início uma reforma urbana com a qual foram beneficiadas 200.000 pessoas 

que viviam em 400 “repartos”23 ilegais, os preços do aluguel foram reduzidos e o ritmo 

da construção de moradias populares foi quadriplicado. No que se refere à reforma agrária 

afirma Figueroa Ibarra (1993, p. 74): 

Desde el triunfo revolucionario hasta julio de 1989 había sido afectada por la 

reforma agraria casi la totalidad de las explotaciones agrícolas de más de 500 

manzanas y una gran proporción de las tierras ganaderas. Los aglomerados 

estatales agroindustriales, las cooperativas y los pequeños productores 

beneficiados por la reforma agraria poseían poco menos de 50% de la tierra, el 

59% de la maquinaría agrícola y consumían el 66% del crédito. Mientras en el 

último año de somocismo el campesinado recibía el 4% de los créditos, en 

1989 recibía el 35%  

 

                                                           
23 Repartos – pequenos terrenos invadidos pela população pobre que não tinha condições de obter 

moradia em terrenos legalizados 
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Ninguém, nem mesmo os sandinistas, ou a própria Casa Branca e o amplo 

movimento de forças políticas não sandinistas que apoiaram a revolução, contemplavam 

essa opção como algo possível. O movimento sandinista se transformou num fenômeno 

decisivo, de confrontação à política norte-americana, que apoiou a Somoza quase até os 

últimos momentos.Tal fenômeno, no contexto centro-americano, transformou a 

Nicarágua num território com um poder político diferente e contraditório em relação aos 

países vizinhos, estimulando os processos revolucionários em El Salvador e na 

Guatemala. 

O movimento de massa contra o imperialismo na Nicarágua assumiu um papel 

relevante não apenas no cenário nicaraguense e centro-americano, mas no contexto latino-

americano. Nesse sentido, a luta desenvolvida por Sandino na primeira metade do século 

XX, assim como a Revolución Sandinista e toda a mobilização contra a ditadura de 

Somoza contemplou um amplo espectro importante de forças sociais incluindo as massas 

urbanas de Managua e León, além dos camponeses e setores médios importantes da 

burguesia nicaraguense. Nesse contexto, Honduras e Costa Rica brindaram apoio 

logístico permitindo que as forças guerrilheiras usassem suas fronteiras. Da mesma 

forma, Panamá, Cuba e Venezuela ajudaram com armas e apoio financeiro. Cabe advertir 

que nos momentos finais do conflito quase todos os governos latino-americanos 

ofereceram apoio moral ao movimento sandinista:  

La caída del Somoza combinó, en ese sentido, la movilización de masas y la 

insurrección popular con una importante organización militar y una solidaridad 

ideológica extremadamente rara si nos atenemos a su amplitud y diversidad. 

Como resultado de todo ello no solo fue Somoza el desalojado del poder; 

también la Guardia Nacional sufrió una completa derrota militar y toda su 

estructura pudo así ser desmantelada (PÉREZ BRIGNOLI, 2010 p. 184 -185). 

  

A Revolução Sandinista teve três frentes ideológicas principais. Em primeiro 

lugar, o sandinismo histórico, ou seja, a herança das lutas de Sandino contra a invasão 

norte-americana (1927- 1933) e seu ideal político nacionalista e anti-imperialista 

relacionado com a memória popular de uma figura quase mitológica. Em segundo lugar, 

estava ligada ao que podemos denominar “socialismo terceiro mundista” representado, 

notadamente pela experiência cubana e também por algumas revoluções na Ásia e África. 

Em terceiro lugar, com o cristianismo de uma Igreja Popular, baseado na Teologia da 

Libertação.   

Nesse cenário, cabe destaque a literatura de testemunho que teve um papel 

primordial na produção literária do momento bem como em El Salvador e na Guatemala. 

A obra La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, do escritor e comandante 
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sandinista Omar Cabezas é considera o testemunho mais expressivo dessa corrente 

literária na Nicarágua.  

Não obstante, a pesar de seus esforços para instaurar a democracia no país, as 

contradições da Revolução Sandinista eram insuportáveis, ainda que tenha consolidado 

suas bases político-militares. Nesse sentido, nas eleições de 1984 os sandinistas 

receberam apoio popular, além disso, as forças irregulares apenas subsistiam graças ao 

apoio norte-americano. Contudo, seus esforços para reconstruir parcialmente o país não 

se concretizaram devido a uma crise econômica provocada por anos de conflitos. É nesse 

cenário que se desenvolve a Contrarrevolução a qual descrevermos no próximo item. 

1.5 Contrarrevolução e crise político-social na Nicarágua  

 

 A oposição ao sandinisimo iniciou no exterior, sobretudo nos Estados Unidos. 

Durante o governo de Carter, o Conselho de Segurança já arquitetava uma maneira de 

criar uma força anti-sandinista. Para isso, apoiava-se na Legión 15 de Septiembre, 

formada por ex-oficiais do exército de Somoza, responsáveis pelo início da Contra e, em 

seguida, organizada pelas Fuerzas Democraticas Nicaragüense (FDN). Assim, em 

dezembro de 1981 a CIA recebeu instruções do governo estadunidense, além de 19 

milhões de dólares, para atuar na Nicarágua. Em consonância com isso, no verão de 1982, 

as forças irregulares que, tinham como santuários Honduras e, parcialmente a Costa Rica, 

atuavam livremente. É importante ressaltar que no final desse ano, os Estados Unidos 

construíram sete pistas de pouso e duas bases militares em Honduras, ativaram grupos de 

oposição no interior e invadiram Granada em outubro de 1983, além de iniciar a 

construção de vários portos na Nicarágua em 1984. 

A ofensiva da Contra na Nicarágua não era apenas militar, mas, também, 

econômica, diplomática, etc. Para confrontar o governo sandinista, os Estados Unidos 

desenvolveram uma forte campanha contra o sandinismo em todo seu território a fim de 

isolá-los. Porém seus planos não alcançaram os resultados esperados, uma vez que muitos 

estadunidenses eram solidários a causa sandinista e os apoiavam, além disso, a Corte 

Internacional condenou os Estados Unidos (1985) como agressor à Nicarágua e isso, 

certamente, o “afastou” da Contra nicaraguense. Entretanto, manteve sua presença no 

cenário político do país. 

De acordo com Torres-Rivas (1993, p. 28), em 1986, a Contra se manteve como 

uma força mercenária que nunca foi capaz de ser uma opção de poder mesmo recebendo 
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cem milhões dólares oferecidos pelo Senado norte-americano que incrementaram sua 

presença de maneira significativa. É importante ressalvar que, em 1981, o número de 

combates esteve entre 15 e 26 ataques à população civil, no final de 1985 chegou a 1.637 

e os danos causados a população civil chegaram a 301. 

Nesse cenário, os sandinistas buscam uma forma de negociar com a Contra a fim 

de deter a agressão interna, mas não tiveram êxito em tal negociação. Da mesma forma, 

o Grupo Contadora24 não foi capaz de fazer com que os acordos de Paz fossem 

cumpridos. O Diálogo foi se construindo por meios de constantes desgastes internos do 

regime sandinista e o descrédito da RN (resistência nicaraguense) por suas sangrentas 

ações contra a população civil, além da oposição crescente na Câmara e no Senado norte-

americano depois de Irangate25. Os efeitos de Contadora, sobretudo o cansaço de todos, 

levou a um conflito sem fim. Como resultado, no que se refere aos compromissos 

assumidos em Esquipulas I, o governo da Nicarágua anunciou, no dia 25 de agosto de 

1987, a organização de uma Comisión Nacional de Reconciliación, na qual convocou os 

partidos políticos, entre outras medidas, com o propósito de diminuir a tensão que 

dominava o país.  

Diante de todos os acontecimentos acima aludidos, ficou evidente a falta de 

cumprimento dos acordos de Paz de Esquipulas I26 sem os princípios de assimetria e 

simultaneidade neles estabelecidos. A Contra não se desarmou mediante o acordo de 

Esquipulas e sim dois meses depois da mudança de governo com o acordo de Toncontín, 

em 1990. Os fatores acima referidos, somados a pressão diplomática por parte dos 

governos centro-americanos, no contexto dos Acordos de Esquipulas II27 em agosto de 

1987, permitiram que o governo sandinista mudasse sua posição em relação a Contra, 

aceitando negociar.  

                                                           
24 Grupo Contadora - foi uma instancia multilateral proposta por México e Colômbia (1983) para qual o 

Panamá e a Venezuela foram convidados participantes com o propósito de promover conjuntamente a paz 

na América Central. 
25 Irangate – foi um escândalo político nos Estados Unidos revelado pela mídia em novembro de 1986, 

durante o segundo mandato do presidente Ronald Reagan, no qual figuras chave da CIA facilitaram o tráfico 

de armas para o Irã, que estava sujeito a um embargo internacional de armamento, para assegurar a 

libertação de reféns e financiar a Contra Nicaraguense. 
26 Acuerdo de Paz de Esquipulas I - Foi uma iniciativa levada a cabo na década 1980 para resolver os 

problemas dos conflitos armados nos quais a América Central estava envolvida. Esse acordo foi construído 

a partir do desenvolvido pelo Grupo Contadora entre 1983 e 1985 na cidade de Esquipulas, Guatemala. 
27 Acuerdo de Paz de Esquipulas II - Os Presidentes das Repúblicas da Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicarágua y Costa Rica juntamente com o Grupo Contadora se reuniram, na Cidade da Guatemala nos dias 

6 e 7 de agosto de 1987, com o propósito de firmar os Acordos de Paz para pôr fim aos conflitos armados 

na região. Esse processo recebeu o apoio de governantes e organizações de diversas partes do mundo, 

especialmente da Comunidade Econômica Europeia, da ONU e do papa Juan Pablo II. 
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Depois dessas ações, os sandinistas negociaram cedendo em muitos aspectos. Sete 

meses depois, nos dias 21 e 23 de março de 1988, em Sapoá resolveram discutir as 

condições de Paz com a Resistência Nicaraguense (RN). Nessa perspectiva, a necessidade 

de resolver o conflito na Nicarágua levou Daniel Ortega, durante a reunião da Cúpula de 

Costa del Sol, em fevereiro de 1989, a se comprometer em adiantar as eleições 

presidenciais, já que a Nicarágua se encontrava no limite de suas forças com o conflito, 

além de Granada ter sido invadida pelo Estados Unidos como bem observa Figueroa 

Ibarra (1993, p. 72): 

[...] Granada en 1983 y posteriormente Panamá en 1989, serán muestras 

contundentes de que siendo la invasión la opción de última instancia en la 

política imperialista hacia Centroamérica tampoco es una posibilidad 

desdeñable. Pero a principio de 1989, la guerra de desgaste de la Contra con el 

objetivo que el gobierno nicaragüense tenía de derrotar política y militarmente. 

La ofensiva de marzo de 1988 ha completado en gran medida la derrota 

iniciada en 1985, pero es necesario desarmar políticamente hasta el último 

argumento del imperio. El FSLN sabía que los tiempos que había vivido 

Nicaragua bajo su gestión gubernamental habían sido muy malos. También 

confiaba en el capital político heredado desde la gesta insurreccional y que 

había funcionado bien en 1984. Y con esa confianza se lanzaría a las elecciones 

de 1990.  

 

A pesar da confiança da FSLN 1990 não era 1984, pois muitas coisas haviam 

mudado. Entre essas duas datas os problemas econômicos, somados ao sangue derramado 

de milhares de jovens nicaraguenses envolvidos no Servicio Militar Patriótico havia 

alterado o rumo do país. Por outro lado, mesmo com esses problemas, em julho de 1989, 

ao se comemorar, na Plaza Carlos Fonseca, o décimo aniversário do triunfo sandinista, 

havia esperança de vitória. Tal evento reuniu 300.000 pessoas que apoiavam o governo 

sandinista e isso demonstrava a vitória eleitoral de 1990. Nesse sentido, o discurso de 

Daniel Ortega, naquela ocasião, seria o primeiro de uma longa campanha eleitoral que 

vislumbrava a vitória. Entretanto, o resultado de tais eleições mostrou que a confiança da 

Frente Sandinista não se concretizou, uma vez que Daniel Ortega perde as eleições para 

Violeta Barrios Chamorro.  

Cabe salientar que tanto a Comunidade Econômica Europeia quanto vários países 

da América Latina, entre eles: México, Colômbia e Venezuela se mantiveram distante da 

política estadunidense e conseguiram impedir uma suposta invasão dos Estados Unidos à 

Nicarágua. Em contrapartida, a queda do Bloco Soviético aproximadamente entre 1989 e 

1990 foi essencial para o processo de pacificação no país. O conflito armado trouxe sérias 

consequências econômicas não só para Nicarágua e sim para a região. 
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Conforme aludido anteriormente, a Nicarágua, ao longo de sua história, tem sido 

vítima do poderio norte-americano: invasão filibustera, agressões armadas, tentativas de 

incorporação territorial, formação de governos oligárquicos feudais, patrocínio à ditadura 

da dinastia Somocista, financiamento da Contra, entre outros como mostra o fragmento 

seguinte: 

Los ejercicios militares conjuntos en Honduras fueron juegos de guerra, en 

previsión de la misma o como mecanismo de chantaje.  Las acciones 

encubiertas de la CIA en Nicaragua – con el minado de puertos - construyeron 

advertencias de una voluntad que no llegó a manifestarse abiertamente. Hacia 

1987 todos los contendientes, forzados por situaciones que les eran particulares 

se fueron convenciendo de estos conflictos no habían ganadores (TORRES-

RIVAS, 1993, p. 28) 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a luta pela democracia na Nicarágua iniciou 

logo após a primeira reeleição de Somoza pai (1942) e se transformou em insurreição, 

com uma participação multiclassista por volta da década de 70. Nesse sentido, a caída de 

Somoza, devido à natureza do regime e os instrumentos de sua derrota, foi o colapso do 

Estado que deixou um profundo vazio de poder e abriu possibilidades de mudanças no 

sistema político. Os sandinistas, por meio de uma linguagem radical, se propuseram a dar 

satisfação aos anseios da população. No entanto, isso não se concretizou porque tiveram 

que enfrentar quase oito anos de guerra civil provocada por interesses externos. Os 

esforços de luta junto com o embargo norte-americano e os erros na condução do seu 

governo provocaram a caída da atividade econômica. A seca, as inundações e o furacão 

Juana (1988) que destruiu toda estrutura do Atlântico, completaram o desastre político e 

econômico. Mais de 30.000 pessoas morreram durante a guerra, isso somado aos 

desastres naturais provocam uma perda de dezesseis bilhões de dólares, deixando o país 

em uma situação delicada.                                                                                                                                          

É importante observar que apesar dos diferentes problemas e contradições vividos 

pelo movimento sandinista, é inegável o avanço do país durante seus dez anos de governo 

revolucionário, principalmente se consideramos as circunstâncias econômicas e a 

agressão imperialista norte-americana. Durante toda a década o país enfrentou uma crise 

econômica que afetava toda a região, somada a crise econômica provocada pela Contra 

que, durante a administração de Reagan, causou um prejuízo de 12.300 milhões de 

dólares, a mesma cifra pela qual a Nicarágua havia processado os Estados Unidos diante 

da Corte Internacional de Justiça. Assim, enquanto países como Costa Rica e Honduras 

usufruíam da ajuda recebida do império norte-americano, a Nicarágua era submetida a 

essa agressão, ademais em 1985 os Estados Unidos embargou o país.  
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Apesar de todos os problemas assinalados, segundo dados do PNUD (2013) a 

situação da Nicarágua vem melhorado nos últimos anos e isso se reflete no crescimento 

de 4.5% do PIB. Contudo, o número de pessoas afetadas pela pobreza ainda é muito alto. 

A Nicarágua juntamente com a Guatemala, Honduras, excetuando Haiti são os países com 

índices de desenvolvimento humano mais baixo da América Latina.  

Concluídas nossas observações acerca do conflito armado na Nicarágua e suas 

consequências político-social e econômica, passaremos ao nosso próximo item no qual 

nos focaremos na história hondurenha, especialmente as ditaduras, sua dependência em 

relação aos Estados Unidos e a violência atual. 

1.6 Ditaduras internas e dependência externa: Uma aproximação ao contexto sócio-

histórico hondurenho  

 

Em Honduras ao contrário da Guatemala, El Salvador ou Nicarágua não houve 

guerra civil, muito menos revolução ou contrarrevolução. No entanto, é o país do 

Triângulo Norte centro-americano que mais sofreu golpes de Estado. Segundo Miguel 

Cáceres Rivera; Sucelinda Zelaya Carranza (2005, p. 1), desde o período da 

independência até o a reforma liberal, a instabilidade esteve presente constantemente na 

vida política nacional de Honduras. Nesse sentido, as classes sociais desenvolveram um 

movimento reformista mas não conseguiram consolidar um setor produtivo, muito menos 

houve crescimento econômico. Diante desse cenário, tais classes continuaram se 

enfrentando para conquistar o controle do Estado, visto que esta era a principal fonte de 

riqueza e privilégio do país. Convictos desse propósito prolongaram tal instabilidade 

política até 1932, véspera da ascensão de Tibúrcio Carías Andino à presidência da 

república. A partir desse momento se inicia o período conhecido como Cariato e a luta 

pelo poder provoca 210 enfrentamentos armados por todo o país.28 

 Assim, durante a primeira década do século XX, num ambiente de sucessivas 

guerras nacionais pelo poder, se incorpora ao país um novo elemento: as empresas 

bananeiras de capital estrangeiro (norte-americanas). Antes já haviam sido instaladas 

empresas mineiras da mesma origem e, em março de 1906, foi assinado o primeiro 

contrato entre as empresas produtoras e exportadoras de banana, de maneira especial a 

                                                           
28  Antes de iniciarmos nossas considerações a respeito de Honduras, gostaríamos de ressaltar que este é 

um país pouco conhecido dentro da própria da América Central e para nós sul-americanos esse 

desconhecimento se acentua ainda mais, já que a distância geográfica e o nosso desconhecimento histórico 

e cultural em relação a Centro-américa não nos tem permitido uma aproximação maior à região, exceto, 

durante esse ano (2015), vivendo na Costa Rica, estamos tendo a possibilidade de conhecê-la mais perto.   
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Vaccaro Brothrs Company e o governo hondurenho. Nos anos posteriores novos 

contratos e transferências dos contratos originais para outras empresas permitiram a 

incorporação da Cuyamel Fruit Company e da United Fruit Company, por meio de suas 

subsidiárias: Tela Rail Road Company e Truxillo Rail Road Company. Essas empresas 

controlavam a produção de fruta em todo o país, explorando a mão de obra barata 

hondurenha.  

Nesse sentido, durante o governo de Miguel Rafael D Cuéllar, os Estados Unidos 

trataram de pôr um fim aos conflitos centro-americanos por meio do Acordo de Paz y 

Amistad Centroamericana em 1907. Em contrapartida, entre 1920 y 1923, ocorreram 

dezessete enfrentamentos ou tentativas de golpes de Estado em Honduras que 

contribuíram, de maneira significativa, para o aumento da instabilidade política no país.  

Seis anos depois (1929) Vicente Mejía Colindres assumiu a presidência com 

grandes esperanças em sua administração e na nação. Honduras parecia caminhar rumo 

ao progresso político e econômico. Porém, a esperança de Colindres se desvanece com o 

início da Grande Depressão, além das empresas norte-americanas, acima citadas, ademais 

de outras questões, uma vez que estas não apenas controlavam a riqueza do país, mas 

também controlavam o sistema político, colocando e tirando políticos do poder de acordo 

com seus interesses.   

Com a saída de Colindres da presidência, assume o poder o general Tiburcio 

Carías Andino, já referido, que governou Honduras por meio de uma ditadura durante a 

Grande Depressão até 1948. Ao longo de seu governo melhorou a situação fiscal, 

modernizou as forças armadas, houve uma pequena melhora na educação e na 

infraestrutura do país, além disso, manteve uma relativa paz no país. Por outro lado, seu 

governo esteve marcado pela repressão e abuso de poder. Mesmo beneficiando às diversas 

empresas norte-americanas, Carías foi pressionado pelos Estados Unidos a deixar o 

poder.  Nesse cenário, foram realizadas eleições livres no país, porém Carias encontrou 

formas de usar sua influência, nomeando o advogado Juan Manuel Gálvez como 

candidato pelo Partido Nacional.  

Ao assumir o governo Juan Manuel Gálvez, seguiu a maior parte das políticas 

ficais da administração de Carias, reduziu a dívida externa, entre outras ações. Assim 

como Carías, Gálvez deu certa atenção à educação, que passou a receber um pressuposto 

nacional maior, houve uma mudança significativa na política, uma considerável liberdade 

de imprensa, muitos exilados políticos puderam regressar ao país, foi permitida a 

reorganização do Partido Liberal assim como outros grupos políticos, foi criado o Banco 
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Central de Honduras e o Banco Nacional do Fomento (atual BANADESA). Da mesma 

forma, os trabalhadores se beneficiaram durante seu governo. Em contrapartida, as 

companhias frutíferas norte-americanas seguiram recebendo privilégios do aparelho 

estatal hondurenho em todos os sentidos. 

Apesar de alguns avanços, sua administração se viu afetada por sua repressão aos 

sindicatos a partir da greve dos trabalhadores da zona bananeira, em 1954, na costa norte 

e seu apoio a derrocada de Jacob Arbenz, presidente da Guatemala, ao ceder o território 

hondurenho para tal ação. Nesse cenário, entregou o país nas mãos de seu vice-presidente 

Lozano Díaz, por motivos de saúde em novembro de 1954. 

Nas décadas de sessenta e oitenta, os golpes militares eram constante em 

Honduras. Já não era um general ou um coronel quem, com apoio de seus colegas, se 

lançavam a conquista do poder e sim a corporação militar que intervinha na vida política. 

Essa situação se desenvolveu devido ao surgimento de uma consciência corporativa entre 

os oficiais, uma crescente burocratização do exército e maior participação na vida 

econômica. No entanto, a intervenção militar não era um fenômeno autónomo, mas 

fomentado pela sociedade civil, graças à incapacidade dos partidos políticos e do próprio 

sistema para resolver determinadas questões políticas. A pesar de alguns golpes terem 

sido promovidos pelo governo norte-americano desde Washington, normalmente os 

golpistas buscavam apoio da embaixada norte-americana em Honduras antes de quebrar 

a ordem institucional, algo mais frequente do que a participação aberta do Departamento 

de Estado Americano. Por este meio se esperava obter maior legitimidade e rápido 

reconhecimento internacional. 

Não é por acaso que Honduras, assim como Centro-américa em geral, é 

considerada, na América Latina, como República Bananera, nome depreciativo que se dá 

não só a Honduras, mas a toda região centro-americana29 por sua dependência em relação 

aos Estados Unidos. Entretanto, no contexto centro-americano Honduras é considerada 

como República Bananera por ser vista como um país instável politicamente, pobre, 

atrasado, sem soberania. Segundo Rivera Alfaro (2011 p. 37), comparado a outros países 

da região, Honduras parece ser o menos representativo no contexto dos conflitos que se 

desenvolveram na América Central. Contudo, sua relação de subordinação aos Estados 

Unidos, que durante tais conflitos buscavam um substituto regional, para substituir a 

                                                           
29   Isso se deve ao fato de que a companhias bananeiras eram tão poderosas que agiam como outro governo 

dentro do país, ditando as regras de como este deveriam ser governados. Ou seja, países sem soberania real, 

controlados, especialmente pelos Estados Unidos. 
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Nicarágua depois da vitória da FSLN, mostrando sua incapacidade de se autogerir. A tudo 

isso se agrega sua posição geográfica que permitia que os Estados Unidos monitorassem 

os países centro-americanos.   

No contexto político, surge um movimento popular hondurenho de longa tradição 

importante depois da greve bananeira em 195430, que envolveu quase todos os 

trabalhadores do país. Nesse sentido, as organizações sindicais e camponesas enfrentaram 

dificuldades nos primeiros anos dessa década devido a brigas internas, principalmente as 

ações repressivas ligadas à preparação das forças armadas e sua nova estratégia regional. 

Da mesma forma, que sucedeu na Guatemala em 1985 e em El Salvador em 1986, foram 

organizadas devido ao descontentamento surgido, em 1984, com o conflito desenvolvido 

pelo Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (STENEE) 

com o propósito de salvar a vida do secretário geral, sequestrado pelas forças de segurança 

do Estado. Por meio da Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), GIOSL, 

Central General de Trabajadores (CGT) e a Federación Unitaria de Trabajadores 

Hondureños (FUTH) houve um revigoramento da mobilização social no país apesar das 

mobilizações serem desenvolvidas em clima de ocupação estadunidense e militarização 

no país: 

La injerencia de las fuerzas militares en la política hondureña no dio 

homogeneidad interna a la institución. La inestabilidad de esta no reflejó la que 

generalmente ocurre en la sociedad, pues fue por momentos al revés. Así, fue 

el interior del propio ejército que se decidió la expulsión del general Álvarez y 

su sustitución por el entonces coronel Walter López Reyes. La estructura 

militar, para entonces, ya estaba bien montada. En noviembre de 1981 la 

administración de Reagan autorizó las acciones a la caída de la dictadura. Los 

ejercicios militares (Pino I, II, III, Ahuas Tara I, etcétera y otros) conjuntos en 

la frontera con Nicaragua. El nuevo mando militar encabezado por López 

Reyes impuso una nueva política en el seno del Consejo Superior de las 

Fuerzas Armadas pero no impidió la organización de un eficaz santuario para 

la Contra Nicaragüense (FIGUEROA IBARRA, 1993, p. 60)  

 

Nesse período, Honduras passou por um processo de reformas apresentadas pelo 

Banco Mundial propostas pelos Estados Unidos. Contudo, a redução da produção de 

banana gerou uma onda de desemprego massivo em todo país e isto permitiu que os níveis 

de delinquências superassem os da Guatemala e da Nicarágua.  

A história hondurenha, desse período, se aproxima e se distingue das experiências 

da Guatemala, El Salvador e Nicarágua, pois apesar de estar próximo a estes países e 

tendo uma forte presença das forças armadas como fator fundamental no poder, a 

                                                           
30 Greve bananeira de 1954 – Greve organizada pelos trabalhadores das empresas bananeira 

estadunidense em Honduras. 
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repressão estatal não teve uma tradição criminosa permanente ainda que tenha sido 

governada, em muitos momentos, por regimes autoritários. Honduras tinha um sistema 

político bipartidário que, durante quase um século, ainda que seguisse apoiando o 

caudilhismo rural por meio de lealdades políticas, reproduzindo por gerações um 

paternalismo atrasados, era um país com relativa estabilidade.  

Não obstante, para entender Honduras, faz-se necessário compreender as 

peculiaridades nas quais estava envolvida Centroamérica no final dos setenta e início dos 

oitenta, bem como a intromissão dos Estados Unidos nesse país. Esses seriam os 

elementos básicos mesmo apoiados por outros fatores presentes anteriormente. Por um 

lado, se verifica o jogo bipartidário e legalizador de regimes políticos, assim como na 

Guatemala e El Salvador, a partir de convocatórias constituintes e eleições “limpas”, 

apoiadas por partidos tradicionais como o Partido Liberal e o Partido Nacional. Por outro 

lado, percebe-se um desejo claro de transformar o país em uma plataforma política e 

militar a serviço dos Estados Unidos na América Central, de maneira especial sua relação 

com o experimento contra os sandinistas anteriormente comentado, visto que a partir de 

Honduras os norte-americanos assessoram a Contra nicaraguense. 

Os Estados Unidos escolheram Honduras porque apresentava condições políticas 

e geográficas favoráveis para seus planos de contingência contra os sandinistas. Por um 

lado, o contexto era mais favorável à transição para governos civis, uma vez que dispunha 

de um estado mais estável do que em outras partes de Centroamérica. Não havia 

movimento revolucionário, além disso, havia sido criada certa tradição e participação 

sindical, sobretudo de trabalhadores rurais.  Nessa perspectiva, houve alguma experiência 

de reformismo militar, quando o general López Arrellano permitiu reformas na estrutura 

da terra, além disso, houve outras razões que não permitiram o surgimento de um 

movimento de insurreição como na Guatemala, El Salvador e Nicarágua. Por outro lado, 

isso serviu tanto para explicar sua ausência como para estar disposto a ser porta-aviões 

norte-americanos em Centroamérica, como é conhecido:  

El mecanismo electoral estaba puesto en marcha en 1979 por el triunvirato 

militar que encabezaba el general Paz García. Para evitar el fraude, este último 

aceptó las presiones de Washington en el virtual trueque de favores: respetar 

los resultados de la elección de la Asamblea Constituyente y abrir el juego a la 

vieja pelea liberal –conservadora hondureña pero recibir a cambio ayuda 

militar y financiera para modernizar las fuerzas armadas y ponerlas a punto 

para una eventual guerra con Nicaragua. El Partido Liberal obtuvo una 

incuestionable victoria en esos comicios, que luego facilitaron la elección del 

jefe liberal Roberto Suazo Córdoba (noviembre de 1981). Al tomar posesión 

en enero de 1982 se abrió un ciclo de gobiernos civiles que aún se mantiene y 

que los militares han respetado, por momentos, con disgusto (FIGUEROA 

IBARRA, 1993, p. 59) 
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Nesse contexto, Gustavo Álvarez Martínez foi nomeado chefe das forças armadas. 

Homem arrogante muito próximo às forças conservadoras e empresariais, locais, 

estreitamente, ligado ao embaixador dos Estados Unidos, John Negropone. 

Imediatamente Honduras começou a receber uma quantidade significativa em ajuda 

econômica, equipamentos militares, assessoria técnicas e numerosas atividades conjuntas 

com os Estados Unidos. Em consonância com isso, nos primeiros quatro anos dessa 

década, Honduras recebeu 169,7 milhões de dólares dos quais mais de 138 milhões 

consistia em ajuda militar.  

Na sequência, Suazo Córdova, ao assumir a presidência em 1982, repete a 

experiência de precariedade do poder civil, debilitando ainda mais o país devido à 

interferência norte-americana em assuntos de cunho nacional. Nesse cenário, foram 

convocadas eleições de sucessão presidencial e isso provocou uma crise interna muito 

forte que foi transferida do Partido Liberal para a sociedade. As denominadas eleições 

primárias serviram para que fosse escolhido um candidato por partido, no entanto os 

liberais escolheram três, gerando uma série de problemas diante das altas autoridades do 

país mediadas pela igreja e os sindicatos. A soma de todos os votos liberais divididos por 

três permitiu a realização das eleições de 1985 de seu candidato, José Azcona Hoyo, que, 

ao assumir o governo (1986), retoma uma tradição rompida, em 1933, quando foi eleito 

um governo civil e outro de igual qualidade assume a presidência.  

Outro aspecto importante da história hondurenha desse período foi o apoio 

dispensado aos Estados Unidos no contexto da Contra na Nicarágua e aos governos da 

Guatemala e El Salvador, acima referido. Parece-nos muito contraditória a posição de 

Honduras, pois, ao mesmo tempo em que, recebeu uma população significativa de 

salvadorenhos e nicaraguenses refugiada durante guerra, aceitou que fosse criado o 

Centro Regional de Treinamento para preparar soldados basicamente salvadorenhos, 

além do estabelecimento de várias bases norte-americanas em seu território, 

particularmente Pamerola como base definitiva e outras de caráter móvel.  Assim, as 

manobras militares das forças norte-americanas, em Honduras, entre 1980 e 1987, 

mobilizaram mais de 8.000 soldados norte-americanos. A partir de 1981 quando os 

sandinistas estabeleceram bases irregulares na fronteira, começa uma guerra contra o 

governo sandinista. Segundo Figueroa Ibarra (1993, p. 60), Honduras foi hospede de três 

exércitos diversos. Nenhuma sociedade consegue estabilidade interna quando se 
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transforma em cenário de forças estrangeiras que atuam livremente, da mesma maneira, 

não é possível haver política exterior independente.  

No contexto da Contra na Nicarágua, o governo hondurenho gastou enormes 

recursos entre os quais parte dele se destinava aos altos oficiais do exército hondurenho 

e, ao mesmo tempo, houve descontentamento por parte destes por causa da falta de 

controle no seu território. A oficialidade hondurenha sempre esteve ressentida e, em 

alguns momentos, houve fortes conflitos com o Ejército Popular Sandinista, além disso, 

a Nicarágua acusou Honduras diante da Corte Internacional de Justiça, em Haya (1984), 

provocando dificuldades políticas na região.  

Diante desse contexto, a crise era inevitável. Em Honduras a crise não foi tão forte 

como em outros países da região, apesar de seu atraso ser maior. Nessa perspectiva, Suazo 

Córdova e Azcona Hoyos fizeram um significativo trabalho com o propósito de introduzir 

uma reforma fiscal e avançar no contexto agrário e trabalhista. Azcona Hoyos participou 

das reuniões presidenciais de Esquipulas que ajudaram a pôr um fim na crise da América 

Central. Nesse cenário, Rafael Leonardo Callejas foi eleito em 1989, vencendo o 

candidato do Partido Liberal, Carlos Flores Facussé.  

Ainda no que diz respeito aos conflitos entre Estados Unidos e Nicarágua, cabe 

salientar que o papel de Honduras de apoio aos Estados Unidos no contexto da Contra na 

Nicarágua foi fundamental. Para isso contava com um poder militar significativo:  

 

 Otra de las razones por las cuales Honduras jugó un papel militar importante 

en la contrainsurgencia consistía en su poderío armamentista, que desarrolló 

gracias a la compra de armas que realizó el ejército hondureño por sus propios 

medios desde meados de la década de los setentas. Estas compras de 

armamentos le dieron a Honduras una posición ventajosa en la región, aún 

antes de que Estados Unidos iniciaran sus voluminosos programas de ayuda 

militar en 1981(RIVERA ALFARO, 2011, p. 37) 

 

Em primeiro lugar, os treinamentos militares em Honduras bem como em El 

Salvador, faziam parte de uma estratégia dos Estados Unidos para estender suas bases 

militares contra o comunismo para evitar seu crescimento e, em segundo lugar, 

transformava Honduras em mais um país de base militar na América Latina. 

Nesse sentido, o triunfo da Revolução Sandinista somado à presença dos membros 

da Guarda Nacional de Anastácio Somoza, em Honduras, causou fortes tensões entre as 

duas nações, num momento no qual as incursões no território nicaraguense começaram 

assumir proporções mais sérias do que nos anos 80. A tudo isso se soma a política de 

Reagan e seu intensity war contra todo e qualquer tipo de comunismo, em outras palavras, 
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contra a Nicarágua. Em suma, o apoio hondurenho contra as forças revolucionárias 

aumentava as possibilidades de haver uma guerra direta na região, especialmente na 

Nicarágua, já que El Salvador se encontrava em situação semelhante de submissão militar 

estadunidense e a Costa Rica se mantinha neutra.  

O último golpe de Estado em Honduras ocorreu no dia 28 de outubro de 2009 

contra o presidente constitucional Manuel Zelaya que foi substituído por Roberto 

Micheletti, declarado presidente interino. O novo governo não foi reconhecido por 

nenhum país, nem entidades internacionais como podemos observar no fragmento 

seguinte: 

La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, la 

Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, se han pronunciado 

en contra de la ruptura del orden constitucional y han exigido unánimemente 

la restitución del presidente Manuel Zelaya en sus funciones.   

[...] la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que 

el país restaure el gobierno democrático, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, 

Venezuela y los Estados Unidos anunciaron sanciones económicas para 

Honduras a causa del golpe de Estado, el BID y el Banco Mundial anunciaron 

la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras y se produjo 

una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de 

Honduras. Hasta el momento ningún país soberano ha reconocido a Micheletti 

como Presidente de Honduras. (BONAVITTA, 2011, p. 1) 

 

Todos os fatos referidos acima se refletem na sociedade hondurenha atual na qual 

a pobreza e as desigualdades sociais têm causado uma extrema violência em todo o país. 

Não se pode generalizar afirmando que apenas a pobreza e as desigualdades são os únicos 

fatores que provocam a violência, no entanto sabemos que estes são os motivos que estão 

diretamente ligados a ela. Segundo dado apresentados pelo documentário (A sangre fría 

,2012)31, em 2010 foram cometidos 77.5 homicídios por cada 100 mil habitantes no país. 

Em contrapartida, de janeiro a junho de 2011 foram registraram 4.926 mortes violentas, 

quase a metade das vítimas eram jovens entre 15 e 29 anos. Calcula-se uma média de 

vinte homicídios por dia. Vale ressaltar que a maioria dessas mortes são executadas por 

meio do sicariato, ou seja, morte por encomenda. 

Nessa perspectiva, calcula-se que 65,6% da população vive em extrema pobreza 

e a tendência dessa cifra é aumentar. Honduras é o décimo sexto país mais desigual do 

mundo, o mais desigual e corrupto da América Latina e o mais pobre da América Central.  

Esses problemas veem transformando a sociedade hondurenha numa sociedade 

fragmentada na qual impera a violência e a impunidade. Não há uma preocupação por 

                                                           
31 Documentário producido pelo Observatorio de la Violencia da  Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, 2012 
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parte do Estado com a garantia de direitos mínimos, sobretudo com os jovens que ao 

viverem num país sem possibilidades de um futuro digno terminam se envolvendo no 

mundo do crime organizado ou migrando. O Estado não perde apenas o favorecimento 

político, com a corrupção que, empobrece o país, mas também por sua incapacidade para 

administrá-lo32.  

Nesse sentido, o modelo político neoliberal protege as empresas privadas que não 

se preocupam com o social e humano, mas sim com o capital financeiro e, nesse cenário, 

quando o Estado deixa de exercer sua função social, privilegiando as empresas privadas, 

terá como resultado a diminuição de igualdade de condições e o aumento da pobreza que 

gera violência. Tal violência responde a um contexto de vida no qual a exclusão social 

desenvolve um papel primordial.  

Num contexto permeado pela violência desenvolvida por grupos violentos como 

las maras ou outras pandillas, é difícil que seja criada uma cultura de paz. No país não 

há um trabalho efetivo por parte do governo no combate a violência, já que para combatê-

la faz-se necessário combater suas causas. Nesse sentido, a vida dos pandilleros, mareros 

se transforma em um instrumento de denuncia no contexto dessa violência que se 

desenvolve num ambiente de extrema pobreza. 

Outro fator que está diretamente ligado a essa violência é a desintegração familiar, 

originada pelas migrações, sobretudo as migrações para os Estados Unidos. A falta de 

educação e trabalho permite o acesso desses jovens a espaços que lhes ofereça identidade. 

Para isso, estão las maras e as pandillas, que os acolhem e os fazem se sentir em uma 

família, família que eles não têm porque se desintegraram com os processos migratórios. 

Retomaremos esse tema de forma mais detalhada nos próximos capítulos.  

Segundo o Observatorio de la Violencia da Universidad Autónoma Nacional de 

Honduras (2012), os homicídios e os assassinatos são os crimes que se cometem com 

mais frequência no país, acentuando o clima de insegurança no qual se vive. Seguida de 

brigas interpessoais, disputa de território e, sobretudo o sicariato. O sicariato vem 

aumentando de forma significativa, além disso, os sicários fazem parte de uma escola do 

                                                           
32 Los gobiernos solo piensan en sus negocios desde momento que llegan al poder. No se preocupan con la 

población pobre. No hay un trabajo con los jóvenes en situación de riesgo. Esos jóvenes sienten que la 

sociedad no se importa con ellos. Muchos jóvenes relacionan esa violencia con esa sociedad que no lo 

quiere, que los deja tirados a su propia suerte. La constitución federal prever que las instituciones públicas 

tienen la obligación de cuidar del desarrollo social, económico y cultural del país. Sin embargo, las nuevas 

leyes del país privilegian la privatización y esas leyes tienen más peso que la constitución (A sangre fría, 

2012) 
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crime, se capacitam e se formam para matar. Para Migdonea Ayestas, coordenadora do 

Observatorio contra la violencia em Honduras (A sangre fría, 2012), as mortes por 

sicariato vem aumentando descontroladamente. Em 2010 houve 4,460 casos de morte 

por sicariato, em 2009 foram registrados 3, 717casos, houve um aumento de 20% no 

número de mortes.  

O sicariato é um trabalho, uma atividade um negócio rentável. As tarifas por 

assassinatos são cobradas de acordo com a posição social que ocupa o sujeito a ser 

assassinado e também o mandante do crime. Para um sicario tirar a vida de uma pessoa 

é um trabalho mais. Esses grupos estão criando uma presença institucionalizada em 

Honduras, visto que a sociedade já não se assusta, o problema está se transformando em 

algo natural, deteriorando cada vez mais o tecido social do país. De acordo com o 

psiquiatra Daniel Herrera Universidad Nacional Autonóma de Honduras (A sangre fría, 

2012), a população vive um constante sentimento de insegurança diante de um Estado 

falido que já não consegue protegê-la. Tornaram-se normais perguntas como: Quem foi 

enterrado? De quem é o velório? Quem vamos enterrar hoje?  

O crescimento do sicariato mostra a dimensão alcançada pela violência em 

Honduras, pois o sicario atua independente do sentimento que tenha por determinada 

pessoa, atua indiscriminadamente, não importa quem seja. Nesse sentido, a prevenção 

que se tinha no passado, contra a violência, que apresentava algumas características 

próprias da época, atualmente já não funciona porque esta se alastrou de forma 

indiscriminada e as autoridades perderam o controle da mesa:  

 Em Honduras, atualmente, o medo aterroriza tantos as pessoas que, na maioria 

das vezes, ao verem uma moto se aproximar pelo retrovisor do carro se 

desesperam por saberem que essa uma estratégia usada pelos sicários para 

cometerem seus crimes. O mais triste dessa violência é o envolvimento da 

polícia e, inclusive de políticos que, muitas vezes, usam o sicariato para se 

livrar de seus desafetos políticos (A sangre fría, 2012) 

 

A corrupção chegou a tal extremo que se cobra Impuesto de Guerra, uma das 

formas de corrupção comuns em Honduras atualmente. A polícia e os delinquentes 

cobram-no de pessoas que, tem um pequeno negócio em lugar não é legalizado. Polícia e 

delinquentes atuam da mesma forma cobrando propina pelo silêncio das pessoas, 

mostrando a debilidade do Estado.   

Outro fator muito importante, nesse contexto, tem sido a migração interna da zona 

rural para San Pedro Sula y Tegucigalpa que vem contribuindo, de maneira significativa, 

para o aumento da violência, pois muitas famílias quando chegam a essas cidades vivem 

em situação de miséria expondo os jovens ao mundo do crime e das drogas. Nessa 
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perspectiva, em 1976, houve uma série de invasões de terras para a construção de casas 

e, em1989, foram fundadas em Tegucigalpa 187 colônias (favelas), produto de invasões, 

conhecidas como Colônias Marginais. 

 Nesse cenário, há uma perda de identidade por parte das famílias que migram do 

campo para a cidade, ademais há uma perda de controle por parte dessas famílias. A 

migração “desarraigada” e a insegurança pública tendem a se aprofundar em Honduras. 

A mudança do campo para a cidade faz com que as crianças percam o sentimento de 

identidade, de pertencimento, pois começam a fazer parte de um mundo desconhecido, 

violento, cruel de cidades como Tegucigalpa e San Pedro Sula. Nessas cidades vão 

criando núcleo de miséria.  

De acordo com o advogado Wilfredo Méndez, diretor de promoção social de 

Direitos Humanos, (A sangre fría, 2012), o fato do Estado hondurenho não permitir que 

o cidadão tenha direitos garantidos lhe dar o direito de não cumprir seus deveres. Desse 

modo, exigir o cumprimento dos direitos humanos em Honduras pode custar à vida da 

pessoa que o faz. Lutar e exigir que se cumpram os direitos cidadãos e humanos na 

sociedade hondurenha segue sendo sinônimo de comunismo como no contexto das 

ditaduras do passado. Numa sociedade na qual não se respeita os direitos humanos e a 

violência está arraigada em todos os âmbitos sociais, há uma indiferença do ser humano 

em relação a seu semelhante, não existe o outro, é invisível.  

Para Méndez, de alguma forma, os Estados Unidos são responsáveis pelo que está 

acontecendo em Honduras atualmente, por isso deveriam ajudar o país, já que durante a 

denominada guerra suja, contra a Nicarágua nos anos 80, enviou milhares de armas que 

até o momento não foram recolhidas pelo governo. Tais armas permaneceram nas mãos 

da população. Nesse sentido, afirma Figueroa Ibarra (1993, p. 28): 

Los ejercicios militares conjuntos en Honduras fueron juegos de guerra, en la 

previsión de la misma o como mecanismo de chantaje.  Las acciones 

encubiertas de la CIA en Nicaragua – con el minado de puertos - construyeron 

advertencias de una voluntad que no llegó a manifestarse abiertamente. Hacia 

1987 todos los contendientes, forzados por situaciones que les eran particulares 

se fueron convenciendo de que en estos conflictos no había ganadores. 

 

Os fatores assinalados acima explicam o aumento generalizado da violência no 

país. Nessa perspectiva, entre 1990 e 2011 a taxa de homicídios em Honduras aumentou 

de 10 a 86 por cada 100 mil habitantes. Esse incremento colocou o país em primeiro lugar 

em nível de violência na América Latina e Caribe. Em 1990 o nível de violência em 

Honduras era similar ao da Argentina, entretanto em 18 anos aumentou em 61%, enquanto 
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a Argentina baixou para 6 em cada 100 mil habitantes. Em 2000, 71% da população dizia 

se sentir segura nos bairros nos quais viviam. Por outro lado, em 2010 apenas 20% da 

população afirmava se sentir segura. A única cidade que supera a violência de San Pedro 

Sula é Ciudad Juarez no México. 

Honduras e Haiti são os países mais pobres da América Latina, no entanto há uma 

diferença muito grande entre os dois. O Haiti foi arrasado por vários desastres naturais 

que ceifaram centenas de vidas e o deixaram totalmente empobrecido. Em contrapartida, 

em Honduras o autoritarismo e as desigualdades sociais são os responsáveis pelos altos 

níveis de violência que vem transformando o país em um dos mais violentos do mundo.      

Diante dessa situação desesperadora, o sonho da maioria dos jovens é migrar para 

os Estados Unidos porque, sabem que em seu país, além de não ter oportunidade de ter 

uma vida digna, correm risco de serem assassinados constantemente. A guerra cotidiana 

deixa mais de seis mil homicídios por ano que afeta, especialmente as minorias que vivem 

à margem da sociedade, que são invisíveis para o Estado e a elite do país, sendo as 

principais vítimas da violência em todos os níveis, sobretudo de Las maras. Contudo, 

essa violência é rentável para muita gente, principalmente para a polícia e o narcotráfico 

que se beneficiam com ela.  

Em suma, analisando a situação dos quatro países, sobretudo El Salvador, 

Guatemala e Honduras, observa-se uma estreita relação entre pobreza-violência-

migração. Há um encadeamento no qual um problema leva ao outro, ou seja, a pobreza 

gera violência e a violência junto com a pobreza gera a migração, temas recorrentes na 

produção literárias desses países, particularmente na literatura que denominamos “série 

literária sobre migração” tema de nossa tese. 

Após fazermos um panorama histórico a respeito da Guatemala, El Salvador, 

Honduras e Nicarágua, principalmente a partir da segunda metade do século XX e século 

XXI, no próximo capítulo nos focaremos na cultura centro-americana desse período a fim 

de nos aproximarmos da problemática migratória reelaborada pelos romances que 

analisaremos mais adiante.    
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CAPÍTULO 2 

  

DINÂMICAS CULTURAIS EM CENTROAMÉRICA 

CONTEMPORÂNEA 

 

A cultura não é um suplemento decorativo, entretenimento dominical, 

atividades de ócio ou recreio espiritual para trabalhadores cansados, mas 

algo constitutivo das interações cotidianas à medida que no trabalho, no 

transporte e nos demais movimentos comuns se desenvolvem processos de 

significação. Em todos esses comportamentos estão entrelaçados a cultura e 

a sociedade, o material e o simbólico.  

 

 Néstor García Canclini, 2009 

 

Centroamérica33 compartilha com o resto da América Latina muitas 

características comuns, entre elas: o período pré-colombiano, o período colonial e a 

construção das repúblicas no início do século XIX, com exceção do Panamá (1903) e 

Belize (1986). Também podemos mencionar outras características como a mesma língua, 

a presença de grupos indígenas na maioria dos países e a presença notável da igreja 

católica. No entanto, apesar desse compartilhamento de características, possui algumas 

questões muito específicas. Essas especificidades, às vezes, são compartilhadas por 

algumas partes da região, às vezes não. Segundo (CUEVAS MOLINA, 8/2015, p.1 grifo 

nosso) um exemplo dessas diferenças está ligado à sua condição ístmica, já que 

Centroamérica faz parte de uma região na qual se encontram e se separam duas massas 

continentais. Isso naturalmente faz dessa região um lugar de trânsito, além de permitir o 

encontro e a separação dos dois grandes oceanos da terra: o Atlântico e Pacífico. Essas 

características dão um carácter especial à história e a cultura centro-americana em relação 

a outras partes da América Latina. Nesse contexto, cabe ressaltar que seu caráter de istmo, 

entre outras coisas, foi o responsável pela construção do Canal do Panamá e também, 

como dissemos no capítulo 1, pelas discussões sobre a possibilidade de construir um canal 

na Nicarágua, como atualmente o presidente Daniel Ortega está tentando fazer. A Costa 

                                                           
33 América Central e Centroamérica – Como já tínhamos antecipado na Introdução, América Central é 

um conceito histórico e político que se refere ao território que fez parte da Capitania Geral da Guatemala. 

Como conceito político abrange os territórios desde a Guatemala até a Costa Rica. Por sua vez, o conceito 

de Centroamérica não é político, mas geográfico e se refere aos territórios que compreendem desde a 

Guatemala ao Panamá.  
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Rica, por sua vez, tem entre seus planos construir um canal seco, ou seja, um canal 

composto por ferrovias e rodovias.  

Vendo este istmo, do Norte ao Sul, nos damos conta de que as culturas do Norte 

chegam até o extremo Norte da América Central e vão se diluindo paulatinamente. Da 

mesma maneira, a flora e a fauna chegam a Centroamérica e vão se transformando. A 

cultura do Norte que se estende desde El Salvador, Honduras e Guatemala até o Norte da 

Costa Rica pertenceu à região Mesoamericana, durante o período pré-colombiano, e a 

região Sul, parte da Costa Rica e Panamá, pertenceu à área chibcha, sobretudo por sua 

presença na Colômbia (território antes ligado ao Panamá). Contudo, essas duas 

Centroaméricas convivem entre si, algo que não acontece em outras regiões da América 

Latina. De acordo (CUEVAS MOLINA, 8/2015, p.2 grifo nosso), essa convivência lhe 

confere algumas características especiais, já que as culturas mesoamericanas têm uma 

complexidade maior do que as das sociedades chibchas. Assim, conviviam sociedades 

nas quais havia uma organização estatal com sociedades que se encontravam organizadas 

por meio de caciquismos e tribos. Tal convivência é marcada por particularidades 

herdadas das culturas pré-colombianas centro-americanas. 

No seio da civilização mesoamericana floresceram algumas das mais notáveis 

culturas na América pré-colombiana como as culturas olmeca, tolteca e a maia. Os maias 

se estabeleceram e desenvolveram sua cultura nos territórios hoje conhecidos como 

Guatemala, Belize, parte de El Salvador, do México e de Honduras. O desenvolvimento 

cultural desses povos continua chamando a atenção, uma vez que foram grandes 

matemáticos, astrônomos e arquitetos, além disso, tiveram (têm) uma visão de mundo 

proveniente de sua milenária experiência como agricultores que entendiam (entendem) o 

ser humano como parte da natureza que o circunda. Depois de séculos, ainda é possível 

admirar grandes centros cerimoniais como Tikal, Copán, Quiriguá ou Kaminal Juyú. 

No contexto colonial, uma característica que Centroamérica teve e que a marcou 

significativamente foi o fato de não ter minerais, nem metais preciosos. Sua principal 

riqueza era a força de trabalho que se concentrava onde havia população indígena, 

particularmente no Norte e, por isso, nesses lugares se estabeleceu o poder colonial. O 

estabelecimento do poder colonial nessa região determinou, também, que as relações de 

poder fossem mais fortes do que no Sul. Isso permitiu que uma região como a da Costa 

Rica que, naquele tempo, era uma província, fosse uma província distante, pobre e de 

pouca força de trabalho, determinando, dessa maneira, que as relações de dominação e 

submissão fossem menos fortes do que no Norte. Em consonância com essa ideia afirma  
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(CUEVAS MOLINA, 8/2015, p. 2-3 grifo nosso), que isso teve implicações muito 

importantes no contexto cultural centro-americano porque definiu a composição étnica 

dos países, sua cultura e sua estrutura política e social. No caso da Costa Rica, por 

exemplo, não há uma grande população indígena, porque no Sul chegaram basicamente 

colonos, o que permitiu a criação de uma sociedade mais igualitária, menos estruturada e 

isso, também, teve um impacto importante na formação étnica34 da região.  Em 

contrapartida, no Norte da América Central havia muita força de trabalho (indígena) o 

que fez com que aí se formasse um Estado muito mais forte e dominador.  

Entre as mais diferentes características desenvolvidas no período colonial, as 

assinaladas são as que distinguem Centroamérica do resto da América Latina, ainda que 

as estruturas de exploração fossem essencialmente as mesmas: a encomienda, o 

repartimiento, a hacienda35 e a plantação. No entanto, apresentava características 

específicas, uma vez que a maneira como foi estabelecida a colônia esteve ligada às 

peculiaridades territoriais da região.  

  Outro aspecto importante da dinâmica cultural centro-americana, e em toda 

América Latina, durante o período colonial, foi a introdução de escravos africanos na 

região. Segundo Pérez Brignoli (2010, p.4), a introdução de escravos africanos afetou 

tanto a região submetida ao controle espanhol quanto os setores da costa caribenha 

controlados pelos britânicos. Não obstante, o número de escravo era reduzido diante da 

população total, pois não houve na América Central “sociedades escravistas”, mas 

sociedades com escravos. Mesmo assim, do ponto de vista cultural, a presença africana 

na região foi muito significativa, já que em todas as cidades importantes havia bairros de 

negros, pardos e mulatos. Dessa maneira, as sociedades nas quais a presença indígena era 

menor a presença negra se manifestava de forma mais efetiva. Um exemplo disso pode 

ser observado na Costa Rica e no Panamá. Em 1878, segundo o censo bubônico, 18% da 

                                                           
34 [...] eso también incidió en la formación étnica. En el norte tú te vas a dar cuenta, en Guatemala y El 

Salvador del peso de la población indígena en los rasgos físicos mucho más grandes que en el sur, porque 

Costa Rica ya es un país donde la población indígena era menor, no había tanta fuerza de trabajo y, entonces, 

se marginó y su población en un inicio, en el centro, donde se quedó ese país era más española (CUEVAS 

MOLINA, 8/2015, p. 2, grigo nosso) 
35 Encomienda – consistia na “doação”, por parte da coroa espanhola, de uma determinada quantidade de 

aborígenes a um súdito espanhol, conhecido como encomendero, como retribuição pelos seus serviços 

prestados. O encomendero se responsabilizava pelos nativos que estavam sob sua responsabilidade, os 

evangelizava e se beneficiavam com o trabalho realizado por eles.  

Repartimiento - foi um sistema de trabalho semiforçado imposto pelos espanhóis aos nativos em diversas 

partes da América desde o final do século XVI até o início do século XIX. 

Hacienda - Sistema de propriedade que teve origem na Espanha e chegou a América com a colonização 

espanhola. Em geral, a hacienda, incluía casas de importante valor arquitetônico outras edificações menores 

destinadas ao trabalho no campo. 
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população da província da Costa Rica era classificada como mulata e parda, enquanto 

60% era classificada como mestiça. A população de “livres de todas as cores” era 

composta, na maior parte, por negros, pardos e mulatos, alcançava 56% diante de 23% da 

população indígena e 6% de escravos. Nos dois casos os grupos de espanhóis e criollos36 

eram de apenas 10% da população. 

A presença étnica e cultural afro-caribenha aumentou de maneira expressiva com 

os movimentos migratórios que se desenvolveram entre 1870 e 1930, provenientes 

especialmente da Jamaica e de Barbados. Os migrantes dessa segunda fase eram sujeitos 

livres, originários de zonas rurais, que buscavam a região atraídos pela expansão das 

plantações bananeiras na costa do Caribe centro-americano e pela construção do Canal 

do Panamá. Nesse sentido, o inglês criollo37, nas suas diversas variantes, ainda continua 

sendo falado por muitos membros de grupos dessa segunda onda migratória.   

Na área mesoamericana a sobrevivência indígena e o crescimento das populações 

mestiças se deram de forma diferenciada:  

En el área mesoamericana la sobrevivencia indígena y el crecimiento de las 

poblaciones mestizas tuvo ritmos diferenciados […] Se puede observar que 

mientras Guatemala conserva un perfil de grandes mayorías indígenas, a pesar 

de que en un siglo el porcentaje con respecto a la población total baja de 82,3% 

a 65%, El Salvador, Honduras y Nicaragua apenas retienen entre 20% y un 

30% de indígenas. En estos casos es obvio el fuerte avance del mestizaje o 

ladinización, a pesar de que la presencia indígena es todavía significativa. No 

conocemos bien todavía los procesos concretos que explican estas diferencias 

de sobrevivencia y mestizaje que se desenvolvieron en un período 

relativamente largo, durante los siglos XVII y XVIII (PÉREZ BIGONOLI, 

2009, p. 13). 

 

No século XIX, a organização do Estado baseada na herança burocrático-

administrativa colonial, antecipou a formação da nação e, nessa lógica, as elites criollas 

que assumiram o poder após a independência em 1821, que eram criollas-mestizas, 

impuseram ao restante da população determinadas características culturais suas como se 

fossem próprias da nação, nas quais predominava uma ideologia que juntava o liberalismo 

do século XIX com o catolicismo tradicional. Desse modo, o estado-nação “incluiu” os 

afro-caribenhos e os indígenas, entretanto, de fato, estes sempre foram vistos apenas como 

mão de obra subordinada e explorada. Por meio de uma ideologia de progresso, o Estado 

se propôs a “integrá-los” paulatinamente à cidadania, promovendo a aculturação e o 

avanço material, porém, na prática, tal integração não passou de discursos retóricos. Em 

consequência disso, foi criado um estado-nação monoétnico, fundamentado 

                                                           
36 Criollos - Filhos de espanhóis ou de pais de origem espanhola nascidos na América. 
37 Inglés criollo – Mescla de línguas africanas com a língua inglesa na América.  
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ideologicamente a partir de uma herança cultural hispano-criolla que incorporava alguns 

elementos indígenas idealizados como os heróis da época da conquista, Lempira ou 

Tecún-Umán, e cidades como Copán (Honduras) ou Tikal (Guatemala). Em 

contrapartida, os elementos culturais afro-caribenhos sempre estiveram totalmente 

ausentes das construções ideológicas dos estados-nações centro-americanos. Apesar de 

tudo isso, depois de cinco séculos da conquista, a presença da cultura pré-hispânica 

centro-americana segue viva.  

A sobrevivência das etnias indígenas, afro-caribenhas e suas culturas se deram de 

diferentes formas e uma primeira explicação a respeito disso está ligada à capacidade 

humana de se sobrepor a situações adversas por meio de mecanismos de reprodução, 

enfrentamento, adaptação e transformação. Nesse sentido, a conservação das terras 

ancestrais parece ser um elemento importante no contexto da sobrevivência étnica, além 

do controle da língua, de alguns rituais e a organização de comunidades, são outros fatores 

primordiais nesse processo. Tudo isso somado às relações de força política local, regional, 

nacional e às mudanças no contexto internacional38. 

Nesse contexto, o componente étnico, notadamente na Guatemala, onde 

atualmente se distinguem 24 grupos diferentes incluindo os garífunas39, é fundamental 

para a compreensão da América Central. Até 1950, os povos indígenas eram denominados 

índios ou naturais e usualmente eram identificados como comunidade de resistência. A 

língua falada era uma característica étnica que os distinguia, não era utilizada para 

identificação étnica, sendo esta interna ou externa. Nos anos posteriores houve uma 

mudança expressiva devido à mobilização social e política dos povos indígenas. A partir 

de então, passaram a ser utilizados os termos linguísticos para identificar grupos étnicos 

distintos. O termo maia, por exemplo, passou a ser usado, inclusive para se referir a toda 

população indígena da Guatemala pertencente aos grupos linguísticos originários da tribo 

maia. Anos depois, foi assinado o acordo de Identidad y Derecho de los Pueblos 

                                                           
38 [...] una de las salidas más inesperadas de la crisis y la guerra civil que asoló la región centro-americana 

entre 1978 y 1992 fue precisamente la emergencia étnica, con una agenda y fuerzas propias; ello fue 

facilitado en mucho por la nueva conciencia internacional sobre derechos humanos (PÉREZ BRIGNOLI, 

2009, p. 11) 
39 Garífunas – são um grupo étnico descendente de africanos com aborígenes caribes e arahuacos 

originários de várias regiões de Centroamérica e Caribe. Também são conhecidos como garinagu, índios 

negros ou caribes negros.  
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Indígenas (1995), por meio do qual o Estado guatemalteco reconheceu que a Guatemala 

é uma nação multicultural, pluriétnica e multilíngue e que no seu interior conviviam três 

povos indígenas: maias, xincas e garífunas. 

Diante do exposto, observa-se que, em Centroamérica, sempre existiu uma 

pluralidade de culturas e, nesse sentido, a presença europeia e africana contribuíram com 

novos elementos que serviram de base para uma cultura comum em toda a região. Nesse 

cenário, as fronteiras que demarcam os países da região atualmente sofreram esse tipo de 

dominação e foram organizadas, em boa medida, a partir de divisões administrativas 

estabelecidas pela Coroa Espanhola. Sendo assim, os grupos indígenas descendentes do 

tronco maia foram divididos em vários países da região, submetidos a políticas 

governamentais diferentes, em muitos casos, ignorando a existências de seus congêneres 

do outro lado da fronteira, permanecendo, isolados do resto da região. 

2.1 A cultura centro-americana em tempos de conflito bélico  

 

Os conflitos armados na América Central marcaram um antes e um depois na 

história da região, especialmente porque a partir desse momento, em países como a 

Guatemala, a população indígena excluída desde o período colonial assume um 

protagonismo nunca visto em sua história.  

Os problemas de exclusão, sobretudo de indígenas e negros nas sociedades centro-

americanas, se exacerbaram com os conflitos armados levados a cabo na região a partir 

dos anos 60. Apesar de que desde o período colonial Centroamérica tem sido uma região 

marcada pela presença de Estados arbitrários com exceção da Costa Rica. 

Por um lado, observa-se uma cultura permeada pela violência, pelo racismo, pela 

discriminação no Norte, já que há um Estado segregador, que exclui a maioria da 

população, cujos setores dominantes estão interessados em estabelecer uma diferença. Na 

Nicarágua essa diferença foi marcada, no período contemporâneo, pela Revolução 

Sandinista. Por outro lado, temos a Costa Rica que é um país caracterizado por regimes 

democráticos, pois desde a segunda metade do século XIX era um Estado social 

democrático. A Guatemala, por sua vez, é um caso paradigmático, uma vez que a 

existência do autoritarismo, controlado pelos militares, culturalmente racista e excludente 

em relação aos povos indígenas, acabou provocando uma guerra que durou mais de trinta 

anos. Nesse conflito os mais prejudicados, em todos os sentidos, foram os indígenas, visto 
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que o exército guatemalteco entendeu sua cultura como a origem da resistência no 

contexto de um projeto alternativo, transformando-a em objeto de guerra.  

Nesse cenário, se sobressaem duas expressões culturais que devem ser entendidas, 

como tendências dominantes num contexto no qual se desenvolve sua própria dinâmica 

cultural, de uma maneira ou de outra, influenciadas entre si. Em primeiro lugar, o 

desenvolvimento cultural na Guatemala, em Honduras e em El Salvador esteve marcado 

por uma forte confrontação em relação aos projetos culturais nicaraguenses que se 

propunham a reorganizar culturalmente o país por meio da participação popular e 

democrática. Em segundo lugar, a experiência costarriquenha ligada às políticas culturais 

baseadas na construção de um consenso no contexto de um projeto hegemônico altamente 

institucionalizado, que, porém, conheceu um período de crise e deterioramento.  

Num contexto diverso como este não podemos falar de uma cultura centro-

americana, de uma identidade regional, mas de uma pluralidade de culturas e identidades 

que convivem num território onde se aproximam diferentes modelos culturais e 

identitários. Nessa perspectiva, a pluralidade cultural dos países centro-americanos se 

expresa de diferentes formas e ultrapassa o projeto cultural hegemônico proposto pelo 

estado-nação, como bem atesta Cuevas Molina (1995, p. 17): "[...] las sociedades 

centroamericanas evidenciaron, en el plan de la cultura, que ellas constituyen un conjunto 

de pluralidades que están lejos de aglutinarse sin discusión bajo la égida de una cultura 

nacional hegemónica o dominante”. 

No caso da Guatemala, a cultura indígena, por um lado, é composta pelas 

características pré-hispânicas, assinaladas, e, por outro, pelas impostas pelo sistema 

colonial espanhol. Desse modo, esses dois fatores foram determinantes na dinâmica 

cultural do mundo indígena, especialmente nas décadas de 70 e 80, acelerando os 

processos de transformações, normalmente, lentos no contexto da cultura tradicional 

indígena. Nesse cenário, a tentativa de modernização iniciada pelo Estado e a violência 

repressiva executada por este durante o conflito armado trouxe graves consequências. O 

exemplo mais significativo disso se deu na Guatemala onde houve uma política cultural 

contrainsurgente40 desenvolvida pelo Estado que, se expressa por meio da violência 

                                                           
40 Contra insurgência – é um conceito, conforme já tínhamos explicado no capítulo I, que está relacionado 

a uma característica das políticas repressivas estatais, que utilizam diversas medidas legais e ilegais com o 

objetivo de detectar e destruir os membros e bases de apoio de grupos insurgentes. Tais medidas vão desde 

táticas militares, até atividades ditas “sociais” do exército para obter informação de quais forças e quem são 

os prováveis membros de guerrilhas. 
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política iniciada a partir de 1954, como assinalado no capítulo I que atinge seu grau 

máximo nos anos 70, 80 e início dos 90.  

Durante o conflito, o exército chegou à conclusão de que para vencer a guerrilha 

fazia-se necessário desarticular a identidade indígena e, para isso, com o propósito de 

deslegitimar sua cultura ancestral foram recriados alguns elementos vinculados a “la 

ladinización41” maia proposta por antropólogos norte-americanos, principalmente Sol 

Tax e Richard Adams, nos anos quarenta, que defendiam a necessidade de ladinizar os 

indígenas guatemaltecos “intensificando la ladinización de los ixiles, de manera que 

desaparezcan como subgrupo cultural ajeno a nuestra manera nacional de ser” (CUEVAS 

MOLINA, 1995, p.31). Para que isso fosse possível:  

Se destruyeron los referentes espaciales de las identidades: se destruyeron los 

cerros, principales objetos de culto; se arrasaron y cambiaron de sitio a las 

aldeas; se destruyeron los cementerios para borrar el culto a los muertos, se 

obligó a cambiar de ámbito ecológico; se obligó a la población a mezclarse 

entre sí, por lo que tuvieron que hablarse entre ellos en español; se rompió con 

las prácticas comunales que tenían, en muchos casos el catolicismo como 

centro. Este último fue cuestionado: el ejército entró a estas zonas acompañado 

de sectas fundamentalistas (CUEVAS MOLINA, 1995, p.31). 
 

O fragmento acima mostra que no mundo indígena a religiosidade era um dos 

aspectos fundamentais da identidade cultural e esta foi fomentada pela ação católica. Sob 

outra perspectiva, entretanto, as Igrejas evangélicas a negavam alegando que:  

[…] Si la acción católica fue una reafirmación del orgullo étnico, el 

evangelismo fue generalmente su negación. “Muéstreme un indio evangélico 

que no está en proceso de ladinización’, me espetó un trabajador” (CUEVAS 

MOLINA, 1995, p. 32).  

 

Em consonância com essa ideia, o mesmo autor, citando o antropólogo 

guatemalteco Jesús García-Ruiza, afirma que a penetração das igrejas evangélicas 

neopentecostais destruíam as velhas relações de parentescos e estruturavam novas 

relações sociais e organizativas nos denominados Hermanos conversos42: 

Con seguridad desde los años setenta, el evangelismo guatemalteco viene 

recibiendo apoyo de organismos privados norteamericanos, entre los que se 

cuentan: Latin American Missions y Campus Crusade for Chist, Club 700 de 

Pat Robertson, Billy Graham Association, Youth With a Mission, Living Word 

Comunity, Gospel Outreach of Pennsylvania, International Love Lift, Visión 

                                                           
41 Ladino – “En América Central, la idea de ladino está vinculada a la población mestiza. El concepto se 

desarrolló en la época de la colonia para nombrar a quienes hablaban español pero no eran parte de la élite 

dominante (formada por los europeos y los criollos) ni de las poblaciones indígenas. En Guatemala, los 
ladinos son reconocidos oficialmente como un grupo étnico que incluye a los mestizos y los descendientes 

de indígenas que se consideran mestizados desde el aspecto cultural” (Diccionario de Definición, 2016). 

 
42Hermanos conversos – o termo se refere aos membros da religião evangélica, segundo a qual a conversão 

não apenas transforma o convertido em irmão em Cristo, mas opera nele uma transformação total em suas 

vidas.  
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Mundial, y el Instituto Ligüístico de Verano (1991, apud CUEVAS MOLINA, 

1995, p.33). 

 

Um dos exemplos mais expressivos da destruição das tradições indígenas foi a 

proibição do cultivo do milho, elemento primordial na cultura dos povos originários de 

toda a América. Nesse sentido, proibir o cultivo do milho e tirar os indígenas de seus 

lugares de origem resultou na ruptura dos vínculos entre cultura, espaço físico e espaço 

temporal:  

[...] La actitud hacia la tierra y el maíz es uno de los rasgos esenciales de la 

cultura indígena. Ser cultivador de maíz, ser “milpero”, es el símbolo esencial 

de la indianidad; dejar de tener tierra y dejar de sembrar milpa ha significado, 

tradicionalmente, el abandono de la aldea y la voluntad de corta los vínculos 

con la identidad propia (CUEVAS MOLINA, 1995, p. 33).  

 

Outro fator cultural importante, desse período, está ligado ao papel desenvolvido 

pelo exército, principalmente seu trabalho de aculturação realizado com os camponeses 

indígenas, considerados hombres rústicos que eram castellanizados43. Eram ensinados a 

ler e a escrever, além disso, lhes ensinavam buenas maneras e higiene pessoal, 

“transformando en un caballero, desde su estilo de vestir, hasta su comportamiento y 

educación (Ibid., 1993, p. 35)”. Esse processo de aculturação tinha como propósito o 

controle e a destruição das culturas indígenas. 

Nessa época a Guatemala já contava com um Ministerio de Cultura, porém apesar 

das expectativas, criadas em torno deste, havia uma enorme insatisfação por partes dos 

agentes culturais, pois trabalhavam com um orçamento que representava 0,27% do 

orçamento do país, além de não contar com nenhuma estrutura no interior para 

desenvolver um trabalho de qualidade, muito menos salvaguardar as tradições indígenas.   

Em 1988 outra vez houve um interesse pelas culturas indígenas que pode ser 

observado a partir do apoio econômico dispensado à Academia Maya de la Lengua pelo 

Estado. Contudo, embora essa instituição se esforçasse para integrar os indígenas à 

sociedade guatemalteca, seus objetivos não foram atingidos, já que os atingir implicaria 

a transformação identitária dos indígenas.  

Apesar das contradições do momento, especialmente no altiplano guatemalteco, 

foi construída uma consciência étnica entre indígenas e ladinos como meio de integrar os 

indígenas à sociedade guatemalteca. Nessa perspectiva, as políticas e ideologias 

indigenistas consideravam a integração dos índios a partir de sua ladinización, ou seja, 

                                                           
43 Castellanizados – os indígenas eram ensinados a assimilar a cultura ladina de origem espanhola, 

considerada a verdadeira cultura pelos ladinos na Guatemala. 
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sua incorporação à cultura ocidental, como já apontamos no capítulo I. Um exemplo disso 

foi a alfabetização destes em espanhol. Entretanto, mesmo com todas as contradições e 

conflitos do período, em 1985, pela primeira vez na história se admitiu que a Guatemala 

era um país multiétnico com uma variedade linguística e cultural diversa. 

Nesse contexto, Ríos Montt, um dos presidentes mais desumanos da história 

guatemalteca, por meio do Conselho de Estado, incluiu representantes indígenas no 

Congresso Nacional. Porém, a questão étnica não ocupou um lugar de destaque na agenda 

nacional, uma vez que havia um forte desinteresse pela cultura maia marcado pelo 

racismo dos ladinos em relação aos indígenas que perpassava toda a sociedade 

guatemalteca. Assim, diante de um clima de horror permanente, os indígenas não tiveram 

outra alternativa a não ser se defender através das organizações de luta e reivindicação de 

direitos culturais básicos os quais o Estado guatemalteco tentava destruir. Mesmo que, 

muitas vezes, sua luta não tenha se desenvolvido de forma coerente, por suas diferentes 

contradições, havia um consenso a respeito da diversidade cultural do país como bem 

observa Cuevas Molina (1993, p. 38): “no existe una nación guatemalteca sino un Estado 

multinacional hasta ahora controlado y dirigido por los ladinos”44. 

Cabe ressaltar que nesse período houve uma participação importante do setor 

privado no desenvolvimento de atividades culturais, principalmente na década de oitenta, 

ao promover uma série de projetos artísticos, marcando um novo momento na 

mentalidade da iniciativa privada guatemalteca. Este setor que antes controlava, 

sobretudo as rádios e alguns programas de tevê, em sua maioria dirigidos por empresas 

estadunidenses que, se uniram à Televisa (rede de televisão mexicana), em 1980, passam 

a se preocupar com a cultura do país. Vale lembrar que o exército era o único setor na 

Guatemala que tinha um canal de TV próprio: o canal 5.  

Observa-se que os problemas centrais da cultura guatemalteca estão ligados à 

convivência nacional e à identidade cultural. Como assinalado, há uma complexidade 

grande a respeito da etnia e da cultura no país, já que “convivem” 24 etnias diferentes 

                                                           
44 Las reivindicaciones de orden cultural se asocian con las necesidades de orden económico y político. 

Hablando de la conmemoración de los 500 de la llegada de los europeos al continente americano, 

refiriéndose específicamente a Guatemala, Rigoberta Menchú dice: “Nosotros tenemos actualmente más de 

un millón de desplazados internos que huyeron de aquellas tierras en conflicto y 200 mil fuera, y 40 mil 

muertos. ¿Qué creen que podemos festejar? Nada que no esté relacionado, por lo menos, con el comienzo 

del fin de la injusticia” (MENCHÚ, apud. CUEVAS MOLINA, 1995, p. 41). 
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com seus respectivos idiomas. O desafio futuro era encontrar maneiras de convivência 

cultural entre esses setores num contexto efetivamente nacional. No entanto, 

contraditoriamente, o esforço realizado por parte do Estado, especialmente nos anos 80, 

esteve ligado à destruição da identidade de boa parte dessa população.  

Atualmente a Guatemala continua sendo um país de grandes contradições 

culturais, somadas aos problemas econômicos que impossibilitam o desenvolvimento de 

políticas culturais coerentes e necessárias. Ao mesmo tempo, há uma tendência em manter 

as políticas culturais nas mãos de grupos privados, nacionais e estrangeiros, que procuram 

fortalecer um pensamento ideológico conservador e politicamente também conservador 

que continua ignorando a diversidade cultural. Suas consequências não estão claras, 

porém pode-se dizer que tais políticas têm dois propósitos primordiais: em primeiro lugar, 

mediatizar a população criando miragens como, por exemplo, fomentando uma crença 

errônea de que qualquer um pode ser empresário, rico, bem-sucedido, alimentando uma 

cultura de consumo que o país não tem condições de sustentar. Em segundo lugar, não há 

uma preocupação verdadeira em criar um Estado que defina de forma progressiva uma 

cultura nacional, pelo contrário se excluem de tais processos as culturas étnicas:  

[...] en las culturas indígenas donde se encuentran mucho de los más 

importantes elementos definidores de la identidad, donde se asegura la 

continuidad histórica de lo que, un poco erráticamente, podríamos llamar 

identidad nacional (CUEVAS MOLINA, 1995, p.53). 

 

Em El Salvador assim como na Guatemala o povo se viu estremecido por uma 

guerra que no final dos anos 80, já havia deixado um saldo de mais de 70 mil mortos, 

meio milhão de refugiados nos Estados Unidos, no México e em Centroamérica e meio 

milhão de deslocados internos, como referido no capítulo I.  Nesse cenário, duas grandes 

tradições contribuíram com a ordem ideológica e sua radicalização por meio da luta 

armada no país: o marxismo e a religião. Por um lado, a igreja católica havia renovado 

seu compromisso com os mais pobres e despossuídos a partir dos princípios da Teologia 

da Libertação que teve uma forte influência na região, sobretudo em El Salvador, como 

apontado no capítulo I. Por outro lado, a influência do marxismo foi primordial para os 

movimentos revolucionários centro-americanos. 

No contexto religioso, o Concilio Vaticano II (1968) desempenhou um papel 

fundamental na formação de catequistas nos primeiros anos da década de setenta. 

Referimo-nos ao documento de Medellín no qual a Igreja afirmava fazer opção 

preferencial pelos pobres.  Esse documento constituiu um profundo questionamento na 
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forma de atuar da arquidiocese de San Salvador, permitindo que os sacerdotes diocesanos 

criassem as primeiras equipes de formação pastoral. Dessa maneira, a denominada opção 

preferencial pelos pobres foi conquistando espaço por meio de um processo lento e 

contraditório. Entre os bispos mais tradicionalistas, que se incorporaram a essa nova 

perspectiva teológica, estava Monsenhor Óscar Arnulfo Romero, quem já tínhamos 

antecipado no capítulo I.  

O trabalho dos sacerdotes, comprometidos com a linha de Medellín e a Teologia 

da Libertação, encontrou outros espaços de ação. Nesse contexto, os Jesuítas 

desenvolveram um modelo de universidade crítica, a Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas (UCA), por exemplo, que se transformou numa alternativa em relação à 

Universidad Nacional de El Salvador, constantemente atacada pelas forças do Estado. 

Nesse cenário, a editora da UCA, (UCA Editores), fundada em 1975 ‒e dinamitada por 

grupos de extrema direita nove vezes desde sua fundação‒, assumiu um papel importante 

com a publicação de 12 coleções que compreendiam textos universitários e escolares, 

estudos sociopolíticos e históricos, estudos teológicos e filosóficos, textos para o ensino 

de idiomas, clássicos da filosofia universal, clássicos e contemporâneos da literatura 

produzida em El Salvador. Outra produção importante foram as revistas ECA e a Revista 

Latino-americana de Teologia, juntamente com outras nove publicações periódicas, 

revistas e boletins, criando um espaço de discussão impensável em outros âmbitos do 

país. Essa atitude contestatária provocou o assassinato das autoridades da universidade 

em novembro de 1989, fato conhecido como el asesinato de los jesuitas. Cabe salientar 

que a Teologia da Libertação teve um papel capital também na produção literária, 

especialmente na literatura de testemunho centro-americana, desse período, que será 

tratada de forma ampla na última parte deste capítulo. 

Nesse período, as manifestações culturais, num primeiro momento, ficaram 

invisíveis, tanto no contexto da vida privada quanto no das organizações político-

militares. A maior parte das expressões culturais se encontrava na ilegalidade ou no seu 

limite e em seus agentes que se expressavam como agentes privados. Apesar da repressão, 

nasce um novo momento na cultura salvadorenha que se transforma em objeto de 

solidariedade a partir do qual as minorias excluídas do país passam a ser protagonistas.  

Num contexto de violência e proibições, o esforço dos agentes culturais surge por 

meio do popular ligado à Asociación Salvadoreña de Trabajadores de la Cultura 

(ASTAC), cujo objetivo primordial era, según Cuevas Molina (1995, p. 69): 
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[…] “llevar, con una perspectiva liberadora, los bienes de la cultura hasta 

aquellos sectores de la sociedad salvadoreña que, por la conformación de la 

actual estructura social, tienen menos posibilidades de acceso a ellos”.  

 

Essa associação contava com nove grupos, pessoas individuais dedicadas à 

música, três literatos, dois artistas plásticos, dois teatristas, um grupo de pantomima, um 

teatro de bonecos e dois grupos de dança. Por meios desses grupos a associação realizou 

uma série de festivais e temporadas artísticas, patrocinou apresentações de grupos 

estrangeiros, participou de atividades culturais no país e no exterior, incluindo congressos 

e conferências, além de trabalhos nas universidades, igrejas, refúgios, centros 

penitenciários, no Teatro Nacional Escobar e no Teatro Municipal de Cámara. 

O Ministerio de Cultura y Comunicaciones também realizou algumas atividades 

culturais no país, no entanto estas atividades estavam condicionadas à guerra em regiões 

controladas pelo exército salvadorenho. Nas palavras de Cuevas Molina (1993, p. 70), 

essa era uma política cultural do medo, à qual muitos agentes culturais se viram 

submetidos e, nesse processo, muitos deles foram assassinados, exilados ou 

desapareceram.  

Em Honduras o desenvolvimento cultural desse período foi muito diferente. Em 

primeiro lugar, não houve um conflito armado no país, apesar da prevalência de regimes 

ditatoriais. Em segundo lugar, não houve apoio estrangeiro para projetos culturais nem as 

pessoas que faziam parte da Escuela Nacional de Teatro desenvolveram um papel 

determinante, já que a necessidade de aproximação com o povo, principalmente com os 

setores comprometidos com os processos de transformação social radical45, teve um 

sentido diferente. Nesse cenário, o teatro desenvolveu um papel importante como 

ferramenta de denúncia para enfrentar os problemas pelos quais passava o país.  

A cultura nicaraguense esteve marcada por profundas mudanças sociais, políticas, 

econômicas e ideológicas que se desenvolveram por meio da chegada da Frente 

Sandinista de Liberación Nacional ao poder. Nesse contexto, as políticas culturais 

desenvolvidas pelo Estado tiveram como propósito introduzir mudanças revolucionárias 

capazes de modificar os modelos culturais impostos46 até 1979. 

                                                           
45 Cristãos, grupos políticos de esquerda e organizações coletivas. 
46 Se trataba de la construcción de una nueva orden hegemónica. La alteración de lo dominante en el orden 

organizacional de la cultura fue posible en la medida en que se estaban produciendo cambios en la 

definición de los medios de producción, transformaciones en la forma de tenencia de los medios de 

producción, recomposición de las formas de participación en la gestión estatal, etc. (CUEVAS MOLINA, 

1995, p. 97).  
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No contexto nicaraguense o desenvolvimento, antes da revolução, era semelhante 

ao da Guatemala, de Honduras e de El Salvador, marcado pela repressão e 

marginalização. Com o intuito de mudar esse panorama muitos dirigentes sandinistas, 

sobretudo do Ministerio de Cultura e da Asociación Sandinista de Trabajadores de la 

Cultura ressaltavam que a Revolução Popular Sandinista constituía “el hecho cultural 

más importante de Nicaragua” (CUEVAS MOLINA, 1995, p. 95), ou seja, a revolução 

em si era um movimento cultural.    

Nesse sentido, houve uma ruptura importante com uma cultura herdeira de uma 

ditadura de anos, constituindo-se no aspecto mais significativo que motivava essa 

identificação da revolução como fato cultural mais importante: 

Sergio Ramírez se pregunta: “¿qué Clase de Cambios, qué clase de alteraciones 

irreversibles se dan en la realidad heredada?”. Y responde: “Yo hablaría, en 

primer término, de lo que podríamos llamar una nueva voluntad nacional, para 

empezar definiendo a la Revolución como un cambio de voluntad nacional […] 

Una voluntad dispersa y soterrada muchas veces en la historia, pero persistente 

y tenaz que […] empezó a delinear sus definiciones más profundas en otros 

momentos, en otras décadas, y que solo el poder revolucionario ha hecho 

posible organizar, armándola de sus instrumentos de acción. Y, ¿la voluntad 

para qué? En primer término, para construir, arraigar, generalizar y defender 

el sentido de la identidad nacional, sin la cual la existencia misma de la nación 

independiente no es posible” (1991apud CUEVAS MOLINA, 1995, p. 95). 

 

No cenário da revolução, um “novo conceito e uma prática” de cultura se 

configuraram como uma política cultural que segundo o Programa del Ministerio de 

Cultura se respaldava por meio dos princípios da Revolución Popular Sandinista.  

 Em primeiro lugar, o novo projeto cultural deveria ter um profundo conteúdo 

cultural popular que permitisse a participação do povo na concepção dessa política a partir 

das organizações de massa. Em segundo lugar, o popular era entendido por seus 

conteúdos inspirados e produzidos por setores antes marginalizados: operários, 

camponeses, os pobres da cidade e do campo. Em terceiro lugar, o conteúdo popular se 

inscrevia num contexto de difusão massiva por meio do qual os meios de comunicação, 

os festivais e programas de divulgação cultural desenvolviam um papel essencial.  

Para o desenvolvimento desse novo projeto cultural as instituições públicas, em 

particular o Ministerio de Cultura, a principal delas, que tinha como ministro o escritor e 

poeta Ernesto Cardenal assumiu um papel fundamental. Nesse sentido, o Ministerio de 

Cultura tinha alguns objetivos considerados centrais: a) promover a cultura entregando 

ao povo os mecanismos necessários para seu desenvolvimento; b) resgatar e consolidar o 

legado cultural do povo nicaraguense; c) iniciar pesquisas antropológicas, literárias, 

plásticas, musicais e teatrais em todo o país; d) organizar e desenvolver o esporte.  
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 Para a realização de tal projeto o ministério foi descentralizado, criando as Casas 

de Cultura, projeto iniciado a partir de brigadas culturais que serviram de base para os 

Centros Populares de Cultura (CPC), ligados ao Ministério da Cultura presente em 

diferentes regiões do país. Nesse cenário, os CPC desenvolviam um trabalho coordenado 

com outros organismos e comissões organizando festas populares, encontros, exposições 

de arte, além de colaborar com a formação de pequenas bibliotecas nas Casas de Cultura. 

Nessas últimas foram criados os famosos Talleres Populares de Poesía47, constituindo 

um dos mais importantes programas do Ministerio de Cultura. Cabe destacar que desses 

Talleres de Poesía saíram muitos escritores que, nos anos subsequentes, foram 

responsáveis por boa parte da produção literária no país.  

O exemplo mais expressivo da participação popular foi a famosa Cruzada 

Nacional de Alfabetización e o projeto Educación Popular de Adultos. Cabe salientar que, 

de 80 mil alfabetizadores, apenas sete mil eram professores de profissão, o restante eram 

estudantes de Ensino Médio e universitários, aproximadamente 55 mil funcionários 

públicos, donas de casa, operários, etc. No contexto da Educación Popular de Adultos o 

cenário era parecido, uma vez que de dezessete mil professores populares que havia em 

meados de 1981, 70% era analfabetos antes de 1979 e de cada 10 professores, 7 eram 

recém-alfabetizados e pertenciam aos setores mais marginalizados e explorados do país48.  

Assim como em El Salvador a religião na Nicarágua também teve um papel 

importante, sobretudo no aspecto político-ideológico. A participação cristã no processo 

revolucionário se fez evidente no final da década de setenta. Nesse sentido, na Igreja 

Católica, as Comunidades Cristianas de Base e os Delegados de la Palabra, fundados 

em 1965, se multiplicaram por todas as regiões do país, chegando a um número 

aproximado de cinco mil em 1979. Sua contribuição mais importante foi o 

                                                           
47 Talleres Populares de Poesía - Los Talleres de Poesía fueron un proyecto cultural con el que se logró 

que campesinos, obreros, soldados, amas de casa, pescadores, etcétera, pudieran acercarse a mucha de la 

más bella literatura universal, a lecturas que en otras condiciones (por ejemplo, en la desigualdad, pobreza, 

marginación y represión que se vivía durante la dictadura) no habrían llegado a sus manos. Procurar el 

acercamiento de los nicaragüenses a algunas de las más elevadas expresiones artísticas es uno de los logros 

del Ministerio de Cultura que dirigió Ernesto Cardenal (PASTRANA HERNÁNDEZ, 2015, p. 21). 
48 [...] la alfabetización debe entenderse como un proceso pensado en el sentido de incorporar a las 

coordenadas de la modernidad a vastos sectores de la población. Esta incorporación supone insertarse en el 

marco de las pugnas ideológicas que le son propias. La campaña de alfabetización nicaragüense asumió esa 

dimensión ideológica de la cultura moderna como explícita con lucidez, y llamó desde un principio a hacer 

de la campaña un campo de transformación de la conciencia. Ernesto Cardenal decía a respecto que […] 

todas estas masas que van a ser alfabetizadas en Nicaragua no solamente van a aprender a leer y escribir, 

sino que vamos a tener también otros objetivos. Nuestro pueblo aprenderá a leer a través de un proceso de 

concientización y politización (s/d, apud. CUEVAS MOLINA, 1995, p. 108).  
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desenvolvimento de uma prática cristã baseada na leitura e reflexão da Bíblia a partir dos 

setores populares.  

Na Igreja Católica, por meio da opción preferencial por los pobres, surge uma 

crítica construtiva em relação ao processo revolucionário, transformando o substrato 

cristão numa zona conflitiva em disputa. Nesse cenário se desenvolveram três correntes 

na Igreja Católica: “[...] un sector cristiano transitó hacia las posiciones revolucionarias 

mencionadas, un segundo sector se identificó con la burguesía opositora de Somoza, y un 

tercer grupo estaba integrado a la dictadura somocista (CUEVAS MOLINA, 1995, p. 

113)”. 

Em contrapartida, no setor evangélico se observou uma expansão significativa de 

diferentes seitas e denominações religiosas contra o movimento revolucionário, dando 

início a uma campanha sistemática de propagandas realizadas por meio de pinturas, 

murais, autofalantes, entre outros. Grupos de distintas igrejas financiados pelos Estados 

Unidos percorriam todo o país propagando esse tipo de mensagem.  

Para combater os projetos da Teologia da Libertação na América Latina, 

especialmente na América Central, foram criados aparelhos diversificados, 

principalmente o Instituto sobre Religión y Democracia em Washington (1981) nos 

Estados Unidos, onde um movimento conhecido como conservadurismo de masas, se 

juntou a diferentes facções e partidos, forças políticas e sociais de direita. A região centro-

americana, principalmente a Nicarágua e o Caribe, eram espaços de interesse 

geoestratégico para a segurança norte-americana que tentava frear o crescimento do 

comunismo no continente. 

Nesse contexto, o Programa Histórico del FSNL tinha uma seção denominada 

Reincorporación de la Costa Atlántica que tinha como eixo central acabar com a 

exploração realizada pelos monopólios estrangeiros, preparar as terras para a agricultura 

e criação de gado, desenvolver a indústria pesqueira e florestal, estimular os valores 

culturais autóctones locais e eliminar a discriminação racial. No entanto, por falta de 

conhecimento a respeito das características étnicas da região estes objetivos não foram 

contemplados da forma que propunha tal programa, pois houve um forte desentendimento 

entre sandinistas e nativos da região que provocou um forte conflito entre os dois grupos.  

O resultado desse conflito levou a Nicarágua a ser um dos primeiros países do continente 

americano a adotar uma constituição multicultural e estabelecer uma autonomia regional, 

atualmente responsável pela administração de aproximadamente metade do território 
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nicaraguense, representado por três grupos indígenas e dois grupos étnicos de origem 

afrodescendente.   

Nessa perspectiva, vale considerar que Centroamérica é uma região multiétnica e 

multicultural na qual convivem aproximadamente 54 grupos indígenas, afro-caribenhos 

e mestiços, mostrando, desse modo, que um projeto de unificação étnica para a construção 

de uma dinâmica cultural centro-americana é totalmente descabido, pois numa região 

culturalmente tão complexa jamais haverá uma cultura hegemônica, mas diferentes 

dinâmicas culturais. 

   É importante ressaltar que, apesar da violência que devastava a região, muitos 

agentes culturais tentavam encontrar formas adequadas de mostrar que a América Central 

era mais do que uma região exótica e violenta como era vista por muitos estrangeiros. 

Nesse sentido, houve uma preocupação em mostrar uma arte centro-americana que fosse 

além do exótico, do vernáculo, do pitoresco, mostrando uma nova maneira de fazer e 

entender a arte, além de uma forte preocupação com a visibilidade da região.   

Contudo, não havia uma preocupação em visibilizar essas manifestações culturais 

para os habitantes das costas ou das montanhas distantes dentro da geografia centro-

americana ou para as comunidades indígenas do altiplano guatemalteco, as reservas 

costarriquenhas ou a região garífuna na costa Atlântica hondurenha. Essa visibilidade era 

pensada no sentido de mostrar a região para fora, para o exterior e esse exterior estava 

diretamente ligado aos lugares que legitimavam a arte no mundo, os centros do poder 

mundial, o chamado Primeiro Mundo. 

Após apresentarmos uma série de considerações gerais a respeito das dinâmicas 

culturais na América Central, sobretudo no período dos conflitos armados, nos 

ocuparemos de quatro fenômenos da dinâmica cultural centro-americana, mais 

específicos que são primordiais em nossa pesquisa: as migrações centro-americanas para 

os Estados Unidos, las maras, as relações entre o México e Centroamérica e a produção 

literária que reelabora todas essas temáticas e as performativiza por meio da ficção, do 

testemunho, da ficção testemunhal, da ficção documental, entre outras formas de 

representação literária. 

2.2 A migração centro-americana para os Estados Unidos: Além das fronteiras 

imagináveis 

Hay quienes migran porque en Centroamérica la mitad de la población vive 

bajo la línea de la pobreza. Hay quienes migran para reencontrarse con sus 

familiares en el norte. Pero hay también quienes, como los hermanos Alfaro, 

más que migrar, huyen. De repente, en su pequeño mundo de El Salvador 
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empezaron a caer cadáveres. Cada vez más cerca. Luego una amenaza. Este 

es el viaje de Auner, Pitbull y El Chele, unos migrantes que nunca anhelaron  

Estados Unidos. 

 Óscar Martínez (2010) 

 

 

A mobilidade humana não é um fenômeno recente, mas um processo ligado às 

mudanças vividas pela humanidade. Buscar melhores lugares para viver tem sido uma 

constante na história dos povos originários nos espaços mais remotos da terra. Entretanto, 

devido aos diversos eventos ocorridos, ao longo da história, especialmente a partir dos 

processos de globalização moderna e neoliberal, que vem transformando a mobilidade 

humana, num movimento forçado, a migração se transformou em um processo por meio 

do qual muitos seres humanos perdem a própria vida em busca de sobrevivência.  

Em Centroamérica bem como em outras partes da América Latina, os primeiros 

movimentos migratórios se desenvolveram com a chegada dos asiáticos, considerados os 

primeiros povoadores do continente americano. Estes povos foram se acomodando nas 

diversas partes do continente e criando novas formas de vida e culturas distintas. No caso 

de Centroamérica, os indígenas maias descendentes desses primeiros habitantes eram a 

maioria e sempre migraram dentro da região em busca de melhores condições de vida. 

Nesse sentido, os quichés, por exemplo, sempre viveram em constantes processos 

migratórios:  

[…] migraron en los vientres de sus madres, como aún hoy día tantas mujeres 

que cruzan el desierto. Los búhos las guiaban. También a veces las 

traicionaron. Otros migraron casi desnudos. Se escondieron de la migra en sus 

cerbatanas y las usaron como canoas para los ríos. Usaron también máscaras 

para esconder quiénes eran. El zancudo los ayudó para distinguir a los muñecos 

de la mera autoridad. Otros se perdieron en el trayecto. Fueron engañados. 

Siguieron el camino negro. No el rojo, ni el amarillo, ni el blanco. Encontraron 

la cárcel de los vampiros, no pudieron traer las mismas flores que les pidieron 

como prueba. Fueron devueltos a la tortura de la pobreza (FALLA, 2008, p. 

1). 
 

No século XVI, com a chegada dos conquistadores espanhóis, novos migrantes 

começam a ser inseridos no território americano transformando totalmente sua geografia. 

Tais colonizadores obrigaram os povos originários a migrar para distintos lugares da 

região centro-americana e do continente, fragmentando, dessa forma, suas culturas. A 

partir de uma nova divisão geográfica e cultural, proposta pelo sistema colonial espanhol, 

muitas tribos se viram totalmente fragmentadas, em outras palavras, os povos indígenas 

foram obrigados a migrar perdendo sua coesão política, social e cultural. No contexto 

centro-americano muitos indígenas foram levados pelos colonizadores para trabalhar nas 
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minas do vice-reinado do Peru, perdendo o contato com seus familiares, suas tribos, suas 

culturas, passando a viver a partir de novos padrões socioculturais.  

Mais contemporaneamente, particularmente a partir dos anos 50 do século XX, 

Centroamérica vem expulsando sua população de forma significativa. Nesse período 

algumas pessoas migravam, sobretudo por motivos econômicos. Não obstante, essa 

tendência foi se acentuando, nos anos 70 e 80, principalmente nos anos 80, quando há 

uma fuga massiva da população salvadorenha e guatemalteca que migra para México e 

os Estados Unidos fugindo dos conflitos armados em seus países:  

[...] Centroamérica ha sido una región que ha venido expulsando población 

desde hace mucho tiempo, movimiento que se registra sobre todo después de 

1950. La tendencia se acentúa en los setenta y alcanza niveles de fuga 

poblacional en la primera mitad de la década de los ochenta 49 (TORRES-

RIVAS, 1993). 

 

A intensidade com a qual a migração50 vem se desenvolvendo na América Central, 

nos últimos anos, pode ser entendida a partir da quantidade de migrantes registrados pelo 

censo estadunidense da época. Segundo Torres-Rivas (1995, p.165), os dados mostram 

que entre 1970 e 1980 o número de migrantes centro-americanos nesse país triplicou. As 

maiores quantidades correspondiam a salvadorenhos e, em seguida, guatemaltecos. Mais 

da metade desses centro-americanos migrou depois de 1976 e, em sua grande maioria, se 

tratava de adultos com certa educação formal e treinamento profissional. 

A migração seguiu aumentando, principalmente nos primeiros anos da década de 

oitenta, porém já não era uma migração como decisão pessoal, como nos anos anteriores 

aos conflitos, mas uma migração massiva, forçada, involuntária da população que vivia 

                                                           
49 Debe indicarse que la determinación de esta variable demográfica puede tener algún grado de imprecisión 

y que la misma conceptualización del fenómeno es ahora distinta. La migración surge siempre - en 

condiciones normales – a partir de una decisión personal de salir del país para encontrar mejores 

oportunidades de vida personales y para la familia (trabajo, estudio, etc.) y está acompañada generalmente 

de la adquisición de un estatus legal en el país de destino. Así fue durante muchos años. El movimiento 

ocurre hoy día abrumadoramente hacia el norte (México y Estados Unidos) y por ello la medición no puede 

entonces ser posible totalmente (Ibid., 1993, p.164-165). 

  
50 Las migraciones políticas alcanzaron su apogeo en la década de los ochenta, conocida también como “la 

década de la guerra”. En este período, amplios contingentes de población se vieron obligados a abandonar 

sus lugares de residencia para evitar los estragos de la guerra. Guatemaltecos partieron en masa sobre todo 

para México, pero también se asentaron en otros países de Centroamérica y los Estados Unidos. Lo mismo 

pasó con salvadoreños y nicaragüenses.  Estos últimos protagonizaron una verdadera avalancha hacia Costa 

Rica y Honduras. Deben mencionarse, también, las migraciones de fuera de Centroamérica hacia esta, 

especialmente de sudamericanos (chilenos, argentinos y uruguayos) hacia Costa Rica en la década de los 

setenta, cuando los distintos regímenes dictatoriales del Cono Sur obligaron a miles de personas a 

abandonar sus países de orígenes (CUEVAS MOLINA, 2006, p.17). 
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nas regiões mais afetadas pela guerra51. Nesse contexto, as Nações Unidas desenvolveram 

um papel primordial buscando meios de acomodar esses migrantes:  

Se plantea así, por vez primera en Centroamérica, el problema de los 

refugiados que son definidos por Naciones Unidas como las personas que 

huyen de sus asentamientos normales de trabajo y de vida por razones de 

violencia política o racial, persecución que pone en grave peligro la seguridad 

personal, familiar y la vida. Con estas razones se mezclan también motivos 

económicos acrecentados con la crisis económica difíciles de separar 

(TORRES RIVAS, 1993, p. 165). 

 

O resultado da Revolução Sandinista e a Contra na Nicarágua, a guerra civil em 

El Salvador e a ofensiva do exército contra a guerrilha nas regiões mais ativas da 

Guatemala (1981-1983) foram responsáveis pelo êxodo massivo de boa parte da 

população centro-americana, especialmente de camponeses pobres, para outras regiões 

do interior do próprio país. Nesses grupos se encontravam os denominados deslocados 

internos que, de forma semelhante aos refugiados, fugiam para salvar suas vidas, 

deixando para atrás seus poucos pertences materiais, passando a viver em condições de 

extrema pobreza. Não é possível calcular o número exato de deslocados por falta de 

registros públicos destes, no entanto, no final de 1983 calcula-se que mais de um milhão 

de pessoas havia deixado seus lugares de origem. A metade dela de origem salvadorenha 

e mais de 40% guatemalteca; posteriormente o número de deslocados aumentou em El 

Salvador e na Nicarágua. Essa situação mostra não apenas a amplitude do problema, mas 

seu caráter regional, exacerbando as condições de pobreza dessa população.  

Vale lembrar que a pobreza exacerbada da América Central, gerada pela violência 

do conflito bélico, continuou sendo responsável pela migração durante a década de oitenta 

e inícios da década de noventa, produzindo dessa forma, um movimento populacional 

nunca visto na região: 

Más de dos millones de personas han debido cambiar sus lugares naturales de 

vida, agravando de esa manera – en un porcentaje muy alto – las ya deficitarias 

condiciones de existencia. Solo en Nicaragua hubo una política bien diseñada 

para ayudar a resolver el problema de los refugiados y desplazados. 

Organismos internacionales, encabezados por el ACNUR han brindado ayuda 

a algunos grupos de refugiados salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses 

en Costa Rica, Honduras y México. No existen políticas gubernamentales para 

la repatriación voluntaria de los refugiados y, por el contrario, se procede como 

                                                           
51 Hacia la mitad de la década se han hecho cálculos aproximados de que hay 239.500 refugiados 

salvadoreños, 63.000 guatemaltecos y 44.000 nicaragüenses en los países vecinos. Otras fuentes señalan 

cifras que establecen la existencia de 128.600 refugiados inscriptos y más de 475.300 que no lo han hecho. 

Los organismos de Naciones Unidas otorgan condición y protección legal a los primeros y algún tipo de 

ayuda provisional. El desamparo legal de esta masa de población solo es un rasgo de los enormes problemas 

que tienen que sobrevivir (Ibid., 1995, p. 165). 

 



116 
 

si se tratara de asentamientos humanos, precarios definitivos. De hecho, el 

número de refugiados que ha vuelto a sus lugares de origen es mínimo 

(TORRES RIVAS, 1993, p.166-167). 

 

Alguns dos fatores mais importantes no contexto da migração da população 

camponesa que se combinam são o terror e a violência assim como a falta de terra e de 

emprego. Em 1985 a agricultura absorvia apenas 45% da mão de obra da metade da 

população rural e até o final da década de oitenta mais da metade da população vivia em 

regiões consideradas urbanas. Enquanto a Costa Rica e a Nicarágua estavam acima da 

média regional, a Guatemala, El Salvador e Honduras se encontravam abaixo da média. 

Ainda no contexto das migrações desse período, percebemos uma situação 

relativamente recente, graças ao impacto económico e cultural, que deve ser mencionada 

como fenômeno dessa década. Tal fenômeno está ligado tanto aos aspectos referidos a 

respeito das migrações, bem como à pobreza e à informalidade: referimo-nos às formas 

de vida forjadas pelos migrantes centro-americanos nos Estados Unidos e as remessas 

enviadas por eles a seus países de origem:  

No todos los que van a trabajar al “norte” pueden y quieren enviar dinero. Por 

lo general, cuando la migración es por razones políticas se mueve todo el 

núcleo familiar y no se producen sino ocasionalmente remesas; a su vez, es 

más frecuente cuando hay razones económicas, de falta de trabajo, que un 

miembro de la familia sea “destacado” en el frente externo y se le elige para 

migrar.  Existe un poderoso vínculo de solidaridad y, consecuentemente, un 

flujo de recursos del pariente que se fue hacia la familia que se quedó. Las 

situaciones son en verdad múltiples y esta década de los ochenta ha visto 

construirse una estructura financiera informal en parte, para la canalización de 

estos flujos que tienen una extraordinaria significación para la economía y de 

uso inmediato y múltiple (Ibid., p. 169). 

 

Nesse contexto, o aumento dessas remessas era significativo chegando, em 1989, 

a um total de 1.067,3 bilhão de dólares, correspondendo a 1.330,2 bilhão de pessoas 

estabelecidas no exterior. Os salvadorenhos (43% dos migrantes da região) enviaram 

759,4 milhões de dólares, os guatemaltecos (37%) 500,0 milhões e os nicaraguenses 

(19%) 255,0 milhões de dólares.  

Podemos somar tudo isso aos efeitos arrasadores do terremoto de 1972 na 

Nicarágua e, em 1976, na Guatemala que afetaram ainda mais a situação econômica 

desses países e da região, deixando um saldo aproximado de 19.320 mortos e 20.000 

feridos (Nicarágua), além de 20 mil mortos e setenta e seis mil feridos e mais de um 

milhão de pessoas afetadas (na Guatemala), intensificando ainda mais os processos 

migratórios voluntários ou forçados que levaram mais de um milhão de centro-

americanos a deixarem seus países.   



117 
 

Normalmente, os Estados Unidos têm sido o destino desse tipo de migração, 

apesar da maioria dos migrantes nicaraguenses optarem pela Costa Rica. As dimensões 

alcançadas pela presença centro-americana nos Estados Unidos na época eram visíveis e 

El Salvador era um excelente exemplo disso, uma vez que as remessas enviadas por seus 

cidadãos ocupavam um espaço importante nos ingressos de divisas de sua economia.  

Assinados os Acordos de Paz (1992), esperava-se que as migrações diminuíssem, 

entretanto os processos migratórios continuaram, inclusive aumentaram em algumas 

partes da região. Nessa perspectiva, (PALMA, 09/2015, p. 7, grifo nosso) afirma que a 

assinatura desses acordos não trouxe as mudanças esperadas pelos centro-americanos, 

pelo contrário, a situação de muitos deles piorou. No caso da Guatemala, por exemplo, 

antes de 1996 todos os migrantes que chegavam aos Estados Unidos eram considerados 

refugiados com base no Estatuto de Refúgio, contudo com a assinatura dos Acordos de 

Paz, mesmo que a situação dos migrantes estivesse diretamente ligada à guerra, não 

tiveram mais a possibilidade de pedir refúgio.  

Nesse cenário, os Estados Unidos desenvolveram um papel fundamental, já que 

estiveram ligados diretamente aos conflitos armados na região, como já apontamos no 

capítulo I. Em um primeiro momento, foram os promotores desses conflitos enviando 

armas, dinheiro e treinamento militar aos exércitos da Guatemala, Nicarágua (dinastia 

Somoza) e El Salvador, apesar das críticas recebidas de governos e organizações de várias 

partes do mundo. Em um segundo momento, desempenharam um papel de país 

“solidário” recebendo os migrantes, refugiados e exilados vítimas dos referidos conflitos. 

Em um terceiro momento, especialmente a partir da assinatura dos Acordos de Paz, 

começam a rechaçar os migrantes centro-americanos, mesmo aqueles que fugiam de seus 

países porque continuavam sendo perseguidos como no período de guerra, uma vez que 

tais acordos não haviam sido totalmente respeitados pelos governos e militares. 

Os Estados Unidos não apenas rechaçavam os migrantes centro-americanos como 

começaram a deportar milhares deles para seus países de origem. Além disso, a partir de 

2001 e 2005 endureceram ainda mais a leis migratórias, os controles fronteiriços na sua 

fronteira com o México e exigiam do México o endurecimento de sua fronteira Sul, 

especialmente sua fronteira com a Guatemala. 

No entanto, diferentemente do que se poderia supor, o endurecimento das leis 

migratórias e dos controles fronteiriços no México e nos Estados Unidos não reduziram 

o fluxo migratório centro-americano rumo ao país do Norte, muito pelo contrário, as 

migrações continuam sendo um fator fundamental na região, visto que as políticas 
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neoliberais adotadas pelos governos têm levado esses países a situações precárias tanto 

quanto durante o período de conflito ou ainda piores como é o caso de Honduras, pois 

durante os conflitos sua população praticamente não migrava. 

Isso mostra que as migrações centro-americanas vêm crescendo e provocando 

grandes mudanças na região. Essas mudanças vêm afetando não apenas o contexto 

econômico centro-americano, mas também o contexto sociocultural. Nesse sentido, tem 

ocorrido profundas transformações na vida da população, principalmente dos indígenas. 

A Guatemala é um excelente exemplo disso, já que durante o conflito muitos indígenas 

tiveram que migrar do país para os Estados Unidos e para o estado de Chiapas52 (México), 

região na qual reencontraram muitas particularidades de sua cultura ancestral maia. 

Em suma, os movimentos migratórios na América Central se desenvolveram a 

partir de diferentes dinâmicas, apesar de compartilharem características importantes. 

Com o propósito de entender essas diferenças, no próximo item faremos algumas 

observações que nos parecem pertinentes para a compreensão das especificidades das 

migrações dos quatro países para os Estados Unidos, tema que retomaremos na análise 

das obras de nosso corpus que empreenderemos nos capítulos IV e V desta tese. 

2.3 As diferentes facetas da migração centro-americana para os Estados Unidos  

 

 

Ellos no migraron a una maravillosa ciudad, sino al reino del miedo, donde 

había muchas casas, como en una gran edificación subterránea, todas ellas 

dedicadas a los grandes tormentos. Su motivación para el viaje fue religiosa y 

política, no económica.  Los señores quebrantahuesos de Xibalbá los habían 

oído jugar la pelota y los invitaron a competir con ellos. Los Ajpu no  pudieron, 

porque Juracán, Corazón del Cielo, les había dado la misión de vencer el 

miedo. Por eso, bajan. Más que la juventud migrante de hoy, se parece a 

aquellos guerreros que se despedían de sus parientes para adentrarse en la 

montaña, captados en su imaginación por un sueño revolucionario. Se 

despiden de su madre (Xmucané) y les encarga a sus hijos que la cuiden y le 

calienten el corazón la música que saben tocar 

 

Ricardo Falla, 2008 

                                                           
52 Las migraciones políticas provocaran profundos cambios en las poblaciones indígenas de Guatemala que 

se asentaron en el Estado sureño de Chiapas, en México. Estos cambios van desde la modificación de los 

diseños de sus trajes ancestrales, hasta la toma de conciencia de que, al otro lado de la frontera de 

Guatemala, existían pueblos con los que tenían antepasados comunes provenientes del tronco maya. Ese 

encuentro se combinó con esa característica de la globalización contemporánea que es la de ascenso de los 

movimientos reivindicatorios de las diferentes etnias y naciones, por lo que desembocó, en la actualidad, 

en creciente movimiento indígena que, aunque no totalmente unificado pues existe en él distintas tendencias 

y niveles, tiene cada vez más presencia en Guatemala, exigiendo el respeto a la diversidad cultural y al 

plurilingüismo del país. No debe omitirse mencionar también, en este caso específico, la influencia inversa 

ejercida por los indígenas guatemaltecos en Chiapas. Provenientes de un medio el que existían altas cotas 

de politización, dieron pie a la gestación de condiciones que hoy han desembocado en el llamado 

Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, y que, como es sabido, también tiene a la cultura como una 

de sus reivindicaciones principales (CUEVAS MOLINA, 2006, p. 18). 
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Na Guatemala a migração apresenta um perfil muito particular no contexto centro-

americano, especialmente no período da guerra civil, no qual a fuga massiva de indígenas 

para o México, em particular para o estado de Chiapas, e para os Estados Unidos 

marcaram um antes e um depois na história guatemalteca. Os indígenas maias, 

principalmente do altiplano, onde se concentrava sua grande maioria, ao verem seus 

povoados destruídos pelas operações levadas a cabo pelo Estado guatemalteco, 

abandonavam o país buscando meios de salvaguardar suas vidas. Comunidades indígenas 

inteiras se viram obrigadas a sair do país e, quando estas, chegavam ao Sul do México 

encontravam suas raízes ancestrais do outro lado da fronteira, raízes que haviam sido 

fragmentadas no período colonial, como assinalado. Segundo (CUEVAS MOLINA, 

04/2015, p. 8, grigo nosso), esses povos se dão conta de que compartilham muitas 

particularidades políticas e socioculturais com seus congêneres. 

Especialmente no final dos anos oitenta e início dos noventa começa o boom da 

migração internacional na Guatemala, enretanto isso não era comum entre a população 

ladina que tinha parentes vivendo nos Estados Unidos antes da guerra, mas para a 

população indígena. Porém, nesse contexto, a migração transnacional passou a ser uma 

válvula de escape massiva tanto para indígenas quanto para ladinos que buscavam 

sobreviver aos problemas políticos e econômicos que afetavam o país: 

[...] un lugar de destino privilegiado, por su presencia antigua de población 

ladina, fue Providence, Rhode Island. Corresponde a este auge repentino con 

la caída del quetzal frente al dólar: si el quetzal estaba a la par con el dólar no 

pagaba migrar, pero si por un dólar se cambiaban 3, 4 y 5 quetzales, entonces 

el viaje se hacía ya muy atractivo. El cambio de la moneda debió haber sido un 

aliciente importante para la migración internacional que no se pone 

suficientemente de relieve en la historia de ésta, pero que es mencionado en 

Zacualpa, especialmente por personas ladinas que siguen muy de cerca la 

migración, porque son intermediarios de las remesas del norte […] (FALLA, 

2008, p. 34-35).  

 

Outra particularidade importante das migrações guatemaltecas está ligada à 

questão linguística, especialmente pelo fato de o país possuir 24 línguas reconhecidas 

pelo Estado e muitos indígenas não falarem a língua espanhola. Transpondo esse aspecto 

para o contexto da migração guatemalteca, de maneira especial no período do conflito 

armado, para muitos desses indígenas que migraram para os Estados Unidos, ao migrarem 

para um país de língua inglesa, as possibilidades de falarem a língua espanhola se 

restringiram ainda mais. De acordo com (CUEVAS MOLINA, 04/2015, p.9, grifo nosso) 

um número significativo de migrantes indígenas guatemaltecos que migrou para os 
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Estados Unidos, naquele período, hoje fala inglês, fala sua língua materna (indígena) e 

não fala espanhol, idioma oficial da Guatemala, ou seja, não têm uma relação direta com 

a identidade nacional guatemalteca, mas com sua comunidade de origem e, em seguida, 

com sua nova identidade nos Estados Unidos.  

  Nos anos noventa as migrações na Guatemala assim como em El Salvador e na 

Nicarágua se incrementaram devido à pobreza causada pelos conflitos. Essas migrações 

já não eram mais provocadas pela guerra, mas pela violência e a pobreza herdadas dessa 

guerra que devastava os países centro-americanos. Outro aspecto importante, desse 

período, que merece ser mencionado é o desenvolvimento da denominada Literatura do 

desencanto, especialmente a partir do final dos conflitos bélicos. Nesse contexto, os 

problemas econômicos provocados por essa violência foram os responsáveis pela 

migração como podemos observar no fragmento seguinte:  

A partir de los años noventa Guatemala incrementa su migración económica 

internacional, formando un flujo sur-norte hacia Estados Unidos. Esa 

migración representa, aproximadamente, un 10 por ciento del total de la 

población. Según datos de Estados Unidos de 2010, la población de origen 

guatemalteco que vive en ese país suma 830,824 y del total, el 40.7 por ciento 

son mujeres. La gran mayoría son jóvenes y aportan fuerza de trabajo poco 

calificada e indocumentada (ROLDÁN ANDRADE; MOZÓN, 2015, p. 2).  

 

Ainda nesse sentido, afirma Mónica Toussaint (2015, p. 183): 

A lo largo de los años noventa, el volumen de población en tránsito en la 

frontera México-Guatemala se incrementó y la migración de centroamericanos 

se convirtió en un tema de seguridad para el gobierno mexicano y de presiones 

de Estados Unidos para no dejar pasar esa corriente migratoria que se había 

sumado a la migración irregular de mexicanos. Ello motivó la adopción de 

medidas para contenerlos, como el caso del llamado Plan Sur, impulsado a 

inicios de la administración de Vicente Fox, que se propuso como un esquema 

de coordinación interinstitucional para reforzar los controles migratorios en la 

región comprendida entre el istmo de Tehuantepec y la frontera con Guatemala 

[…]. 

 

A violência do pós-guerra, de maneira particular las maras e pandillas, frutos da 

guerra, vem sendo um dos fatores fundamentais na expulsão de migrantes. Atualmente a 

Guatemala segue sendo um dos países da região centro-americana com maior presença 

migrante nos Estados Unidos:  

Guatemala cuenta con aproximadamente 1.300,000 guatemaltecos viviendo en 

Estados Unidos, la mayoría de ellos en estado irregular. El segundo centro 

urbano con mayor cantidad de guatemaltecos luego de la ciudad capital de 

Guatemala, es la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América 

(BARAHONA, 2011, p. 1). 

 

Essa migração vem mudando a fisionomia do país em vários sentidos, em 

particular nos aspectos culturais e econômicos. Em primeiro lugar, no que se refere à 
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dinâmica cultural muitos guatemaltecos se queixam da influência das Pacas, lojas de 

roupas usadas norte-americanas espalhadas por toda Guatemala. A chegada dessas lojas, 

segundo comentários de colegas pesquisadores guatemaltecos, tem influenciado muito a 

cultura indígena, uma vez que muitos índios deixam de usar os trajes típicos para usar as 

roupas dessas lojas. Em segundo lugar, o dinheiro das remessas tem mudado a geografia 

do país, sobretudo dos povoados indígenas, pois estes, por meio das remessas vêm 

transformando de forma significativa suas moradias. Esse aspecto é tão importante que 

vem se desenvolvendo um modelo de arquitetura conhecido como arquitetura migrante 

ou arquitetura de remessas, ou seja, casas construídas a partir de modelos que os 

migrantes enviam dos Estados Unidos que não tem nenhuma relação com sua cultura 

ancestral indígena guatemalteca, como veremos no capítulo 6. Em terceiro lugar, destaca-

se o impacto que tais remessas vêm produzindo na economia do país:   

Las remesas representan más de 4 mil millones de dólares estadounidenses que 

han servido para la subsistencia de más de 3 millones de familias 

guatemaltecas que dependen de ellas. Las remesas enviadas constituyen la 

segunda fuente de ingreso de divisas para el país, por encima de la exportación 

de productos tradicionales y del turismo (BARAHONA, 2011, p. 1). 

 

Nesse sentido, de acordo com Andrade e Monzón (2015, p. 2), a população 

migrante guatemalteca, segundo a cosmovisão indígena, sempre está aqui e lá, realizando 

uma ida e uma volta. Há muitos testemunhos de migrantes que foram e regressaram mais 

de uma vez, muitos que foram de malas vazias e voltaram de malas cheias, outros não. 

Estando nos Estados Unidos de forma permanente ou não, as remessas enviadas pelos 

migrantes vêm contribuindo, de maneira significativa, para a economia do país, chegando 

a atingir entre 11% e 14% do PIB. Vale ressaltar que além de melhorarem suas moradias, 

como assinalado, podem oferecer melhores condições de educação a seus filhos e filhas. 

Esses migrantes são sujeitos transnacionais que na Guatemala e nos Estados Unidos 

sobrevivem a sociedades racistas, machistas e excludentes, mostrando sua força e 

determinação para sobreviverem a situações adversas. 

 Em El Salvador assim como na Guatemala os processos migratórios 

contemporâneos não são recentes, já que desde o final de 1800 já existiam salvadorenhos 

vivendo nos Estados Unidos e existem dados que mostram que a princípio do século XX 

muitos salvadorenhos, de maneira especial fazendeiros e produtores de café, viviam em 

San Francisco, Estados Unidos. Contudo, foi a partir da década de cinquenta e sessenta, 

períodos nos quais as políticas migratórias estadunidenses eram menos restritas do que 

hoje, que as migrações se intensificaram, pois a facilidade para entrar nesse país atraía os 
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migrantes salvadorenhos. Durante esse período, a migração não era massiva e a maioria 

dos migrantes pertencia à classe média e média alta salvadorenha.  

A migração contemporânea salvadorenha para os Estados Unidos pode ser 

dividida em três momentos que marcam sua evolução: num primeiro momento, os 

migrantes e refugiados durante o conflito bélico que fugiam com medo dos recrutamentos 

nas zonas rurais, da violência indiscriminada e da polarização política que provocavam 

migração massiva, especialmente de jovens na década de oitenta. Num segundo 

momento, devido aos problemas econômicos causados pelo conflito, a migração se 

desenvolve de forma homogênea, por meio de uma série de redes tanto nos lugares de 

origem como de destino. Nessa perspectiva, as migrações respondem tanto ao contexto 

laboral quanto à reunificação familiar, entre outros aspectos. Num terceiro momento, ou 

seja, nos últimos anos, a pobreza e a violência provocadas por las maras ou pandillas, 

herança da guerra, têm sido os responsáveis pela migração massiva para os Estados 

Unidos.  

Firmados os Acordos de Paz (1992), já mencionados, se esperava que a migração 

diminuísse, inclusive, se supunha que os migrantes refugiados da guerra regressariam a 

El Salvador. Entretanto, a assinatura de tais não foi capaz de reduzir os processos 

migratórios porque os problemas econômicos enfrentados pela população eram enormes 

e, dessa forma, ao invés de diminuir intensificou a migração, apesar das deportações 

executadas pelos Estados Unidos.  

Além dos problemas provocados pela guerra, se acrescenta os desastres 

provocados pelo furacão Mitch (1998) e os terremotos de 2001, que afetaram, 

principalmente, a zona rural, aumentando ainda mais os níveis de pobreza que chegaram 

a atingir 46,2% das famílias na zona rural e 30% da zona urbana.  

Segundo dados do Ministério de Relações Exteriores de El Salvador, em 2006, 

milhares de migrantes salvadorenhos tinham deixado o país e desses 2,5 milhões tinham 

migrado para os Estados Unidos. Porém, muitos migraram também para a Espanha, 

Austrália, Itália, França e Canadá. Nesse sentido, a maioria dos migrantes salvadorenhos 

bem como guatemaltecos e hondurenhos, migra para os Estados Unidos de forma 

irregular53, uma vez que não dispõem de recursos suficientes para migrar legalmente. De 

                                                           
53 La mayoría de personas que emigran de El Salvador hacia Estados Unidos lo hacen de forma irregular, 

es decir no lo realizan a través de los procesos migratorios establecidos para este fin, sino que a través de 

“coyotes” quienes los guían hasta el otro lado de la frontera, la cual atraviesan de manera ilegal y en este 

proceso muchos mueren en el intento. Se ha estimado por parte de la Agencia para el Desarrollo 

Internacional (USAID por sus siglas en inglés) que para poder emigrar en El Salvador se necesita una 
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qualquer forma, mesmo para migrar ilegalmente o custo é muito alto para esses migrantes, 

pois uma viagem organizada por um coyote54 custa em média de 1.500 a 6 mil dólares, 

uma cifra altíssima para quem está fugindo da pobreza55: 

El viaje a través de México y la mayoría de los puntos de entrada en la frontera 

entre México y los Estados Unidos están controlados por coyotes. Algunas 

veces se paga solo por cruzar la frontera, y en otros casos también por el 

desplazamiento a través de México, sobre todo en el caso de los 

centroamericanos, o de los Estados Unidos, en donde incluso se puede 

convenir que a la persona la entreguen en Houston o incluso en Nueva York, 

por mencionar dos destinos frecuentes. El costo puede ir desde los 1500, si 

solo se requiere el paso de la frontera, incluso hasta los 5.000 o 6.000 dólares 

(SANDOVAL GARCÍA, 2015, p. 41). 

 

Contudo, apesar dos custos da viagem e dos diversos riscos que esses migrantes 

enfrentam, só em 2006, sessenta mil salvadorenhos migraram para os Estados Unidos. 

Isso significa que diariamente migravam 200 salvadorenhos. Atualmente calcula-se que 

276 salvadorenhos migram diariamente para esse país. Nessa perspectiva, a Organização 

Internacional para as Migrações (OIM, 2014) afirma que em 2013 quase 25% da 

população salvadorenha vivia no exterior: “Los salvadoreños constituyen el 3.2% de la 

población hispana, la tercera en importancia, después de los mexicanos (64.3%) y los 

originarios de Puerto Rico. Los salvadoreños comparten la misma proporción que los 

cubanos”. 

A partir de um segundo momento, dessas migrações, é possível ter uma dimensão 

a respeito dos impactos provocados pela migração internacional salvadorenha, em 

particular no contexto das remessas econômicas enviadas pelos migrantes a suas famílias 

em El Salvador, sendo atualmente parte importante da economia do país, já que 

corresponde a 18% do PIB. Não obstante, as migrações, em geral, têm produzido 

                                                           
inversión de entre 3,000 a 6,000 dólares, dinero que las personas obtienen de diversas fuentes: préstamos, 

venta de terrenos y activos, ayuda de familiares aquí y en el extranjero entre las principales fuentes. Debido 

a lo elevado de la cantidad que se necesita para poder migrar de forma ilegal (entre 21 y 42 salarios mínimos 

vigentes en la industria), sin la certeza de llegar o de poder permanecer, establecerse y obtener un trabajo 

en Estados Unidos migrar es una empresa de alto riesgo para las personas; más aún si se toma en cuenta la 

alta probabilidad de sufrir accidentes o incluso de perder la vida en el transcurso de migrar. Por otra parte, 

migrar no es una opción viable para los estratos más pobres de la población, quiénes se ven incapacitados 

para obtener las sumas de dinero necesarias para intentar pasar la frontera con ayuda de un traficante de 

personas (VEGAS; HERNÁNDEZ, s/d). 
54 Coyotes – Em nossa pesquisa são pessoas que guiam os migrantes indocumentados desde seus países à 

fronteira norte entre México e Estados Unidos. Apesar de cobrarem entre 1.500 e 6. 000 dólares, muitas 

vezes após receberem o dinheiro dos migrantes os abandonam no meio do caminho, ainda que atualmente 

os migrantes informados paguem a metade do dinheiro no país de origem e a outra metade no país de 

destino. 
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mudanças que vão além do contexto econômico permeando todos os âmbitos da vida dos 

indivíduos e tudo que os rodeia, a sociedade como um todo:  

de vida y la calidad de vida de millones de familias. Sin embargo, se suele 

saber más sobre los flujos de ese dinero que sobre las personas que los mandan 

o los reciben, y sobre las implicaciones que tienen para nuestra forma de vivir 

común. Aunque las remesas suelen verse únicamente como dinero, también 

entrañan aspectos simbólicos y culturales. No solo reafirman las relaciones 

familiares y aseguran la expresividad afectiva, o promueven la diferenciación 

social en las comunidades receptoras (Moctezuma, s.f.), sino que también 

representa la posibilidad de materializar proyectos que no son únicamente 

económicos. Las remesas están pensadas e imaginadas en términos muy 

concretos: las mandan ante todo “para los frijoles y las tortillas, cuya 

significación no es directamente económica, sino cultural" (2009 apud  

MORÁN QUIROZ, p. 371 -372). 

 

Mais do que na Guatemala, as remessas enviadas pelos migrantes vêm 

transformando a geografia salvadorenha desde pequenos bairros de cidades grandes como 

San Salvador até povoados e vilas. Nesse cenário, as transformações socioculturais 

podem ser percebidas ao caminhar pela cidade de San Salvador e observar uma imensa 

quantidade de jovens, sejam migrantes retornados ou não, que internacionalizaram a 

forma de vida que vivem seus hermanos lejanos nos Estados Unidos: 

La transnacionalización implica entonces, la existencia de múltiples relaciones 

sociales que vinculan a la comunidad de origen con los lugares de recepción 

de los migrantes, superando los límites geográficos, culturales y políticos, 

experimentándose en múltiples formas (GUTIÉREZ, 2009, p. 454). 

  

Uma comunidade transnacional é um campo de ação articulado por indivíduos, 

famílias e organizações localizadas em dois ou mais países. Essa noção de comunidade 

transnacional está relacionada com um processo social de migração internacional, 

migrantes ou não migrantes que estejam conectados por meio de uma variedade de 

intercâmbios simbólicos, cujo objetivo é a reprodução social: 

Los migrantes no constituyen un grupo cerrado sobre sí mismo, sino que 

mantienen diversas relaciones con grupos de otras culturas estadounidenses, 

como anglo-americanos, ítalo-americanos e irlandés-americanos, así como 

otras minorías hispánicas (afro-americanos, asiático-americanos), y otros 

nuevos inmigrantes (asiáticos y de Europa oriental y la ex URSS). Relaciones 

de trabajo, comerciales, comunitarias, políticas. También artísticas. Hay 

migrantes salvadoreños recientes y de primera generación en grupos de música 

mixtos, con mexicanos y chicanos en Califa, y con afro-americanos y 

dominicanos Hempstead, Nueva York. Se reúnen en lugares frecuentados por 

otros grupos de migrantes. No es exagerado decir que allí comienza a amasarse 

una parte de la cultura salvadoreña de hoy (PNUD, 2009). 

 

Nesse cenário, segundo Gutiérrez (Ibid., 2009, p. 454), a unidade primordial para 

analisar a migração internacional é o conjunto de intercâmbios que se desenvolvem por 

meio das fronteiras e o espaço social propiciado por esses intercâmbios. Sendo assim, 

estes não incluem apenas transações comerciais, mas trocas mais amplas orientadas à 
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reprodução social cotidiana, sendo a comunidade transnacional um elemento que se 

encontra no país de origem ou de recepção, porém vai além desses dois elementos.  

Nesse processo, as redes sociais transnacionais vêm desenvolvendo um papel 

fundamental no contexto da mobilização dos migrantes salvadorenhos, principalmente 

nos Estados Unidos. Essas redes são uma forma de superar a exclusão, a pobreza, a 

discriminação e o racismo numa terra que não lhes pertence:  

Las redes sociales transnacionales son la base de la movilización de los jóvenes 

salvadoreños, y otros migrantes más. Podría decirse que surgen como respuesta 

a condiciones de exclusión, de falta de recursos económicos, discriminación, 

segregación, racismo. Son la alternativa de organización que ayudará a superar 

a través de los lazos sólidos, toda la situación adversa que se presente, tanto en 

el origen como en el destino. Dichas redes, a pesar de ser parte antigua de los 

procesos migratorios adquieren nuevo sentido en el contexto transnacional, ya 

que gracias a nuevos elementos se ha logrado su sofisticación, como lo es el 

uso de tecnología de la información y comunicación, así como la red de 

transporte internacional, que permite un contacto más próximo entre 

comunidades origen y destino […] (GUTIÉRREZ, 2009, p. 456). 

 

  Segundo dados do PNUD (2009), ao analisar os resultados das discussões 

realizadas por diferentes estudos qualitativos, a influência dos processos migratórios em 

El Salvador pode ser esquematizada em dois círculos: a) círculo virtuoso - ligado às 

remessas que geram estabilidade macroeconômica, melhoram a qualidade de vida da 

população e ajudam a combater a pobreza. Além disso, os migrantes desenvolvem 

habilidades empresariais e um sentimento de cidadania: b) círculo vicioso - relacionado 

às remessas que geram aversão ao trabalho, fomentam o consumismo e o desprezo pela 

identidade nacional, além de muitos migrantes deportados ingressarem em las maras. 

Nessa perspectiva, um dos grupos indígenas entrevistados pelo PNUD (2009) ao se referir 

aos migrantes afirma: [...] “es una mala semilla que está pudriendo al resto de la 

sociedad”.  Em contrapartida, o êxito dos migrantes e seu estilo de vida estimulam mais 

pessoas a migrarem com a intenção de melhorar suas vidas e enviar remessas a suas 

famílias.  

Alguns salvadorenhos entrevistados pelo PNUD (2009) veem a influência 

estadunidense como uma invasão e perversão dos valores mais profundos da sociedade 

salvadorenha e, nesse sentido, muitos afirmam que os migrantes estão trocando o idioma 

nacional pelo inglês:  

[...] Cuando los migrantes vuelven, usan indiscriminadamente el inglés y el 

español en lugares públicos, o utilizan una mezcla de ambos idiomas (“caliche” 

–mencionaron algunos de los entrevistados), usando palabras que “solo ellos 

entienden”, creando un efecto de diferenciación y “distancia” respecto a los 

demás miembros de la comunidad. Este mismo sentimiento se mira fortalecido 
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por los cambios en los hábitos de consumo, especialmente a forma de vestirse, 

distinta a la de la mayoría de los miembros de sus comunidades (PNUD, 2009). 

 

Segundo Gutiérrez (2009, p. 458), normalmente os salvadorenhos que migraram, 

para os Estados Unidos, no período da guerra e pós-guerra, eram recebidos por 

comunidades de conterrâneos nas quais puderam preservar, de alguma forma, seus 

padrões de conduta e valores culturais que levaram de El Salvador como a comida, a 

bebida, a música, etc. Além disso, o cansaço provocado pelas longas jornadas de trabalho 

não permitiam que eles se integrassem ao país receptor e isso os ajudou a manter alguns 

aspectos de sua identidade salvadorenha bastante preservados. Em contrapartida, os 

jovens que se expuseram às “más influências”, “maus costumes” estadunidenses levaram 

para El Salvador, em sua condição de deportados, a “cultura de las maras”, tema que 

trataremos mais adiante.  

Muitos migrantes salvadorenhos se transformaram em empresários e profissionais 

prósperos que investem tanto nos Estados Unidos quanto em El Salvador. Contudo, essa 

realidade faz parte de uma pequena minoria de migrantes, uma vez que a maioria segue 

trabalhando em condições sub-humanas para sobreviver e enviar ajuda a suas famílias em 

El Salvador, além do que uma grande quantidade morre ou desaparece tentando chegar 

ao país do Norte. Cabe salientar que este é um dos temas que a literatura retoma com mais 

força e que dá origem à literatura que denominamos como série literária sobre migrações. 

Outro aspecto importante a respeito da vida dos migrantes salvadorenhos nos 

Estados Unidos é o usa da língua inglesa, anteriormente referida. Além da preferência 

pela música norte-americana, o uso de roupas e sapatos de marca, inclusive a mudança 

de religião que são alguns dos elementos ligados à denominada influência da cultura 

estrangeira:   

[...] ni el idioma español ni el catolicismo son originarios de El Salvador, ni 

fueron parte de las costumbres ancestrales indígenas, pero es obvio que en 

general se les considera como fundamentos de la “cultura propia”. Muchos 

migrantes salieron de sus remotos municipios o cantones, predominantemente 

campesinos, a la travesía que los llevó hasta ciudades de Estados Unidos, sin 

siquiera pasar por San Salvador. Los hábitos y estilos de vida urbanos de los 

migrantes riñen con los hábitos de fuerte raíz campesina de las localidades que 

abandonaron. El tránsito de los migrantes a ciudades globales no ha tenido 

lugar en sus comunidades de origen. Las remesas ocupan un lugar central en 

toda la discusión sobre la influencia de los migrantes. La contribución de las 

remesas para la conservación, ampliación y transformación de la cultura de sus 

localidades es perceptible para todos […] (PNUD, 2009).  

 

Em contrapartida, há migrantes que usam a língua espanhola com o propósito de 

manter sua relação com suas origens salvadorenhas. De acordo com dados do PNUD 
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(2009), a língua espanhola continua sendo o idioma dominante nas relações familiares 

dos migrantes. A maioria deles afirma seguir incentivando seus filhos a usar a língua 

espanhola. No entanto, como é normal, quando se vive num país estrangeiro, o inglês 

ocupa um lugar cada vez significativo na vida dos filhos dos migrantes. Sete de cada dez 

entrevistados assegura que seus filhos não têm preferência especial por nenhum dos 

idiomas citados. Porém, na medida em que os migrantes vão se integrando à sociedade 

norte-americana, a tendência é que o uso do inglês se sobreponha ao uso do espanhol.  

Um tema pouco estudado pela literatura no contexto migratório, mas que vale 

ressaltar está relacionado aos migrantes deportados. Nesse sentido, assim como na 

Guatemala e em Honduras, em El Salvador os migrantes deportados são vistos pela 

sociedade como delinquentes e mareros ainda que nunca tenham se envolvido com las 

maras: 

[...] El deportado, independientemente de las razones para su deportación, 

adquirió de inmediato una connotación de “amenaza” para la seguridad 

pública. El entonces diputado René Figueroa advirtió que “los antisociales” 

deportados constituían “una bomba de tiempo” (07/04/95 LPG). En el balance 

de los flujos migratorios entre los inmigrantes que han sido regresados a El 

Salvador desde otros países por medio de la deportación (devueltos en el 

camino; deportados del camino a donde querían inmigrar, a veces después de 

años allá, deportados con antecedente policiales, etc.), la gran mayoría (más de 

90%) no ha tenido roces con las autoridades fuera de su intento por migrar sin 

la venia oficial. Sin embargo, en las informaciones de prensa, tanto el lenguaje 

y las imágenes, como los destacados utilizados llevan inmediatamente al lector 

a identificar al deportado como un delincuente y un marero (PNUD, 2009). 

 

 Lembramos que o tema de las maras, como já tínhamos antecipado no capítulo I, 

é fundamental no contexto migratório centro-americano, especialmente no Triângulo 

Norte e tema central do romance La mara que será analisado no capítulo V.  

Em suma, nos termos de Michel Certeau, a migração salvadorenha para os Estados 

Unidos é uma tática de sobrevivência para os migrantes e uma estratégia de sobrevivência 

do governo salvadorenho para enfrentar os problemas econômicos do país. Ressaltamos 

que os conceitos de tática e estratégias de sobrevivência propostos por Michel de Certeau 

serão retomados nos capítulos posteriores.  

A Nicarágua apresenta um perfil migratório relativamente distinto em relação a 

El Salvador, Guatemala e Honduras. A migração nicaraguense durante os anos 70 e 80 se 

divide em dois momentos: a migração durante a luta dos sandinistas contra a dinastia 

Somoza e a migração a partir da ascensão dos sandinistas ao poder. Durante o período no 

qual os Somozas governaram a Nicarágua, os migrantes nicaraguenses nos Estados 

Unidos eram tratados da mesma forma que os guatemaltecos e salvadorenhos. Em 
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contrapartida, com a chegada da Frente Sandinista ao poder os migrantes nicaraguenses 

passaram a ser tratados da mesma forma que os cubanos pós-revolução nos Estados 

Unidos como uma forma de afrontar o governo sandinista. Desse modo, a aceitação dos 

migrantes nicaraguenses assim como dos cubanos se transformou numa arma política dos 

Estados Unidos, um instrumento com o objetivo de mostrar, internacionalmente, que 

esses países eram governados por ditaduras lideradas por governos comunistas, que 

nesses países se vivia muito mal e que os Estados Unidos eram um país receptor e 

solidário com os migrantes. Dessa maneira, esses migrantes se transformam em migrantes 

políticos e não econômicos como a maioria dos guatemaltecos ou salvadorenhos 

tipicamente pós-conflitos.  

De maneira geral, as causas da migração nicaraguense para os Estados Unidos são 

diversas e se desenvolvem a partir de diferentes dinâmicas. Por um lado, nos anos 70 e 

80 o conflito armado e a crise econômica foram responsáveis pela grande onda migratória 

no país. Por outro lado, nos anos 90 a pobreza e as desigualdades provocadas pelos 

conflitos foram responsáveis pela migração de milhares de nicaraguenses. A migração 

desse período era predominantemente laboral causada pela pobreza e as desigualdades 

herdadas de uma ditadura de mais 40 anos. Entretanto, como assinalado, após ascensão 

da Frente Sandinista passou a ser usada, também, como arma política dos Estados Unidos 

contra o comunismo no contexto da Guerra Fria.  

Em contrapartida, no contexto intrarregional (Sul-Sul), a partir de 2000 há uma 

presença migratória importante de nicaraguenses em El Salvador e Panamá, porém 

prevalece à migração transfronteiriça para Honduras, El Salvador e Costa Rica. Não 

obstante, nos últimos anos, a Costa Rica é o país de destino para a maioria dos migrantes 

nicaraguenses, notadamente a partir da década de 1980. Nesse sentido, 10% da população 

na Costa Rica atualmente está composta por migrantes nicaraguenses, sendo esse país o 

destino preferido desses migrantes. Contudo, como nosso tema é a migração nicaraguense 

para os Estados Unidos, não entraremos em detalhes a respeito dos processos migratórios 

nicaraguenses para a Costa Rica, sinalizamos apenas como um exemplo. 

Segundo Zuñega Gutiérrez (2013, p. 441), a migração nicaraguense apresenta 

características muito distintas de acordo com o país de destino. Assim, a migração para 

os Estados Unidos, por exemplo, possui características muito diferentes em relação a seus 

pares centro-americanos. Nos últimos anos, enquanto países como Honduras, El Salvador 

e Guatemala têm apresentado um aumento significativo no contexto dos processos 
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migratórios para os Estados Unidos, os migrantes nicaraguenses têm optado pela Costa 

Rica como destino principal. 

Outra característica importante no perfil migratório nicaraguense para os Estados 

Unidos está ligada ao nível socioeconômico e educativo dos migrantes. Nessa 

perspectiva, os nicaraguenses que migram para os Estados Unidos são provenientes de 

áreas urbanas e possuem um nível econômico e educativo superior em comparação com 

os migrantes centro-americanos e se caracterizam por serem migrantes permanentes, em 

sua maioria. Por sua vez, os migrantes nicaraguenses radicados na Costa Rica, em sua 

maioria, são de origem rural e apresentam níveis educativos baixos.  

Assim como na Guatemala e em El Salvador as remessas enviadas pelos migrantes 

têm um impacto importante na economia do país.  Em média a Nicarágua recebe 750 

milhões de dólares anuais com as remessas enviadas pelos migrantes, aproximadamente 

12% do seu PIB anual. Essas remessas são enviadas, principalmente por migrantes que 

vivem na Costa Rica e nos Estados Unidos. 

Atualmente ao contrário da Guatemala e, sobretudo, de El Salvador e de 

Honduras, países que expulsam migrantes devido a problemas econômicos, de maneira 

especial pelos problemas provocados pela violência exacerbada, na Nicarágua a migração 

é basicamente econômica:  

En Nicaragua hay migración, ¿sí? Claro que sí, es una migración 

fundamentalmente económica, pero no están huyendo de la violencia como sí 

está sucediendo en lo que conocemos como El Triángulo centroamericano en 

donde efectivamente hay una situación económica terrible, pero al mismo 

tiempo hay una situación de violencia también espantosa. Esos dos factores 

son herencia de toda una estructura histórica que viene desde atrás, pero que al 

mismo tiempo se agudizó en los años de la guerra, ¿verdad? Eso se agudizó en 

los años 70, 80 y 90 y ha dejado la región en una situación explosiva […] 

(CUEVAS MOLINA, 2015, p. 4, grigo nosso) 

 

Honduras é um caso muito particular no centro-americano, pois antes dos anos 90 

as migrações massivas centro-americanas estavam muito distantes da realidade 

hondurenha. Enquanto países como Nicarágua, Guatemala e El Salvador expulsavam 

milhares de migrantes por causa dos conflitos armados, Honduras se transformou num 

país receptor de refugiados em seus diferentes pontos fronteiriços. À medida em que 

países como El Salvador, Guatemala e Nicarágua, durante e depois dos conflitos armados, 

sofriam uma diáspora massiva para diferentes países, especialmente para os Estados 

Unidos, em Honduras a migração dava seus primeiros sinais de vida56. 

                                                           
56 El caso hondureño presenta particulares muy marcadas con respecto al resto de los países de origen de 

migrantes de la región. Específico, antes de la década de los noventa “el fenómeno de la migración masiva 
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Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM, 2011), 

nos anos 90 aproximadamente 80% do fluxo migratório hondurenho tinha como destino 

os Estados Unidos e esses fluxos se caracterizavam por níveis de educação relativamente 

altos em relação à população que vivia em Honduras, como assinalado. Pode-se 

considerar que era uma população migrante com um nível de vida muito distinto do que 

tem sido visto, nos últimos anos, nos quais a maioria dos migrantes apresentam níveis 

socioeducativos e econômicos extremamente baixos. 

Em 2000 houve um incremento expressivo em relação ao número de migrantes 

hondurenhos nos Estados Unidos. Sendo assim, enquanto em 1970 se calculava 27.978 

hondurenhos migrantes nos Estados Unidos, em 1990 atingiu uma cifra de 108.923, 

número dobrado em 2000, que corresponde a 271.569, segundo a Organização 

Internacional para as Migrações. 

Atualmente o perfil migratório hondurenho vem sofrendo mudanças expressivas 

devido aos níveis de pobreza e violência que vêm afetando o país nas últimas décadas. 

Nesse cenário, os Estados Unidos continuam sendo o principal país de destino para os 

migrantes centro-americanos, exceto a Costa Rica. No caso de Honduras de acordo dados 

do PNUD (2006 e 2010), o principal motivo da migração era de trabalho. Entretanto, nos 

últimos anos a violência, especialmente las maras e o sicariato têm sido a principal causa 

da migração no país. Ressaltamos que las maras é um dos temas fundamentais em nossa 

pesquisa e será tratado de forma mais ampla no próximo item e, em particular, no capítulo 

V quando analisaremos o romance La Mara, do escritor mexicano Rafael Ramírez 

Heredia.              

De acordo com Sandoval García (2015, p. XVII), se tomamos como referência a 

comparação feita pelo censo dos Estados Unidos, entre os anos 2000 y 2010, estima-se 

que a população centro-americana nesse país aumentou em aproximadamente 3.136%, 

sendo Honduras (191,1%), Guatemala (180,3%) e El Salvador (151,7%), países com o 

maior crescimento da população vivendo nos Estados Unidos. Inclusive países como a 

Costa Rica, normalmente, conhecido como país receptor de migrantes, apresenta um 

aumento de mais ou menos 84,3% da população residente nos Estados Unidos entre 2000 

                                                           
parecía un asunto lejano a la ciudadanía hondureña. Mientras los países vecinos de Nicaragua, Guatemala 

y El Salvador sufrieron la convulsión de la lucha armada que, entre otras consecuencias, impulsaba hacia 

la emigración a sus connacionales, Honduras se convertía en zona de refugio, albergando desplazados de 

guerra en distintos puntos fronterizos. Al concluir los procesos de paz, las regiones centroamericanas en 

mención disponían de extensas diásporas en diferentes países, pero especialmente en Estados Unidos, 

mientras la emigración en Honduras apenas comenzaba a mostrarse” (PNUD, 2011). 
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e 2010. Este incremento nos processos migratórios de Centroamérica para os Estados 

Unidos supera os dados a respeito das migrações mexicanas que alcançaram um 

incremento de aproximadamente 54%. 

Em suma, os processos migratórios da América Central para os Estados Unidos, 

nos últimos cinquenta anos, têm se desenvolvido por meio de diferentes dinâmicas, porém 

todas elas apresentam um propósito comum entre os migrantes: buscar meios de 

sobrevivência motivados por perseguição política, pobreza, violência de las maras e 

pandillas, entre outros, todos almejam uma vida que seus países não são capazes de lhes 

oferecer. Após apresentarmos um panorama a respeito dos movimentos migratórios 

centro-americanos e suas diversas facetas, nos centraremos no tema de las maras que, 

como mencionado, é primordial para a compreensão de tais movimentos.  

2.4 Uma nova família, uma nova pátria: las maras em Centroamérica  

 

O termo la mara possui diferentes acepções no contexto cultural centro-

americano. Segundo (CUEVAS MOLINA, 04/2015, p.7-8, grifo nosso), essa expressão 

vem de Marabunta e na Guatemala se usava para designar um grupo de amigos: 

“¿Adónde vas? “Voy a salir con la mara”, “¿Con quién estás?”, “estoy con la mara”. Sair 

com la mara e estar com la mara significava sair com um grupo de amigos. Para Carolina 

Sampó (2009, p.10), esse termo tem origem num tipo de formiga conhecido como 

Marabunta, uma espécie violenta e agressiva que devora tudo que encontra em seu 

caminho. Ainda sobre o mesmo termo Rodrigo Baires (2016, p.15) afirma que há vinte 

anos, de maneira particular na Guatemala, esse termo estava relacionado com um grupo 

de amigos que se reunia para jogar futebol na esquina e dançar nos fins de semana. À 

medida que esses jovens iam crescendo continuavam sendo la mara. Cabe salientar que 

o termo Marabunta era utilizado em El Salvador, Honduras e Guatemala indistintamente. 

Entretanto, os anos foram passando e tal termo foi ganhando novos sentidos. Las 

maras, tal como conhecemos atualmente, são grupos de jovens envolvidos com atividades 

criminosas que surgem em Los Angeles durante o período de guerra civil em 

Centroamérica quando muitos migrantes e filhos de migrantes, sobretudo salvadorenhos, 

ao se sentirem discriminados na sociedade estadunidense, começam a encontrar nas 

gangues latinas, notadamente mexicanas, um espaço social e familiar que lhes conferia 

identidade, pertencimento, segurança. Não obstante, concluída a guerra, os Estados 
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Unidos deportaram esses jovens a países, para muitos deles, desconhecidos, pois haviam 

migrado crianças ou mesmo nascido nos Estados Unidos.  

Nos bairros de Los Angeles esses jovens se encontravam com várias gangues, 

sobretudo mexicanas e começavam a cometer pequenos delitos. Sentindo-se 

discriminados, sem educação formal e sem condições de trabalho se sentiam excluídos 

tanto em seu país de origem quanto no país de destino onde serviram como base para o 

crime organizado:   

 […] Por su conformación social tanto en su lugar de origen como en el lugar 

de destino, de jóvenes sin oportunidades laborales, sin educación, que se 

sentían excluidos en su país de origen y sin mayor aceptación en el país 

receptor, fueron un caldo de cultivo ideal para el crimen organizado, que les 

encarga tanto de manera directa como indirecta a realizar acciones delictivas 

de todo tipo, desde actividades de poca importancia, en el ámbito de barrios o 

vecindarios hasta acciones tipo comando como asaltos o el crimen organizado 

por encargo, ligado a las drogas, su comercialización y las disputas de mercado 

entra bandas rivales (CUEVAS MOLINA, 2012, p.172-173). 

 

Cabe ressaltar que em Centroamérica, nos anos 70 e 80 já havia las maras e 

pandillas, porém eram grupos pequenos que atuavam em determinados setores da 

sociedade e estavam presentes, especialmente no Triângulo Norte (El Salvador, 

Guatemala e Honduras). Suas atividades tinham como objetivo o controle de território e 

pequenos delitos. Contudo, esses delitos eram mínimos comparados aos dos dias atuais. 

Em suas brigas o objetivo central era dominar e não matar seus rivais.  

No entanto, no final da década de noventa, essa dinâmica mudou, principalmente 

a partir da criação da Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del 

Migrante pelos Estados Unidos (1996) por meio da qual esse país deportou centenas de 

jovens centro-americanos envolvidos com las maras e pandillas, coincidindo com o 

avanço destas no Triângulo Norte. Entre esses deportados se encontravam diversos 

membros da Mara Salvatrucha 13 e La Mara Barrio 1857, grupos nascidos na Califórnia, 

formados, especialmente por salvadorenhos. 

 Nesse cenário, a partir do início do século XXI, las maras se estenderam por toda 

a região, notadamente no Triângulo Norte, se transformando num tema central na agenda 

de segurança pública centro-americana. Nos últimos anos tem se discutido muito sobre 

suas origens e sua reprodução, dentro de um contexto de migração forçada da América 

                                                           
57 Cabe ressaltar que La Mara Salvatrucha 13 (MS13) e Bairro 18 são os grupos de mareros maiores e mais 

violentos da América Cntral espalhados por toda a região centro-americana, México, Estados Unidos e 

Canadá.  
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Central para os Estados Unidos e pela deportação dos Estados Unidos para os países 

centro-americanos. 

 Segundo o pesquisador holandês Wim Savenije (2009, p.7), no caso de El 

Salvador, o problema de las maras se exacerbou, notadamente a partir de 02 de setembro 

de 2004 quando o Estado criou um esquema de segregação de La mara Salvaltrucha 13 

(MS13) e da Barrio 18. Essa medida ao invés de inibir os dois grupos, reforçou a 

solidariedade interna entre seus membros que criaram novas “divisões de trabalho”, novas 

regras formais e informais de conduta, além do surgimento de líderes fortes naquele 

momento. Nesse contexto, a organização transnacional de las maras se fortaleceu, 

particularmente a partir das prisões de muitos de seus membros. Em consonância com 

essa ideia afirma Aguilar (2007, p. 20):  

La política gubernamental carcelaria ha cohesionado y consolidado la 

identidad de las pandillas, ha incrementado el sentido de lealtad, ha fortalecido 

los liderazgos y ha fomentado el odio hacia la pandilla rival, agudizándose así 

la guerra que libran los dos principales desde hace más de una década […] El 

propio Estado ha legitimado las cárceles como un espacio y territorio bajo 

control pandillero, desde el cual estos grupos operan. 

 

Manter agrupados os líderes da MS13 e da Barrio 18 teve um efeito desastroso, 

de maneira especial quando o Estado os colocou em prisões diferentes. Nesse cenário, 

esses líderes tiveram mais tempo para organizar e planejar novas estratégias criminosas, 

passando a cometer novos delitos, extorsões, sequestros, sicariato, atividades organizadas 

quase exclusivamente a partir das prisões. Cabe salientar que o Estado não tomou a 

decisão de separar os dois grupos ingenuamente, mas porque estava consciente de que se 

os dois grupos estivessem na mesma prisão se matariam, principalmente porque as prisões 

não tinham estrutura mínima para suportá-los. Tomar uma atitude mais correta significava 

o investimento de mais recursos por parte do Estado que preferiu optar pela via mais 

“fácil”, levando o país a uma violência exacerbada que se mantém nos dias atuais.  

Com o propósito de amenizar essa situação o presidente Mauricio Funes (2012-

2013), propôs uma trégua entre o governo e las maras e pandillas, porém apesar desta ter 

reduzido os homicídios de maneira significativa, muitos especialistas afirmam que serviu 

para que las maras e pandillas se reorganizassem e ganhassem mais forças. No entanto, 

há especialistas que defendiam e defendem a trégua. 

 Passado o período de trégua, a violência voltou a se exacerbar e com isso o Estado 

tomou medidas no mínimo questionáveis desde o ponto de vista de muitos acadêmicos e 

cidadãos que as criticam. Nessa perspectiva, segundo o periódico El Faro Académico 
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(abril/2016), as investigações da Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos mostram que nos enfrentamentos entre a polícia e esses grupos, especialmente 

no caso dos massacres de 26 de março de 2015 nas Fincas San Blas, em El Matazano II, 

San José Villanueva (26/03/2015) e Pajales, Panchimalco (15/08/2015), que deixaram 

um saldo de 13 mortos, a polícia realizou execuções extrajudiciais, inclusive contra 

menores: 

 La Policía Nacional Civil (PNC) mintió en su versión de lo ocurrido el 26 de 

marzo de 2015 en la finca San Blas, en el cantón El Matazano II de San José 

Villanueva. No mataron a ocho personas (entre ellas dos menores de edad) en 

un enfrentamiento, como aseguraron, sino que fueron “ejecuciones 

extralegales”. Asimismo, la Fuerza Armada mintió en su versión de lo ocurrido 

el 15 de agosto de 2015 en el cantón Pajales, de Panchimalco. No mataron a 

tres hombres y a dos menores de edad en un enfrentamiento, sino que esos 

homicidios fueron “ejecuciones extralegales”. Estas fueron las conclusiones de 

las investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos (PDDH), presentadas en conferencia de prensa tras casi nueve meses 

de investigación por David Morales, el procurador general (Periódico online 

El Faro 25 abril de 2016). 

 

Nesse cenário, a situação violenta provocada por las maras e pandillas vem 

transformando El Salvador em um país extremamente violento. Esperava-se que 

finalizada a guerra civil o país se livraria da violência, não obstante hoje é considerado o 

país mais violento do mundo sem guerra. Para combater essa violência, sobretudo a partir 

de abril de 2016, o governo iniciou uma ofensiva com o propósito de contê-la, uma vez 

que esta se incrementou de maneira significativa em relação a 2015. Segundo Gómez 

Pastor (2016, p. 3), no primeiro trimestre de 2016 houve um acréscimo de 

aproximadamente 78% em relação ao período anterior. Entre janeiro e fevereiro foram 

cometidos 1.399 assassinatos, uma média de 23,3 homicídios por dia e março finalizou 

com 603 homicídios, 19 por dia. No total foram cometidos 2.003 homicídios em El 

Salvador no primeiro trimestre de 2016. As autoridades salvadorenhas atribuem essas 

mortes a las maras e pandillas que atualmente contam com 70.000 membros entre os 

quais 13.000 se encontram na prisão.   

Honduras, apesar de ser um país que não sofreu um conflito, é o segundo na região 

mais afetado por las maras e pandillas. Segundo relatório da Asociación para una 

sociedad más justa (ASJ, 2015), o fenômeno de las maras e pandillas no país se 

desenvolveu com relativa rapidez. Nesse sentido, no final dos anos 90 com aprovação da 

nova lei migratória estadunidense, acima assinalada, foram deportados vários membros 

da MS13 e da Barrio 18 ao país. Desse modo, no início de 2000, estes dois grupos se 

juntaram com vários grupos locais, começando uma guerra sangrenta por território que 
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continua presente nos dias atuais. Para combater a atuação desses grupos o governo 

utilizou a operação Mano dura, Mano super dura, usada em El Salvador, prendendo 

centenas de jovens suspeitos de fazer partes de las maras ou pandillas. Entretanto, assim 

como em El Salvador, essa medida ao invés de reduzir o crescimento desses grupos 

permitiu que estes se fortalecessem dentro do sistema penitenciário, expandido seus 

recursos econômicos e estabelecendo contatos com outros grupos criminosos. 

Nos anos 70 e 80 como em El Salvador, las maras e pandillas, em Honduras, eram 

pequenos grupos e suas operações eram mínimas e focalizadas. Com o propósito de ser 

respeitados esses grupos tinham nomes como La Killer, Los Fanton, Los nazi ou para 

exaltar suas origens usavam os nomes Latina 1, Latina 2. Um grupo em particular 

conhecido como Unión de Vagos Asociados (UVA) foi o precursor desse tipo de maras 

regionais. As armas usadas por esses grupos eram facas, machados, raquetes de beisebol 

ou simplesmente lutavam no braço. O objetivo dessas brigas era dominar, não matar seus 

adversários. Não obstante, essa dinâmica mudou no final dos anos 90, principalmente a 

partir de 1996 quando o governo dos Estados Unidos aprovou a lei anteriormente 

mencionada. Segundo a ASJ (Asociación para uma sociedade más justa, 2016) essa lei 

ampliou categorias sob as quais podiam ser deportados milhares de migrantes e o 

resultado disso foi um incremento de deportados com um histórico de delitos para 

Centroamérica, nesse caso para Honduras. Essas deportações coincidiram com a 

expansão de las maras e pandillas no Triângulo Norte, como referido. 

Isso mostra que da mesma forma que em El Salvador, onde a migração para os 

Estados Unidos tem uma relação direta com las maras e pandillas, Honduras apresenta 

uma história parecida ainda que esses grupos tenham nascido em outras circunstâncias, 

uma vez que o país não viveu uma guerra civil tão dura. Nesse contexto, a influência dos 

processos migratórios e sua relação com os Estados Unidos, de maneira especial sua 

ligação com parentes próximos, que vivem nesse país, apresenta três vias claramente 

definidas de las maras em Honduras:  

[...] En primer lugar, la asimilación de la cultura juvenil (reflejada sobre todo 

en el vestuario, la música y los artículos electrónicos). En segundo lugar, la 

ausencia de padres y/o madres que residen en Estados Unidos, quienes dejan a 

sus hijos a cargo de abuelas, abuelos, tías, tíos y otros parientes, hecho que 

debilita las figuras consideradas como modelos de autoridad para los jóvenes. 

Finalmente, la influencia directa que ejercen, en la creación de las maras, 

muchos que ya han tenido experiencia en estos grupos en los Estados Unidos 

y que retornan a sus barrios de origen, de manera temporal o permanente, por 

su propia decisión o deportados (como ocurre en la mayoría de los casos) 

(CARANANZA; CASTRO; DOMÍGUEZ, 2004, p. 188-189). 
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Na Guatemala, segundo Rodrigo Baires (2016, p. 12), historicamente las maras   

apresentam várias vertentes entre as quais destacamos: Los Bricks, Los BKS, Los PLUS, 

a 33 que era composta por jovens que se reuniam na rua 33, La Fank na avenida 5ª, zona 

I, Cidade da Guatemala. Eram grupos que se reuniam para jogar futebol e dançar, ser de 

La mara era algo muito positivo para um jovem. No entanto, ao longo dos anos, o termo 

La mara passa a expressar um sentimento de território e, dessa maneira, os jovens da 33 

já não podiam ocupar o território da Fank, na avenida 5ª.  

A partir de 1985 las maras guatemaltecas começaram a apresentar um 

componente violento e, nesse sentido, as deportações de jovens envolvidos em las maras 

estadunidenses, acima referidas, bem como em El Salvador e em Honduras, trouxeram 

um novo elemento aos grupos locais. De 1993 a 1998 foram deportados 15 mil 

guatemaltecos, entre eles quatro mil que vinham de prisões nos Estados Unidos por 

delinquência ou eram mareros e pandilleros.  

Com o passar dos anos las maras e pandillas na Guatemala vêm ocupando um 

espaço importante na sociedade. Atualmente 30% dos delitos cometidos no país são 

atribuídos a las maras e pandillas, o que corresponde a 70% da criminalidade. Desse 

modo, roubos, mortes violentas, sicariato, estupros, assaltos a ônibus, por exemplo, 

fazem parte do cotidiano de algumas regiões do país, porém em proporções menores do 

que em Honduras e El Salvador. 

Para Baires (2016, p. 14), o grande problema desses grupos está relacionado tanto 

à complexidade do sistema judicial quanto à polícia, que são sistemas fracos, somados 

aos problemas das desigualdades que são enormes no país e na região.  

Na Nicarágua, por outro lado, apesar de ser um dos países mais pobres da América 

Latina e haver passado por uma série de conflitos entre eles a Revolução Sandinista e a 

Contrarrevolução, las maras e pandillas apresentam características muito diferentes em 

relação às do Triângulo Norte, onde estas se transformaram num problema de segurança 

pública grave.  

A princípio, como no Triângulo Norte onde os governos usaram a política mano 

dura, mano super dura para combater las maras e pandillas, nos anos 90, o governo 

nicaraguense adotou a mesma medida para combater esses grupos, porém em pouco 

tempo, percebeu que a medida ao invés de diminuir a violência estava incrementando-a. 

Diante dessa situação, resolveu trocar as operações “Zero violência” e criar uma unidade 

familiar, treinando a polícia, dedicando recursos à polícia comunitária e, dessa maneira, 

evitou que esses grupos se proliferassem pelo país.  
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No início de 2000, enquanto a polícia guatemalteca, salvadorenha e hondurenha 

tinha como estratégia desenvolver mais e mais operações militares de combate a esses 

grupos, a polícia nicaraguense se preocupava com a prevenção. O resultado dessa 

prevenção se nota no baixo índice de violência atual na Nicarágua, um dos países mais 

seguros da América Latina apesar da sua proximidade com países como Guatemala, 

principalmente El Salvador e Honduras considerados os países mais violentos do mundo 

sem guerra.  

Nesse sentido, embora o governo sandinista tenha cometido muitos erros, seus 

projetos tiveram como resultado um benefício social e cultural responsável pelo 

estabelecimento de um tecido social importante que serviu como uma espécie de proteção 

contra a violência desses grupos. Todos os projetos comunitários criados pelo governo 

atuaram com uma espécie de armadura contra tais grupos. Las maras para se 

desenvolverem precisam de sociedades desestruturadas, de instituições desestruturadas e 

na Nicarágua bem ou mal essas instituições funcionavam e isso fortalecia os núcleos 

familiares, os núcleos comunitários que protegeram muitíssimo a sociedade nicaraguense.  

De maneira geral, las maras e pandillas, no Triângulo Norte, vêm criando suas 

próprias estratégias de migração por meio de um sistema de rede desvinculado das redes 

locais e ligado a outros grupos pertencentes a las maras principais: La Mara Salvatrucha 

13 (MS 13) e Barrio18, os dois grupos rivais mais violentos e mais conhecidos entre las 

maras. Esses grupos possuem uma característica que nenhuma outra rede migrante possui 

que são as formas de conseguir recursos para sua sobrevivência: “[...] La mara necesita 

sobrevivir igual que los otros, o ellos o nosotros ‒, El Nego con una voz oscura y lenta 

continúa diciendo:  Si la sociedad es armamentista, armémonos (Gutiérrez, 2009, p. 

457)”.     

Las maras, principalmente a MS13, têm crescido de forma descontrolada, tanto 

em fama quanto em quantidade, devido a sua natureza migratória. Isso explica a presença 

de jovens de Chiapas, Oaxaca e Veracruz (México), Honduras, El Salvador e Guatemala, 

bem como grupos espalhadas por todos esses países. O fragmento seguinte mostra a 

dimensão da Mara Salvatrucha 13: 

La Mara Salvatrucha es la más grande de El Salvador, son casi todos los 

mareros del país. Se creó en California por jóvenes migrantes, como respuesta, 

para proteger el barrio de agresiones de las pandillas de mexicanos y 

mexicoamericanos. El nombre es Mara de alboroto o marabunta, Salvatrucha 

de salvadoreños espabilados, truchas. En la zona de Los Ángeles, la Mara 

Salvatrucha adoptó el número 13. La Mara Salvatrucha está dividida en dos, la 

MS 13 en el sur de California, y la MS14 en el norte. Cuando se firmaron los 

acuerdos de paz en 1992 y la guerra civil salvadoreña tuvo fin, los jueces de la 
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zona de Los Ángeles comenzaron a deportar a mareros de vuelta a El Salvador. 

Así, la MS13 se instaló con fuerza en el país. Solo que, junto con la MS13, 

también llegó la Calle 18, otra mara de Los Ángeles. Y la guerra se trasladó 

inmediatamente a El Salvador. Cada clica de la Mara Salvatrucha tiene su 

propio territorio (GUTIÉRREZ, 2009, p. 458). 

 

Outro aspecto importante que lhe confere identidade de comunidade a las maras 

são os distintos rituais de ingresso e permanência, assim como a linguagem oral, corporal 

(tatuagens) e gestual que os agrupa e, ao mesmo tempo, os diferencia por meio de signos 

de identidade. Nas fotografias observam-se alguns desses signos identitários. 

 

 

A identidade desses jovens é construída a partir de uma aceitação subjetiva do corpo e 

das diferenças sociais que são estabelecidas em relação ao resto dos grupos com os quais 

compartilham espaços. Hoje las maras são consideradas uma comunidade transnacional:  

Una comunidad transnacional puede llegar a ser definida como ese campo de 

acción articulado por individuos, familias, y organizaciones ubicadas en 

localidades de dos o más países. Dicha noción de comunidad transnacional 

implica que, en el proceso social de migración internacional, migrantes y no 

migrantes estén conectados por una variedad de intercambios simbólicos y 

materiales, cuyo propósito es la reproducción social (GUTIÉRREZ, 2009, p. 

454). 

 

Las maras não são apenas um aglomerado de jovens rebeldes e violentos que 

roubam e matam para sobreviver, quem pensa dessa forma se equivoca. Las maras são 

grupos unidos, comunidades solidárias nas quais existe “amor de amigo” entre seus 

membros desde que sigam fiel ao grupo. Seu lema é “um por todos e todos por um”. 

Deixar esses laços afetivos para se incorporar a uma sociedade na qual não há 
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solidariedade, que não os compreende, que os marginaliza, que os persegue, é demasiado 

para esses jovens. Em las maras esses jovens encontram uma “família”, apoio, sentido de 

pertencimento. 

 Como assinalado, no início, muitos jovens cooptados por las maras pertenciam a 

famílias fragmentadas pelos conflitos armados, sobretudo no contexto da migração. Hoje 

não há conflitos armados, porém a pobreza e, especialmente, a violência continuam tão 

ou mais fortes do que durante a guerra e, essa situação, nos últimos anos, vem permitindo 

que las maras ganhem cada vez mais notoriedade, sendo considerado pela UNESCO o 

grupo de crime organizado maior do mundo em 2016.  

No passado entrar para las maras estava vinculado estreitamente com a ideia de 

pertencimento, comunidade, família mara. Atualmente tem uma forte relação com 

objetivos econômicos e reconhecimento social. Como referido, os membros de las maras, 

em sua maioria, são originários de famílias pobres e fragmentadas sem perspectivas de 

futuro em seus países. Em contrapartida, las maras lhes oferecem uma vida que essas 

famílias não são capazes de oferecer. Além disso, os reconhecem como sujeitos, lhes dá 

a voz que não têm individualmente, ainda que tudo isso possa levá-lo a prisão, por anos, 

ou à morte como é o que realmente acontece com boa parte deles. 

Segundo (CUEVAS MOLINA, 04/2015, p, 8-9, grifo nosso), atualmente las 

maras atuam da mesma forma que atuavam nos Estados Unidos, entretanto em 

Centroamérica, foram cooptados por um processo de criminalização que se desenvolveu 

na região a partir dos conflitos armados e que segue vigente. Processo esse que foi 

impulsionado por grupos militares que lucravam com a guerra, em particular com o 

tráfico de armas e deslocamentos da população indígena para a apropriação de suas terras. 

Esses grupos de militares estão envolvidos com o tráfico de armas, tráfico de drogas, 

tráfico de pessoas, contrabando nas fronteiras, consolidando o poder econômico dos 

militares que estão ligados diretamente a las maras:  

[...] Yo no estoy diciendo que las maras sean el Estado, pero que sí ya están en 

alianza con grupos que tiene poder en el Estado. Entonces, eso lo que ha traído 

es una violencia indiscriminada, una situación de zozobra y violencia que ha 

provocado grandes olas de migración (CUEVAS MOLINA,  04/2015, p. 8, 

Grifo nosso). 

 

Nesse cenário, para Sampó (2013, p. 154), a chegada de Los Zetas58 a 

Centroamérica incrementou a violência na região nos últimos anos, visto que há uma 

                                                           
58 Los Zetas – é uma organização criminosa ligada ao narcotráfico que no passado fez parte do grupo de 

elite do exército mexicano. 
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aliança entre esse grupo e las maras. Essa aliança permite que Los Zetas ofereçam 

treinamento, armas e informações de inteligência enquanto las maras cometem crimes 

que servem para desviar a atenção das autoridades, facilitando o negócio das drogas para 

o cartel mexicano. Isso se reflete na violência levada a cabo por las maras, nos últimos 

anos, assim como a cobrança de pedágio às empresas de ônibus, sequestros, sobretudo de 

migrantes, extorsões, sicariato, tráfico de pessoas, entre outros.  

Por incrível que pareça, depois de tantos anos, hoje como resultado desse período 

a violência indiscriminada provocada por las maras bem como as desigualdades sociais 

são as grandes responsáveis pela migração massiva de centro-americanos do Triângulo 

Norte para os Estados Unidos. Cabe salientar que todos os temas acima assinalados são 

reelaborados pela literatura da qual trataremos mais adiante. 

 

2.5 México y Centroamérica: bordes y desbordes transfronterizos 

 

Antes de adentramos diretamente nesse item, gostaríamos de salientar que, 

embora esse capítulo tenha como título Dinâmicas culturais em Centroamérica 

contemporânea, nele também nos ocuparemos das relações históricas, políticas e 

socioculturais nas quais então inseridos México e Centroamérica, uma vez que essas 

relações estão diretamente ligadas aos processos migratórios centro-americanos para os 

Estados Unidos, em trânsito pelo México, reelaborados nos romances que analisaremos 

mais adiante. Além disso, como mencionado, como o Sul do México fez parte de 

Centroamérica e, dessa forma, compartilha diversos aspectos culturais comuns, de 

maneira especial a cultura mesoamericana, consideramos fundamental tratarmos dessas 

relações nesse capítulo. 

As relações entre México e Centroamérica se remontam ao período pré-

colombiano quando quase toda região que hoje conhecemos como Centroamérica e o Sul 

do México faziam parte do território conhecido como Mesoamérica. Contudo, a ruptura 

da coesão territorial, política e sociocultural levada a cabo pelos colonizadores espanhóis 

no século XVI, nesses territórios, mudou para sempre a vida dos povos que neles viviam, 

que a partir daquele momento, passaram a viver de acordo com os novos padrões políticos 

e culturais impostos pela Coroa Espanhola. Nesse cenário, houve uma mudança radical 

não apenas no que se refere à fragmentação do território, mas também das culturas 

originárias que passaram a viver um constante processo de hibridação desenvolvido 

através da introdução da cultura espanhola, europeia, branca, além da inserção de 
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escravos africanos que transformaram totalmente essas relações. Dessa maneira, todo 

território que hoje compreende o México e Centroamérica passou a ser conhecido como 

Nova Espanha e administrado pelo poder colonial espanhol. Essa nova divisão territorial 

e a fragmentação política e sociocultural desta região causaram graves problemas para os 

povos originários e serviram de base para o desenvolvimento das relações políticas e 

culturais que atualmente se desenvolvem na região.  

Nessa perspectiva, o território centro-americano, conhecido no início da 

colonização espanhola, como Los Confines e, posteriormente, como Capitanía General 

de Guatemala, atualmente Centroamérica, a partir desse momento, passou a ser visto 

pelos colonizadores espanhóis como a “periferia” do vice-reinado da Nova Espanha, 

enquanto o território que hoje conhecemos como México era considerado como o centro 

dessa periferia. Cabe salientar que Centroamérica era considerada periférica por sua 

condição de região pobre comparada a outras regiões da América nas quais os minerais 

preciosos eram abundantes como, por exemplo, o México ou vice-reinado do Peru, como 

mencionado no capítulo I. 

Sendo uma região pobre era considerada pelos espanhóis como Los Confines, ou 

seja, uma região de pouco interesse para a Coroa Espanhola, como bem observa 

(CUEVAS MOLINA, 04/2015, p. 2, grifo nosso): 

[…] la situación de Centroamérica también ha sido determinada como una 

relación de marginación en una marginalidad mayor porque desde el período 

colonial fue parte de una estructura mayor que fue el virreinato de Nueva 

España y no éramos la parte central del virreinato, éramos lo que en la colonial 

se llamaba Los Confines. Es decir, lo que está allá, ¿verdad? Incluso se hizo 

una Audiencia, en la colonia las Audiencias eran formas de organización 

colonial de tipo jurídico político. Dicha Audiencia que abarcaba 

Centroamérica en el marco de este virreinato se llamaba Audiencia de los 

Confines, o sea, Centroamérica. 

 

Cuevas Molina ao se referir à situação de Centroamérica, no contexto do vice-

reinado de Nueva España, não usa a categoria centro-periferia, mas sim os termos 

marginalização e marginalidade, contudo nesse contexto os entendemos como centro-

periferia. No contexto da colônia, Centroamérica era uma região marginal dentro de uma 

marginalidade maior, isto é, a América, sobretudo em relação ao vice-reinado da Nueva 

Espanha do qual fazia parte. Em contrapartida, o México, por sua condição de centro 

econômico e cultural do poder colonial espanhol, ocupava uma posição privilegiada. 

A partir desse momento o México tem desenvolvido o papel de centro de uma 

periferia maior, que é a América Latina, enquanto Centroamérica tem sido a periferia 

desse centro, e essa posição de inferioridade explica muito as relações que têm se 
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desenvolvido nesses territórios que, atualmente, se refletem nos mais diferentes contextos 

nos quais estão envolvidos, especialmente no que se refere a toda problemática ligada aos 

movimentos migratórios no qual o tratamento dispensado aos migrantes mostram as 

mudanças que essas relações vêm sofrendo, principalmente nos últimos 20 anos. 

Tais relações têm sido marcadas por momentos de conflitos, mas também de 

irmandade e solidariedade por parte do México em relação a Centroamérica que podem 

ser observados, especialmente, durante os conflitos armados que se desenvolveram na 

região entre os anos 60, 70, 80 e início dos 90 do século XX, que, como assinalado no 

capítulo I, deixaram um saldo de milhares de mortos, desparecidos e refugiados.  

Nesse cenário, cabe destacar que o papel de solidariedade levado a cabo pelo 

México foi primordial em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque recebeu milhares 

de migrantes, refugiados e exilados, em particular guatemaltecos que fugiam dos 

esquadrões da morte na Guatemala. 

Em segundo lugar, por ter enfrentado o governo norte-americano com o propósito 

de acabar com os conflitos em Centroamérica, já que os Estados Unidos59 estavam 

envolvidos diretamente em tais conflitos. 

Em terceiro lugar, cabe ressaltar todas as iniciativas criadas com o propósito de 

frear os conflitos, principalmente a criação do Grupo Contadora (1983), instância 

multilateral proposta pelo México e a Colômbia para o qual foram convidados o Panamá 

e a Venezuela como participantes a fim de promover a paz na América Central 

conjuntamente: 

De fines de los años setenta a principios de los ochenta, la política de México 

hacia los países centroamericanos se puede caracterizar como una política 

activa que dio apoyo a los movimientos sociales en la región, se desarrolló de 

manera independiente con respecto a Estados Unidos y desempeñó un papel 

fundamental en la búsqueda de la paz en el área. El gobierno mexicano no solo 

debió hacer frente a una situación de guerra en el istmo centroamericano, que 

trajo consigo la presencia de decenas de miles de refugiados en su frontera sur, 

sino que tuvo que resistir las presiones de Washington y los embates de la 

opinión pública interna, que insistía en denunciar los costos de esta política. 

[…] y, a partir de la creación del Grupo Contadora en 1983, se propuso 

emprender una acción conjunta con otros gobiernos latinoamericanos para 

alcanzar la paz en la región, aunque esta iniciativa a la postre no logró 

conseguir los objetivos planteados. En los años noventa, no obstante que 

México había volcado su interés hacia Estados Unidos con miras a la firma del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el gobierno 

mexicano tuvo una participación activa en las negociaciones para alcanzar la 

paz, primero en El Salvador, en 1992, y luego en Guatemala, en 1996 

(TOUSSAINT, 2013, p. 174). 

                                                           
59   Os Estados Unidos ofereciam dinheiro, treinamento militar, incluindo a fundação de bases militares na 

região, entre as quais se destaca a base de Palmerola em Honduras, além de diversas manobras criadas para 

combater os movimentos de lucha em Centroamérica, como tínhamos antecipado no capítulo I.  
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Ainda de acordo com Toussaint (2015, p. 170), durante os conflitos armados os 

migrantes centro-americanos, de maneira geral, podiam cruzar o território mexicano sem 

nenhuma preocupação com os controles migratórios. Nesse contexto, o México assume a 

função de país de acolhida e de trânsito de migrantes centro-americanos rumo aos Estados 

Unidos. Entretanto, a grande quantidade de migrantes que entrava diariamente no país 

levou às autoridades a preocupar-se com os movimentos migratórios de trabalhadores, 

refugiados e migrantes em trânsito, mesmo assim as mudanças feitas em suas políticas 

migratórias, estiveram muito atentas à mobilidade dos migrantes e refugiados. 

A solidariedade mexicana para com os milhares de refugiados, exilados e 

migrantes centro-americanos durante os conflitos armados é digna de admiração e 

respeito. Entretanto, finalizados os conflitos, estas relações tomaram outros rumos, de 

maneira particular depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 e da construção do 

muro que separa o México dos Estados Unidos (2005), momentos a partir dos quais tal 

país mudou radicalmente suas políticas migratórias, aumentou os controles migratórios 

em sua fronteira com o México e exigiu do governo mexicano a militarização e controle 

de sua fronteira Sul com a Guatemala.  

Nesse período foi implementado pelo governo mexicano El Plan Frontera Sur 

(2001), em sua fronteira com Belize e Guatemala a fim de controlar os fluxos migratórios, 

o tráfico de armas e a modernização dos controles fronteiriços:  

Entre 2001 y 2003, México puso en práctica el Plan Frontera Sur en sus 

fronteras con Guatemala y Belice con la finalidad de controlar los flujos de 

migrantes, estupefacientes y armas, destinando “recursos para el incremento y 

modernización de los puntos de control fronterizos” y perfeccionado “sus 

actividades de identificación, detención y repatriación de migrantes 

centroamericanos y de otras nacionalidades que ingresaron en forma irregular 

por su frontera sur”. El Plan Frontera Sur incluía el establecimiento de dos 

cinturones de inspección y control migratorio que se extenderían de la Costa 

de Chiapas, en el Océano Pacífico, a la de Tabasco, en el Golfo de México, y, 

desde la costa de Oaxaca hacia el sur de Veracruz y la costa de Tabasco. De 

igual forma, se desplegaron actividades de inspección en las costas del Golfo 

y del Pacífico incorporando a las entidades mexicanas del sureste y la 

península de Yucatán. La colaboración incluyó a las autoridades estatales y 

migratorias dependientes de la Secretaria de Seguridad de Gobernación, como 

el Instituto Nacional de Migración, y se extendía a autoridades policíacas 

dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro de Investigación 

y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República.  

(ANGUIANO TELES, p.173-174). 

 

Segundo a mesma autora, além do Plan Frontera Sur, em 2004, foi estabelecido 

o Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM). Sistema moderno e eficiente para 

controlar os ingressos e fluxos, repatriação e autorização de residência, obtenção de 
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nacionalidade e trâmites migratórios, dirigido pelo Instituto Nacional de Migración, 

instituição que tem sido denunciada constantemente por diversas organizações defensoras 

dos migrantes pela corrupção na qual está envolvida. Entre essas organizações 

destacamos a organização Wasghington Office on Latin America (WOLA, 2016). Nesse 

sentido, o protagonista do romance Amarás a Dios sobre todos las cosas descreve tal 

instituição como um espaço que, para os migrantes, não inspira confiança devido à 

corrupção na qual estão envolvidos alguns de seus funcionários, muitas vezes, 

mancomunados com grupos criminosos que perseguem os migrantes como veremos no 

capítulo IV. 

Em 2005 este sistema foi incorporado ao Sistema de Seguridad Nacional e passou 

a ser conhecido como Propuesta de política migratória en la frontera sur de México. O 

objetivo do governo com tal proposta era “salvaguardar” a segurança de sua fronteira Sul 

por meio de novas medidas de controle migratório, porém a experiência tem mostrado 

que tal proposta falhou, pois o nível de insegurança em tal fronteira tem aumentado cada 

vez mais.  

A partir da proposta mencionada, em 2006, com o apoio de militares e policiais, 

já tinham sido estabelecidos 25 postos policiais migratórios e 21 postos de controle do 

Instituto Nacional de Migración entre a fronteira Sul mexicana e a Cidade do México, o 

que vem afetando, de maneira significativa, o trânsito dos migrantes centro-americanos, 

de outras regiões da América Latina e do mundo no território mexicano. 

Além da implementação dos projetos de controle acerca da mobilidade 

transfronteiriça entre o México e a Guatemala referidos, cabe salientar o Plan Alianza 

para la Prosperidad y Seguridad del Triangulo Norte (2014)60. Naquele momento, o 

presidente Barack Obama convocou os presidentes de Guatemala, Honduras e El 

Salvador para construir um plano regional com colaboração técnica do Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID. Esse plano foi elaborado seis meses depois e passou 

                                                           
60 Plan Alianza para la Prosperidad y Seguridad del Triángulo Norte - El Plan Alianza para la 

Prosperidad de los países del Triángulo Norte - PAPTN- que comenzó a gestarse desde el año 2014, consiste 

en un conjunto de medidas para promover el desarrollo de la región, que permita construir las condiciones 

propicias en Guatemala, Honduras y El Salvador de manera tal que evite la migración masiva de personas 

de estos países hacia Estados Unidos. El proyecto, tuvo como marco la crisis de la niñez migrante no 

acompañada que puso en evidencia, de manera contundente, el drama de la migración en la región. En aquel 

contexto, el mandatario estadounidense Barack Obama convocó a los presidentes de Guatemala, El 

Salvador y Honduras para comenzar a construir un plan regional con la asistencia técnica del Banco 

Interamericano de Desarrollo –BID. Dicho plan se elaboró en los meses posteriores y desde el año 2015 se 

ejecutan acciones en los tres países, generando posiciones encontradas sobre su enfoque, los propósitos y 

efectos de su aplicación (Foro-Debate Guatemala, 25 de mayo de 2016). 
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a ser executado desde 2015 nos três países, gerando posições desencontradas a respeito 

de seu enfoque, seus objetivos e efeitos de sua aplicação: 

Aunque la mayor parte de la ayuda de la Alianza para Prosperidad fue asignada 

a las iniciativas de desarrollo, el hecho de que Estados Unidos continúa 

financiando proyectos como CARSI enciende alarmas en la población. Estados 

Unidos destinará $ 348,5 millones de dólares, casi el 46 por ciento del total de 

los fondos de la Alianza para la Prosperidad a CARSI; la cual ha sido 

ampliamente criticada por militarizar la seguridad y usar mecanismos de 

cooperación multilaterales poco transparentes y que dan resultados 

perjudiciales. Hay que tener en cuenta que CARSI deriva de la Iniciativa 

Mérida, la cual fue inicialmente diseñada para ayudar a los gobiernos locales 

a combatir el tráfico de drogas en México y América Central, al trabajar en la 

creación de instituciones, el estado de derecho y la protección marítima entre 

otras iniciativas. En el año 2010, la dimensión de América Central del Plan 

Mérida se transformó en lo que es ahora CARSI (GARCÍA, 2016, p. 5).  
 

Além dos planos referidos poderíamos mencionar o Plan Puebla Panamá também 

conhecido como Plan Mesoamérica (2001-2008), o Plan Colombia (1999), a Inciativa de 

Mérida (2008), inicialmente conhecido como Plan México, e a Iniciativa Regional de 

Seguridad para Centroamérica (CARSI). Todos esses planos, desenvolvidos na região, 

apesar de terem sido criados por meio uma propaganda de que a melhoraria, na prática, 

tem contribuído para piorá-la, visto que a pobreza e a violência exacerbadas vêm 

causando problemas graves, o que tem levado milhares de pessoas a migrar para os 

Estados Unidos nos últimos anos. A implementação do Plan Alianza para la Prosperidad 

y Seguridad del Triángulo Norte, proposta por Obama com o propósito de resolver o 

problema provocado com a chegada de aproximadamente 60 mil crianças 

indocumentadas, não acompanhadas, na fronteira Norte mexicana com os Estados 

Unidos, em 2014, considerada como uma crise humanitária, é um exemplo claro de que 

os planos assinalados têm sido um desastre para Centroamérica, especialmente para El 

Salvador, Honduras e Guatemala. O próprio Plan Alianza para la Prosperidad y 

Seguridad de Centroamérica é muito criticado e mal visto por pesquisadores, ativistas e 

população que o veem com desconfiança.  

Os efeitos negativos de tais planos ficam claros, não só com o aumento da 

migração, uma vez que milhares pessoas não encontram outra alternativa a não ser deixar 

seus países, mas, sobretudo, por toda a problemática na qual estão envolvidos, já que a 

partir desses planos migrar da América Central para os Estados Unidos se transformou 

numa tarefa quase impossível para muitos migrantes, como veremos nos romances que 

analisaremos mais adiante.   



146 
 

Nesse contexto, o México vem desenvolvendo um papel central, não apenas como 

bom cumpridor ou, nas palavras do padre José Alejandro Solalinde conferência online, 

09/2016), de “buen administrador de las órdenes de Estados Unidos”, mas por suas 

próprias atitudes em relação à Centroamérica e aos migrantes centro-americanos, 

negando-lhes seus direitos humanos básicos em seu território. Nessa perspectiva, quando 

se trata dos Estados Unidos, México é um excelente cumpridor de ordens, porém quando 

o assunto é Centroamérica o México dita as ordens.  No âmbito das migrações, para o 

México, os centro-americanos, de povo irmão, em alguns momentos de sua história, 

passou a ser visto como povo indesejado. Ainda de acordo o padre Solalinde a situação é 

tão grave que, nos últimos anos, muitos cônsules centro-americanos têm se queixado do 

tratamento recebido das autoridades mexicanas, principalmente aqueles comprometidos 

com os problemas migratórios na região. 

Com o propósito de entender como todos esses projetos se refletem no cotidiano 

dos migrantes centro-americanos, no próximo item, faremos um breve panorama a 

respeito do conceito de fronteira, observando como este conceito vem se reconfigurando, 

ao longo da história, particularmente na pós-modernidade e como este se reflete nas 

relações entre os México e Centroamérica reelaboradas pelos romances que analisaremos 

posteriormente. 

 

2.6 O conceito de fronteira e suas novas configurações  

 
No hay desarrollo humano sin libertad humana. No hay libertad humana si las 

fronteras no logran transformarse de barreras en puntos de convergencia e 

integración.  

 

Lelio Mármora, 2002 

 

 

O conceito de fronteira surge na idade moderna com a emergência dos novos 

Estados, através do esgotamento do espaço livre e da “obrigação” de determinar os 

limites, ou seja, a jurisdição dos Estados. Tal conceito tem sido atravessado pelo tempo e 

o espaço. Tem recebido contribuições de diversas áreas do conhecimento entre elas: a 

geografia, os estudos culturais, a geografia crítica, a geopolítica, a literatura, as relações 

internacionais, a antropologia, a sociologia, a historiografia e a etnografia. Como bem 

define Fernando Aínsa (2005, p. 154): 

Toda frontera es el resultado de una voluntad que no es arbitraria y que se 

esfuerza por legitimar cultural o políticamente su existencia. En el origen del 

límite fronterizo hay siempre una autoridad, un poder que ejerce la función 
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social y ritual y de significación del límite que instaura y controla: lo que es 

territorio propio y lo que es “extranjero”. El origen de toda frontera es, por lo 

tanto, intencional y es expresión de un poder en acción.  El límite fronterizo 

establece el “hasta donde” llega la autoridad de lo que define y controla. De 

ahí la voluntad “expansionista” de unos, las intenciones de reivindicaciones 

fronterizas de otros, las “anexiones” y conquistas que modifican el trazado de 

las fronteras a través de la historia, las influencias que los confunden, cruza y 

transgrede. 

 

Toda fronteira é símbolo de poder. Ela determina os limites que separam uma 

nação, um estado, uma região, um povo de outro. A fronteira é uma das formas mais 

arbitrárias pelas quais se evidencia o poder, seja pela dimensão geográfica, política, 

cultural seja pela simbólica. Os limites da fronteira são os responsáveis por estabelecer a 

autoridade de quem a define e a controla e isso fica evidente nas mais diversas esferas do 

poder. Nesse sentido, afirma Zygmunt Bauman (2004, p.116):  

La frontera surge de la necesidad de marcar límites, de definir y dividir, de 

distinguir y diferenciar, tanto de forma sensible como imaginaria. Sin embargo, 

su calidad límite ha quedado desdibujada por los efectos de la globalización, 

cuando la conectividad y las interdependencias dibujan estructuras de red que 

ocupan la totalidad de nuestra vida. La expansión de la lógica globalizadora ha 

invertido el sentido de su propio origen: “El espacio global ha asumido el 

carácter de un espacio de frontera”.  

 

As palavras de Bauman introduzem muito bem a contradição propagada pelo 

discurso da globalização que propõe um mundo sem fronteira, já que a partir dos 

processos de globalização as fronteiras ao redor do mundo têm se restringido cada vez 

mais por meio das mais diversas formas de controle. Em outras palavras, o discurso da 

globalização que pregava um mundo sem limites fronteiriços, no qual todos teriam o 

direito de ir e vir, quando desejassem, se transformou num grande problema e, seguindo 

essa lógica, as fronteiras se tornaram ainda mais porosas.    

Sendo assim, poderíamos afirmar que as fronteiras unem, separam, delimitam, 

marcam diferenças e semelhanças, mas também produzem novos espaços e permitem que 

se desenvolvam novas relações, sejam elas pacíficas ou conflituosas. De acordo com 

Maria Belausteguigoitia (2013, p. 106), as fronteiras podem ser ludibriadas, cruzadas, 

respeitadas, transgredidas, imaginadas, reais, reinventadas ou destruídas. São espaços que 

confinam e limitam, protegem e torturam. No contexto da pós-modernidade mais do que 

unir e separar, as fronteiras “servem para nos proteger do outro”, do desconhecido ainda 

que esta proteção provoque intolerância e rechaço a esse outro. 

 Nas palavras de Joaquín Valhondo de la Luz (2010, p. 134): 

La frontera es igualmente algo que nos une a la vez nos separa, sirve para 

defendernos del “otro” del que está “más allá de”, acentuando nuestra 

inseguridad ante los desconocidos, provocando así mismo la intolerancia, el 
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rechazo a lo que no conocemos, y, por extensión, a la diversidad cultural 

misma. Diríamos entonces que las fronteras pueden llegar a ser, o quizás lo 

son, racistas y xenófobas, pero posiblemente estemos equivocados, porque no 

debemos dar cualidades personales a una cosa, a un ente que nosotros mismos 

hemos construido para estar más seguros rechazando al “otro”. 

 

As fronteiras poderiam ser ou talvez sejam racistas e xenofóbicas, no entanto 

talvez estejamos equivocados em atribuir qualidades pessoais a uma coisa, uma vez que 

as coisas não têm essas qualidades. Contudo, poderíamos dizer que as fronteiras são 

racistas e xenofóbicas justamente porque são habitadas e controladas por pessoas que as 

criam e as delimitam, que decidem quem pode ou não cruzá-las. Dessa maneira, é mais 

fácil rechaçar o “outro”, já que esse outro é visto como uma ameaça à “cultura nacional”, 

“a moral e aos bons costumes” como temos observamos tanto no discurso dos chefes de 

governos como sendo reproduzido pelo senso comum nos diversos países do mundo, 

principalmente no contexto da pós-modernidade.  

Mais do que nunca com o pretexto de preservar a “moral” e os “bons costumes”, 

discursos racistas e xenofóbicos têm sido usados para justificar todo tipo de intolerância 

e até mesmo de violência física e psicológica contra os migrantes nos mais diversos países 

do mundo. No caso da migração centro-americana, para os Estados Unidos em trânsito 

pelo México, tal discurso se revela de diferentes maneiras como veremos mais adiante 

em nossa análise.  

As fronteiras são múltiplas, entretanto há um ponto comum que as define que se 

chama limite. Não obstante, percebemos que, ao longo da história, esse conceito vem 

ganhando conotações diversas. Sendo assim, não devemos considerar que as fronteiras 

sejam iguais, uma vez que cada uma delas é moldada e controlada por estados nacionais 

por meio  de seus agentes, políticos, sobretudo como consequências de guerras, tratados, 

negociações e todo tipo de problemas que vêm transformando o mundo, não apenas no 

contexto físico, mas também político, econômico, social e cultural, notadamente na época 

atual na qual essas medidas são responsáveis por separar famílias inteiras, alimentar o 

ódio pelo outro, pelo estrangeiro, aumentar a xenofobia e o racismo, além de muitas vezes 

usar a língua como forma de exclusão como tem acontecido na fronteira Norte mexicana 

com os Estados Unidos.   

A fronteira não é apenas um limite geográfico que separa territórios, nações, 

povos, a fronteira é algo que vai muito além de uma linha divisória, já que se faz 

necessário considerar todo o contexto de interação que permeia o cotidiano no qual vivem 

seus habitantes em ambos os lados dessa fronteira, de maneira especial toda dinâmica na 
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qual está envolvido o cotidiano dos migrantes que a cruzam diariamente. Na fronteira há 

uma interação que se desenvolve nas relações comerciais, econômicas, socioculturais que 

dão vida própria ao ambiente fronteiriço, e essa interação entre os habitantes e migrantes 

que vivem o cotidiano dessas fronteiras nos distintos países, vem criando diversas redes 

sociais entre eles, e um espaço próprio e diferenciado do restante dos povoadores do 

interior dos estados nacionais.   

As fronteiras in/visibilizam tudo aquilo que podem limitar, ocultar-se. A função 

epistemológica e crítica dessas fronteiras reside no fato de transparecer os efeitos do 

exercício de poder e de resistência ao mesmo tempo. Tais limites mostram gestos de 

resistência que propõem novas coletividades ou retornos estratégicos ligados ao contexto 

local com o propósito de fazer uma revisão de paradigmas estreitos a respeito das 

identidades. 

Isso significa que se, por um lado, há todo um aparato dos governos de diversos 

países para limitar suas fronteiras e determinar quem pode ou não cruzá-las, impondo 

regras extremamente duras e, muitas vezes injustas, aos sujeitos originários do outro lado 

dessa fronteira, impondo não apenas limites fronteiriços, mas, sobretudo mantendo-os do 

outro lado dessa fronteira por ser “estrangeiros”, por outro lado, observamos uma forte 

resistência desses sujeitos que se encontram do outro lado da linha divisória, mas 

precisam cruzá-la. Nessa perspectiva, assevera Aínsa (2005, p. 146): 

[...] Al mismo tiempo, en tanto separa y divide, atrae e incita al contacto entre 

quienes están a sendos lados de su línea divisoria, aunque sea a través de la 

tensión, la confrontación o la transgresión de los límites existentes. La frontera 

difícilmente puede dejar ser de la “membrana” a través de cual respiran los 

espacios interiores que protege, “respiración” que asegura las influencias e 

intercambios inherentes a su propia supervivencia, por muy autárquica y 

cerrada que se pretenda. Pero al mismo tiempo que protege y propicia 

contactos, la frontera funda nuevos espacios en sus propios límites. Allí se 

amortiguan las diferencias más flagrantes y surgen nuevas realidades 

lingüísticas, sociales, étnicas y culturales: las de las llamadas “zonas 

fronterizas”.  

 

Nesse contexto, podemos afirmar que, ao mesmo tempo, em que as fronteiras 

separam e dividem também favorecem o intercâmbio entre os sujeitos que as habitam e 

as cruzam ainda que seja por meio de confrontações e transgressões dos limites existentes. 

Dessa forma, apesar das leis estabelecidas pelos governos limitarem os espaços 

fronteiriços, o contato entre os habitantes de ambos os lados da fronteira permite a criação 

de novos espaços culturais em seu próprio limite. É impossível controlar os processos de 
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hibridação cultural que se desenvolvem nas fronteiras, como bem observa García Canclini 

(2008, p. 321): 

[...] Um entrevistado nos disse: “A cerca que separa o México dos Estados 

Unidos poderia ser o principal monumento da cultura na fronteira”. Ao chegar 

à praia, “a linha” cai e deixa uma zona de trânsito usada às vezes pelos 

migrantes clandestinos. Todos os domingos as famílias fragmentadas entre os 

dois lados da fronteira se encontram nos piqueniques. Onde as fronteiras se 

movem, podem estar rígidas ou caídas, onde os edifícios são evocados em um 

lugar diferente do que aquele que representam, todos os dias se renova e amplia 

a invenção espetacular da própria cidade. O simulacro passa a ser uma 

categoria central da cultura. Não apenas se relativiza o “autêntico”. A ilusão 

evidente, ostensiva, como as zebras que todos sabem que são falsas ou os jogos 

de ocultamentos de migrantes ilegais “tolerados” pela polícia da fronteira 

norte-americana, torna-se um recurso para definir a identidade e comunicar-se 

com os outros.  

Aqui observamos que as relações dialógicas que se desenvolvem na fronteira se 

estendem para além das delimitações geográficos, políticas e legais impostas pelos 

estados-nação. No caso acima referido, da fronteira mais vigiada do mundo, não é 

possível controlar toda a dinâmica cultural que permeia as relações humanas entre seus 

habitantes dos dois lados de tal fronteira, além das relações estabelecidas entre os que a 

habitam e aqueles que a cruzam diariamente.  

Ainda acordo com Aínsa (2005, 151), as fronteiras geográficas e políticas 

constituem boa parte das fronteiras psicológicas de seus habitantes alimentando crenças 

e preconceitos, permitindo aflorar com orgulho o discurso do nacionalismo. Nesse 

sentido, poderíamos acrescentar que esse discurso, nos últimos anos, tem servido como 

bandeira em muitos países quando se trata de “proteger” suas fronteiras, principalmente 

no que tange aos processos migratórios dos países mais pobres para os países do Primeiro 

Mundo61 ou mesmo dentro do Terceiro Mundo em direção aos que se encontram em 

situação econômica superior e que, por essa condição, são os que mais recebem 

migrantes.  

Nesse cenário, podemos afirmar que as fronteiras no mundo são muito 

heterogêneas e irredutíveis. E, sendo assim, não apenas as relações estatais são diversas, 

mas também os vínculos que unem e separam as sociedades fronteiriças e seus Estados 

nacionais também são diversos, uma vez que cada Estado tem constituído um vínculo 

específico com a noção de território e de população. Nas mais diferentes fronteiras 

                                                           
61 Um exemplo claro disso podemos observar no discurso de Donald Trump, atual presidente dos Estados 

Unidos, em relação à migração para o seu país, no qual defende que os migrantes são um problema grave 

para a sociedade norte-americana. 
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interagem diferentes culturas de distintos países, sobretudo a partir dos processos 

migratórios, dos últimos 50 anos, que vêm mudando a fisionomia de tais fronteiras.  

Segundo Alejandro Grimson (2012, p. 114), a metáfora de “cruzador de 

fronteiras” tem sido discutida de maneira ampla para identificar “um novo sujeito da 

história”. Para ele o migrante mexicano ou centro-americano nos Estados Unidos é o 

melhor exemplo desse uso como paradigma para pensar os contatos intelectuais de 

maneira geral. Tais metáforas entre outras vigentes ‒em determinadas produções 

acadêmicas‒ entre as quais, as que sustentam que as fronteiras “só tem real existência nos 

mapas”, apresentam um denominador comum: invisibilizam os conflitos que, muitas 

vezes, caracterizam as fronteiras políticas e ao menosprezar tais conflitos como dimensão 

central do contato entre culturas que impossibilita a percepção das assimetrias entre 

setores, grupos, Estados e as dinâmicas inclusão/exclusão, bem como modalidades 

específicas de incorporação. 

Nessas fronteiras se produzem os mais diversos intercâmbios, porém em sua 

maioria são marcadas pela produção de desigualdades: 

[...] Cuando las aduanas y la “migra” aceptan cotidianamente una maquinaria 

de producción de desigualdad, no es sorprendente que en esa maquinaria se 

encastren también las diferencias. Hay diferencia por desigualdad cuando el 

lenguaje de las identificaciones utiliza la sintaxis de la exclusión. En este caso, 

la utopía es la que apunta Sáez (2003): “chicano” expresa desigualdad y, por 

ello, es “una identidad que solo espera el día en que ya no sea necesaria”. Ésa 

es la frontera que lleva la desigualdad hasta el límite (GRIMSON, 2012, p. 

129). 

 

Ainda segundo Grimson (2012, p. 129), quando se pensam as fronteiras 

exclusivamente a partir de experiências de desigualdade extrema como, por exemplo, a 

fronteira Norte entre México e Estados Unidos, isso pode produzir deslizamentos, já que 

abordar a fronteira, necessariamente, como espaço de encontro entre uma cultura 

dominante e uma cultura subalterna e identificar tais culturas a partir da perspectiva da 

nacionalidade ou etnias marcadas por essa fronteira. Se a fronteira for dividida, se 

transforma numa linha que separa o bem do mal e confirmaria outra fonte de seu poder: 

“a autoridade de produzir conhecimento”. Para tal não é necessário cair no simplismo de 

estabelecer uma oposição entre quem habita um ou outro lado da linha divisória. Isso se 

reconhece pelo fato ter havido processos migratórios e deslocamentos do povo. Assim, a 

fronteira deixa de ser material e se transforma em fronteira simbólica, pois demarca não 

apenas os limites das aduanas, mas os limites da identidade cultural.  

As fronteiras não existem apenas porque são conhecidas e cruzadas por distintos 

sujeitos, mas especialmente porque a maioria das fronteiras, materiais e simbólicas, do 
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planeta estão sendo cruzadas por quem “deveria” permanecer do outro lado da linha 

divisória.  

No contexto da fronteira Norte entre o México e os Estados Unidos como espaço 

e limite geográfico realmente não tem mudado, mas as formas de controle, assim como 

as interações culturais e identitárias vêm mudando ao longo de sua história, 

principalmente a partir da construção do muro que separa as duas nações, como adverte 

Valhondo de la Luz (2010, p. 137): 

[…] las fronteras cambian constantemente a lo largo de la historia y por muy 

diversos motivos, pero además también cambian las relaciones y los 

intercambios entre los habitantes de las fronteras por distintos motivos y 

causas. Así vemos como la frontera de México con Estados Unidos es la misma 

desde hace años, pero sin embargo la zona fronteriza ha cambiado con el 

tiempo debido a diversos factores, sobre todos ellos, el económico; así se han 

creado ciudades al borde de la frontera, en el lado mexicano, por agentes que 

ansiaban cruzar al lado norteamericano para conseguir un status de vida mejor. 

Finalmente, permanecieron en el lugar, dando un empuje económico sin igual 

a la zona.  

 

No entanto, a história que envolve a fronteira Norte entre o México e os Estados 

Unidos vai muito além do muro que separa as duas nações, como já dissemos, uma vez 

que, como bem observam Los Tigres del Norte62 na canção Somos más americanos, “não 

foram os mexicanos que cruzaram a fronteira, mas a fronteira que os cruzou”:  

Ya me gritaron mil veces  

que me regrese a mi tierra, 

Porque aquí no quepo yo 

Quiero recordarle al gringo:  

yo no crucé la frontera,  

la frontera me cruzó. 

América nación libre,  

el hombre la dividió.  

Ellos pintaron la raya,  

para que yo la brincara  

y me llaman invasor  

es un error bien marcado 

Nos quitaron ocho estados  

quien es aquí el invasor.  

Soy extranjero en mi tierra,  

y no vengo a darles guerra,  

soy hombre trabajador. 

 

De nossa perspectiva, Los Tigres del Norte têm toda a razão em afirmar que não 

foram eles, “migrantes mexicanos” que cruzaram a fronteira, uma vez que os Estados 

                                                           
62 Los Tigres del Norte -  São um grupo musical de origem mexicana fundado em San José, Califórnia 

(1968). Seu estilo musical tem como base a música nortenha mexicana, sobretudo o “corrido”, ritmo que 

trata de questões políticas, históricas e relacionamentos. Entre os vários temas aos que se dedicam 

destacam-se a migrações e as relações entre os México e os Estados Unidos. 



153 
 

Unidos por meio de uma guerra (1846-1848) se apropriou de 8 estados mexicanos 

transformando seu povo em estrangeiros em sua própria terra.  

A fronteira Norte entre o México e os Estados foi construída de forma tão 

complexa, que nela se intercruzam tempos e espaços, fatos históricos, políticos e sociais, 

influências locais, nacionais e internacionais. Nela estão presentes interesses criados e 

direitos históricos, policiais y delinquentes, passageiros e residentes, mitos e realidades, 

anglo-americanos, indígenas e mexicanos. Nesse sentido, o cinema mexicano e o 

estadunidense têm reinventado sua fronteira por meio de corridos e os heróis populares 

com armas nas mãos. Da mesma forma, a literatura também tem reinventado essa 

fronteira, os historiadores têm explicado outras mais, atualmente quem se destaca no 

contexto das criações culturais aprecia raízes culturais que ninguém tinha percebido antes. 

No caso que nos move, a migração centro-americana para os Estados Unidos, a 

situação é ainda mais complexa, pois ao contrário dos migrantes mexicanos que para 

chegarem aos Estados Unidos precisam cruzar “apenas” sua fronteira Norte com esse 

país, os migrantes centro-americanos precisam cruzar não só a fronteira Norte mexicana 

com os Estados Unidos e a fronteira Sul com a Guatemala, mas as diversas fronteiras que 

vão além dos limites territoriais e geográficos que fazem parte do cotidiano desses 

migrantes. Nessa perspectiva, no próximo item faremos um breve panorama a respeito da 

fronteira Sul entre o México e a Guatemala, especialmente a respeito do trajeto 

empreendido por esses migrantes a partir da fronteira Sul rumo aos Estados Unidos.  

 

2.7 A fronteira entre México - Guatemala: atravessar as primeiras águas  

 

Para los centroamericanos el río Suchiate es una remota imagen traspasada 

de generación en generación por debajo de la conciencia, sin palabras. Más 

que un río, un punto geográfico, es un símbolo de esperanza y despedida. 

Cuando se pasa el Suchiate uno está en México, nuestro vecino poderoso, 

alguna vez amigo y solidario, y últimamente hermano orgulloso y gringuero 

que quiere parecerse cada vez más a los gringos y menos a nosotros.          

 

                                                                                Alejandro Hernández, 2013 
 

No contexto dos movimentos migratórios da América Central para os Estados 

Unidos, o México desenvolve um papel primordial não apenas por ser um país de trânsito 

para a grande maioria dos migrantes centro-americanos, mas, em particular, porque 

sobreviver dias de viagem pelo território mexicano até a fronteira Norte é uma verdadeira 

odisseia para esses migrantes.  
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Essa fronteira é um espaço geográfico, político, social e cultural emblemático que 

faz parte do cotidiano de milhares de migrantes centro-americanos que sonham chegar ao 

país do Norte. É também um espaço de trânsito, contenção e retorno de migrantes centro-

americanos e de vários países da América Latina e do mundo. Entre os pontos fronteiriços 

que dividem essa fronteira destacam-se as cidades de Tecún Umán (Guatemala), e Ciudad 

Hidalgo (México), além do rio Suchiate, marco fronteiriço que separa os dois países. Esse 

é considerado um espaço fronteiriço geográfico, político, cultural e simbólico de suma 

importância para os migrantes centro-americanos em seu trajeto pelo México por tudo 

que representa no contexto das relações estabelecidas entre o México e Centroamérica 

ao longo da história, como já expusemos anteriormente. 

Nesse cenário, os dois países são separados apenas pelas águas do rio Suchiate 

como podemos observar na fotografia seguinte: 

Fotografia 1 

 

Fonte: Lopes (2015) 

O rio Suchiate, mais que um espaço físico, é um espaço simbólico que remonta a 

um passado recente que se faz presente na memória dos diversos migrantes centro-

americanos que o cruzam diariamente. É sinónimo de esperança, porém também 

representa a morte ou a despedida na vida de muitos migrantes que o cruzam. Em seu 

Dicionário de Símbolos, Becker interpreta o simbolismo dos rios da seguinte maneira: 

 

[…] por causa da importância para a fertilidade muitas vezes o rio é venerado 

como divindade, p. ex., entre os gregos e romanos como deus da masculinidade 

local. – Geralmente aparece em estreita relação simbólica com a água. Por 

causa do seu fluir, é símbolo do tempo e da transitoriedade, mas também de 

contínua renovação – A afluência de todos os rios ao mar é considerada 

símbolo da união entre divindade e absoluto [...] (BECKER, 2007, p. 235). 
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Se relacionamos a definição de Becker com os romances que analisaremos a partir 

do capítulo IV, podemos pensar com mais clareza a respeito do que significa esse rio para 

os migrantes centro-americanos, uma vez que este, acima de tudo, é símbolo de esperança 

e renovação em suas vidas. Representa seu passado, mas também seu presente e seu 

futuro. A vida destes migrantes é como a água deste rio que corre em busca de um destino 

incerto, porém ao mesmo tempo cheio de esperança. 

Observando essa fronteira de perto e vendo comerciantes, migrantes e turistas que 

a cruzam diariamente, temos a impressão de que nesse espaço não há conflitos, que tudo 

se desenvolve tranquilamente. Entretanto, cruzar o rio Suchiate é apenas a transposição 

da primeira barreira que os separa do espaço do território mexicano, o qual os migrantes 

centro-americanos precisam cruzar em sua totalidade, já que são muitas as fronteiras as 

quais precisam cruzar para chegar ao país do Norte.  

Nesse sentido, segundo Sandoval (2015, p. 15-16), a atual fronteira Sul mexicana 

abrange 1.139 quilômetros dos quais 962 a limitam com a Guatemala e 176 com Belize.  

É composta pelos estados fronteiriços de Chiapas, Tabasco, Campeche e Quintana Roo, 

sendo o estado de Chiapas a maior parte dessa fronteira com 658,5 quilômetros, incluindo 

16 dos 21 municípios fronteiriços. Em contrapartida, os departamentos fronteiriços da 

Guatemala são: San Marcos, Huehuetenango, El Quiché e El Petén.  

Em seu trajeto, pelo México, os migrantes centro-americanos ingressam a partir 

da Guatemala pelos estados mexicanos de Chiapas ou Tabasco. Chiapas é o estado 

mexicano que compartilha a maior fronteira com a Guatemala e no passado pertenceu a 

esse país, como referido anteriormente. Para chegar aos Estados Unidos os migrantes 

centro-americanos, normalmente, viajavam de trem em direção ao Golfo do México, 

porém em outubro de 2005, o furacão Stan destruiu as vias férreas e, como essas linhas 

não foram recuperadas, atualmente os migrantes precisam caminhar 300 quilômetros a 

mais de Tapachula a Arriaga. Para isso, passam pelo departamento de El Petén, na 

Guatemala, rumo a Tabasco, nos últimos anos, uma das regiões mais violentas para 

migrantes indocumentados/não autorizados no território mexicano.  

De acordo com Sandoval García (2015, p. 38), a distância de Tabasco aos Estados 

Unidos é menor, por isso muitos migrantes optam por esse caminho. Sendo assim, saem 

de Tabasco e ingressam por Naranjo, no departamento de El Petén na Guatemala onde 

pegam uma lancha por quatro horas para a La Palma, comunidade do estado de Tenosique 

na qual esperam o trem que os levará a Palenque e, em seguida, chegam a Coatcoazalcos, 



156 
 

Veracruz. Aí passam dias, semanas de viagem com destino a cidade de Torreón (estado 

de Coahuila), onde se encontra a segunda maior linha de trem do México. De Torreón 

seguem para Ciudad Juárez (Chihuahua) ou para Ciudad Acuña (Coahuila) ou seguem 

rumo a Tamaulipas, estado que faz fronteira com o Texas, Estados Unidos. Para cruzar a 

fronteira para os Estados Unidos as cidades de Matamoros e Nuevo Laredo são os pontos 

centrais, já que as duas dividem o rio Grande que separa México e Estados Unidos. Outra 

possibilidade é cruzar por Ciudad Juárez o Nogales, porém esse caminho implica muito 

mais quilômetros de viagem. O mapa seguinte ilustra bem o trajeto percorrido pelos 

migrantes. 

 

Fotografia 2. Fonte: google 

A tudo isso se somam os perigos da viagem que são diversos e se estendem pelo 

caminho: sequestros, roubos, extorsões e abusos por parte de delinquentes e das 

autoridades mexicanos (polícia, agentes migratórios), violência sexual feminina e 

masculina, tráfico de pessoas, prostituição, entre outros. Cabe salientar que esses temas 

serão retomados em nossa análise, especialmente a partir dos romances La mara e Amarás 

a Dios sobre todas las cosas.   

A viagem empreendida pelos migrantes centro-americanos indocumentados/não 

autorizados para os Estados Unidos é muito difícil e cara dada a situação econômica da 

maioria deles em seus países de origem. Como já tínhamos antecipado neste capítulo, 

muitos fazem empréstimos a agiotas e a bancos, penhoram seus poucos bens, 

normalmente um pequeno pedaço de terra, a própria casa ou a casa da família para 

conseguir dinheiro para a viagem. Uma viagem para os Estados Unidos custa, em média, 
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entre 1.500 a 6.000 dólares e é controlada por coyotes que atuam nos diversos pontos 

fronteiriços. 

Esses coyotes nem sempre cumprem os acordos feitos com os migrantes, pois, 

muitas vezes, os deixam abandonados pelo caminho depois de usurparem seu dinheiro. 

Para evitar esse tipo de problema, nos últimos anos, os migrantes mais informados, usam 

como estratégia pagar a metade da viagem no lugar de origem e a outra metade após a 

chegada aos Estados Unidos. Contudo, há migrantes inocentes que, muitas vezes, caem 

nos golpes dos coyotes que, depois de receber seu dinheiro, os abandonam à própria sorte. 

 O pagamento das viagens dos migrantes, normalmente é feito por parentes ou 

amigos, nos Estados Unidos, que as pagam por meio de transferências bancárias. Cabe 

ressaltar que nem todos os migrantes têm contatos nos Estados Unidos, muito menos 

dinheiro para pagar um coyote, o que diminui suas possibilidades de chegar a este país.  

Porém, diante da situação de pobreza e violência na qual vivem, preferem correr riscos 

em busca de sua sobrevivência nos Estados Unidos do que continuar sofrendo em seus 

países. 

Nessa busca da Terra Prometida, sua utopia, isto é, na busca pela conquista de 

uma vida melhor em seus países, grande parte deles sofre todo tipo de atrocidades pelo 

trajeto, principalmente no território mexicano onde são tratados como seres inferiores, 

invasores, indesejados. O massacre de San Fernando em Tamaulipas (2010) é um 

exemplo não só da violência levada a cabo pelos delinquentes contra os migrantes centro-

americanos, mas também do descaso do governo mexicano em relação à situação desses 

migrantes em seu território.  Nesse massacre, 72 migrantes, em sua maioria centro-

americanos, foram sequestrados e assassinados, fato que obrigou o governo mexicano a 

reconhecer a magnitude da problemática na qual os sequestros de migrantes em seu 

território estão envolvidos.  

Segundo Sandoval García (2015, p.50), as estatísticas oficiais a respeito da 

violação dos direitos humanos no território mexicano não são capazes de registrar a 

maioria dos casos sofridos pelos migrantes e, nesse sentido, a impunidade é vista como 

algo normal, recorrente.  

Como vemos, os processos migratórios na América Central são complexos e 

precisam ser entendidos a partir de sua dimensão histórica, política, econômica, social e 

cultural na qual estão imersos. Nas palavras de Sandoval García (2015, p. 15), se na época 

do conflito armado em Centroamérica, principalmente na Guatemala foram os Kaibiles, 

grupo do exército guatemalteco do qual fez parte (o ex-presidente Otto Pérez Molina) que 
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dizimava a população, agora a violência é perpetrada pelas autoridades do Estado 

mexicano, incluindo Los Zetas, que no passado fizeram parte do grupo de elite do exército 

mexicano. Se nos anos 80 os massacres foram realizados em Cuarto Pueblo ou San 

Francisco, além de muitos outros povoados na Guatemala, agora ocorrem em San 

Fernando, México. Tudo isso acrescido da violência provocada por las maras que atuam 

em toda a América Central, México, Estados Unidos e Canadá, que são um grave 

problema para os migrantes, como mencionamos anteriormente e retomaremos no 

capítulo V quando analisarmos o romance La mara que trata justamente das atrocidades 

praticada pelos mareros contra os migrantes nas cidades e povoados fronteiriços entre o 

México e a Guatemala. 

   Nesse sentido, os romances La mara, especialmente Amarás a Dios sobre todas 

las cosas reelaboram, de maneira significativa, os preconceitos, a exclusão, a 

discriminação e o abuso dos mexicanos em relação ao “outro” migrante centro-

americano, mostrando um nível de crueldade que só a ficção é capaz de representar com 

tanto realismo como veremos em nossa análise. 

Após fazermos uma exposição a respeito das relações históricas, políticas e 

socioculturais desenvolvidas entre México e Centroamérica, ao longo de sua história, em 

particular o peso que tais relações desempenham no contexto dos movimentos 

migratórios centro-americanos para os Estados Unidos, no próximo item apresentaremos 

um panorama a respeito da produção literária contemporânea centro-americana, 

principalmente a literatura escrita nos últimos cinquenta anos.  

2.5 Uma literatura marcada pela violência  

 

Destruyéndonos. Así hemos vivido. Como entre una alucinación lo íbamos 

violentando todo. No sabíamos ordenar nuestro destino. 

 

Marco Antonio Flores 

 

A literatura centro-americana apresenta uma linha de desenvolvimento mais ou 

menos contínua nos últimos cinquenta anos. Nesse sentido, nos centraremos em alguns 

momentos que consideramos fundamentais dessa literatura, especificamente a produção 

literária que denominamos de “série literária sobre as migrações”, que constituem o 

corpus de nossa investigação. Num primeiro momento, temos uma literatura contra a 

violência política e ditatorial levada a cabo por governos autoritários, particularmente nas 

décadas de 60, 70 e 80, chamada “literatura de testemunho” que marca um novo momento 

na historiografia literária da região. Essa literatura tem como contexto a luta armada e 
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nasce da relação entre história e literatura, tendo como eixo norteador denunciar as 

atrocidades cometidas contra a população, especialmente pelos Estados guatemalteco, 

salvadorenho e nicaraguense. Tal literatura dialoga diretamente com a guerrilha que se 

considerava arma de combate e de luta política:  

[...] los conflictos armados que suscitaron los procesos revolucionarios en 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua especialmente, construyeron un tema 

obligado en la narrativa centroamericana que se preocupaba por los problemas 

nacionales y coincide con Ramón Luis Acevedo (1982) al afirmar que la 

novela se convirtió en ese período en instrumento elemental de análisis y de 

discusión de la realidad (MACKENBACH, s/d, p. 83). 

 

Segundo Craft (2010, p. 375-376), a voz do testemunho contemporâneo 

normalmente pertence a sujeitos marginalizados, subalternos, pobres, prisioneiros 

(políticos), mulheres, indígenas, camponeses, operários, homossexuais, qualquer pessoa 

excluída da participação cívica, social e política. O propósito do testemunho é lutar por 

direito e justiça. No contexto centro-americano, o testemunho surge como resposta a uma 

situação de conflito armado na qual as classes menos favorecidas ‒presos políticos e 

opositores aos regimes ditatoriais e autoritários, principalmente os indígenas na 

Guatemala‒ foram alvo central do Estado guatemalteco. Dessa maneira, o testemunho Me 

llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1983), da indígena e ativista 

guatemalteca, maia-quiché, Rigoberta Menchú (nascida em 1959), escrito com a ajuda de 

Elisabeth Burgos é o exemplo mais expressivo desse período. Também podemos 

mencionar a obra Los días de la selva (1980), do escritor e ex-comandante guerrilheiro 

guatemalteco Mario Payeras (1940), obra mais conhecida sobre a guerrilha na Guatemala.  

A obra de Menchú é considerada uma obra emblemática no contexto da literatura 

de testemunho centro-americano pela dimensão política e étnica que esta aborda como 

bem observa Chacón (2014, p. 184):  

[...] la publicación de Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia 

(1983), habría de convertirse en la obra emblemática de la producción 

testimonial centroamericana por su doble carácter político y étnico, y a partir 

de la cual Menchú se transformaría en la autoridad incuestionable de las 

reivindicaciones indígenas de la región hasta recibir el premio Nobel de la paz 

en 1992 [...]  

 

  A partir dessa obra inaugura-se o gênero testemunhal guatemalteco 

contemporâneo no qual os personagens principais são das classes populares envolvidas 

diretamente na guerra contrainsurgente, especialmente nos anos 70 e 80.  Cabe advertir 

que tanto Rigoberta Menchú quanto Mario Payeras foram agraciados com o Premio Casa 
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de las Américas. Além de Rigoberta ter sido reconhecida, internacionalmente, pelo seu 

testemunho, sobretudo com o Nobel da Paz.   

Em 1979, antes dos referidos Payeras e Menchú, cabe destacar o testemunho da 

salvadorenha Ana Guadalupe Martínez (1946) com sua obra Las cárceles clandestinas de 

El Salvador. Em sua obra Martínez narra os abusos cometidos nas prisões clandestinas 

da Guarda Nacional de El Salvador:  

[...] narra experiencias de la tortura, el funcionamiento de los cuerpos 

represivos y lo que sucedía en las cárceles clandestinas de la Guardia Nacional 

de El Salvador, donde fue violada, torturada y víctima de múltiples vejaciones. 

Su libro puede ser considerado uno de los primeros intentos por escribir la 

historia de la lucha revolucionarias de manera testimonial desde la visión de la 

mujer participante en las luchas revolucionarias salvadoreñas […] (CHACÓN, 

2014, p. 184). 

  

Nessa mesma linha destacam-se Miguel Mármol: los sucesos de 1932 en El 

Salvador (1982) de Roque Dalton, No me agarran viva: la mujer salvadoreña en la lucha 

(1983), de Claribel Alegría, escrita em colaboração com Darwin J. Flakoll (1983) e Para 

romper el silencio: resistencia y lucha en las cárceles salvadoreñas (1984) e o 

testemunho Nunca estuve sola (1988), da salvadorenha María Marta Valladares, 

conhecida como Nídia Díaz. Sua obra é uma espécie de diário no qual relata sua vida 

como prisioneira. Da mesma maneira, cabe ressalvar Este es mi testimonio. María Teresa 

Tula, luchadora pro-derechos humanos de El Salvador (1995), de María Teresa Tula em 

colaboração com Lynn Stephen.  O texto de Tula foi publicado primeiro em inglês e 

posteriormente traduzido ao espanhol.  

No que diz respeito às obras de Menchú e Tula, alguns críticos literários 

questionam, entre outros aspectos dos seus testemunhos, o fato de terem sido escritas por 

meio da intervenção de uma intelectual estrangeira. Entretanto, Menchú e Tula não são 

as únicas a sofrerem esse tipo de intervenção, uma vez que a guatemalteca Yolanda 

Colom (nascida em 1952), esposa do referido escritor e ex- guerrilheiro Mario Payeras 

também escreveu nas mesmas circunstâncias. Colom foi militante por onze anos no 

Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) e nove anos no grupo Octubre Revolucionario. 

Em 1998 publicou seu testemunho Mujeres en la alborada com ajuda e incentivo da 

professora Norma Stoltz, da California State University (Estados Unidos), e do ativista 

Monthly Review, quando a literatura centro-americana já tinha tomado outro rumo:  

[...] A pesar que de la literatura de ficción ya había tomado otros rumbos, el 

testimonio, por la fuerza enunciativa de su tradición política y de reconstrucción 

de la memoria, aun a finales de siglo se siguieron produciendo – aunque ya no 

en la misma cantidad de antes – por haber sido considerado como una marca de 

fábrica de la literatura centroamericana (Ibid., p.185).  
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Na Nicarágua a literatura de testemunho conquistou um espaço relevante no 

contexto histórico e cultural centro-americano desse período. Entre os escritores mais 

importantes destacam-se Omar Cabezas (1950) e Tomás Borges (1930-2012). Cabeza 

deixou o curso de direito na Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) para 

se dedicar ao movimento estudantil e, posteriormente, à Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, da qual chegou a ser comandante. Durante seus anos de militância gravou 

várias fitas, com 20 horas de gravação, material por meio do qual escreveu seu 

testemunho La montaña es algo más que una inmensa estepa verde (1982), obra pela qual 

foi agraciado com o Premio Casa de las Américas no mesmo ano. Essa obra ocupa um 

lugar importante no contexto da produção testemunhal, de maneira especial porque é um 

texto que se distancia da estética do testemunho escrito na Guatemala e em El Salvador 

no momento: 

[...] Se trata de un texto de un escrito en un estilo espontáneo, vívido, 

proveniente de la utilización de lenguaje oral, lleno de humor y con un tono 

incluso carnavalesco, sobre la experiencia de un combatiente del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional. Quizás en esto influyó que la guerra en 

Nicaragua había finalizado y ello le permitía una recreación de la vivencia 

guerrillera de una manera menos canónica y más lúdica, característica esta 

última que estuvo ausente en la producción testimonial anterior. La montaña es 

algo más que una inmensa estepa verde se desmarca estructuralmente de los 

otros testimonios de la época y rompe el espejo hasta entonces prevaleciente de 

un género, por lo demás, fijo en sus reglas de elaboración (CHACÓN, 2014, p. 

187). 

 

Ainda sobre o mesmo libro, nas palavras de Eduardo Galeano: “Este libro está 

vivo como la mano que lo hojea. No fue escrito ni dictado por Omar Cabezas, más bien 

es Omar Cabezas. Quien relata y relata la verdad, se abre, se comunica, porque contar es 

entregarse”.  

Tomás Borges, por sua vez, foi membro e fundador da Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) e histórico opositor da dinastia Somoza na Nicarágua, vice-

secretário e presidente honorário do FSLN, responsável pelo Ministério do Interior no 

período revolucionário e membro do Parlamento Centro-americano no Congresso 

Nacional. Como escritor destacam-se seus testemunhos La paciente impaciencia e 

Carlos, El amanecer ya era una tentación. A obra La impaciente impaciencia é 

considerada inovadora, sobretudo pela inserção de documentos importantes no livro que 

permite conhecer as origens e a evolução da FSNL. Por meio de 40 capítulos o leitor 

conhece a história do autor vinculada à história da revolução nicaraguense desde suas 
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origens até seu triunfo em 1979. Nesse cenário, tanto a obra de Cabezas quanto a de 

Borges têm um valor histórico muito importante:   

 […] Los testimonios de Cabeza y Borges tienen un valor histórico documental 

importante en la medida en que recogen recuerdos y reflexiones de dos de los 

principales dirigentes del proceso revolucionario nicaragüense. La montaña es 

algo más que una inmensa estepa verde gana el Premio Casa de las Américas, 

en 1982, y se constituye en la primera obra de este tipo de la revolución que 

adquiere notoriedad internacional; traducida al inglés, se convierte rápidamente 

en un best-seller en los Estados Unidos. Canto de amor para los hombres, 

editado en 1988 por la Editorial Vanguardia, es una continuación del primero 

(CUEVAS MOLINA, 1995, p. 105). 

 

O livro de Borges comparado ao de Omar Cabezas apresenta maiores pretensões 

literárias, além de ter ganhado o Premio Casa de las Américas bem como o de Cabezas 

em 1989. A obra de Borges se difere de outras obras testemunhais centro-americanas 

devido a sua linguagem, sua capacidade narrativa e seu talento poético. Nesse gênero 

constitui um livro experimental, em vários sentidos, e poderia ser considerado um salto 

qualitativo nesse tipo de literatura.  

Seja através do romance guatemalteco, nicaraguense e salvadorenho, da poesia 

contestatária salvadorenha seja da poesia dos Talleres Populares de Poesía de Nicaragua, 

a cultura centro-americana passa a viver grandes transformações. Nesse sentido, pela sua 

função política os Talleres de Poesía nicaraguenses desempenharam um papel 

fundamental no contexto cultural centro-americano. Em consonância com essa ideia, 

Cuevas Molina (1993, p. 45) afirma que o testemunho é um gênero que dar voz a aqueles 

que estavam marginalizados pelo sistema, além de ser o gênero que inspirou boa parte da 

literatura culta da década de oitenta.  

Entre os vários aspectos que contribuíram para a evolução do testemunho na 

América Central, o papel que a Teologia da Libertação e a Academia Norte-americana 

desempenharam foi crucial. Como já tínhamos dito neste capítulo, a Teologia da 

Libertação desenvolveu um papel capital durante os conflitos armados em 

Centroamérica, em todos os sentidos, e no âmbito literário, principalmente pelo 

envolvimento da Universidad Centroamericana Simeón Cañas (dos jesuítas) em El 

Salvador, uma vez que a perseguição e a falta de recursos para a publicação eram comuns 

nesses países. Tal universidade garantiu um espaço para que vários escritores publicassem 

suas obras no suplemento cultural semanal La cebolla púrpura, do jornal El mundo que 

abriu suas portas para o Taller Literario Francisco Díaz, além de outro grupo de escritores 

que publicou o livro Los cinco negritos. Cabe lembrar que com a intervenção direta do 

Estado nas universidades públicas dos países mencionados, as universidades jesuítas 
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inspiradas na Teologia da Libertação foram a saída para escritores, ativistas, estudantes, 

entre outros grupos de oposição aos governos autoritários centro-americanos do período.  

Da mesma forma, a academia norte-americana desempenhou um papel primordial 

na visibilidade internacional do testemunho centro-americano e sua entrada no mundo 

acadêmico estadunidense, visto que a literatura ficcional centro-americana não despertou 

o mesmo interesse nessa academia como bem observa Chacón (2014, p. 185): 

[...] el papel que desempeñó la academia norteamericana en la visibilización 

internacional del testimonio centroamericano y su ingreso al canon académico 

universitario de los Estados Unidos: antes de llegar a los medios intelectuales 

y culturales centroamericanos, el testimonio de Menchú ya era leído y 

estudiado por parte de los estudiantes de universidades norteamericanas […] 

[…] La literatura de ficción centroamericana no despertó en la academia 

norteamericana el mismo interés que despertó el testimonio. Ese interés se 

debe a que se trataría de una literatura que expresa la condición de países 

neocoloniales, una literatura que confirmaba la visión política desde una visión 

metropolitana y desde la que se conformaba el discurso crítico, el cual se 

atribuyó la definición, posibilidades y funcionamiento de la producción 

literaria de la región. 

 

Nesse cenário, o mesmo autor (Ibid., 2014) afirma que a academia norte-

americana, durante muitos anos, se constituiu como modelo de autoridade a respeito do 

que era a literatura centro-americana e boa parte da produção literária da região seguiu 

esse modelo. Um exemplo dessa influência é o famoso manual da acadêmica 

estadunidense Margaret Handall (1936) Quién es y cómo se hace un testimonio. Esse 

modelo só começou a perder força a partir do surgimento de críticos que passaram 

escrever e publicar, sobre a região, tanto na América Central quanto em projetos 

internacionais conjuntos.  

Cabe ressalvar que essa literatura foi marcada por um período de exílio, por muitos 

escritores que perderam suas vidas, violentamente, muitos deles, antes de ver suas obras 

publicadas. Essa é uma literatura profundamente identificada com o popular, o social e o 

político em todas suas dimensões. Segundo Cuevas Molina (1993, p. 105), tal literatura 

representa um esforço consciente de recuperação da memória histórica do povo, de suas 

formas de vida cotidiana e sua linguagem. Uma literatura que por meio do testemunho 

recria literariamente e reivindica as vozes e as expressões marginalizadas dos 

camponeses, dos habitantes das periferias das cidades, do trabalhador operário, dos 

indígenas que se identificavam profundamente com as ideologias políticas que emergiam 

desses setores no país. 

Em suma, em Centroamérica, nos últimos 50 anos, se produziu a literatura mais 

violenta da América Latina. Não é por acaso que o tema da violência esteja ligado desde 
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os anos 60 às lutas guerrilheiras e às ditaduras que foram tremendamente violentas, 

inclusive tiveram como propósito a exterminação de pueblos (povoados, pequenas 

cidades) inteiros. Nessa perspectiva, a limpeza étnica perpetrada pelo Estado 

guatemalteco a partir da qual povoados indígenas inteiros foram eliminados não foi uma 

fatalidade, mas um projeto planejado minuciosamente. Esse tipo de violência não 

aconteceu em outros países que viveram ditaduras na América Latina como o Chile, o 

Brasil, a Argentina ou o Uruguai, por exemplo. Na América do Sul era uma violência 

política, na Guatemala uma violência política e étnica ao mesmo tempo. Assim, a 

violência dos anos 60, 70 e 80 permitiu que a América Central se transformasse na grande 

produtora da literatura de testemunho na América Latina.  

Num segundo momento, a produção literária centro-americana é marcada pelo 

desencanto pós-conflito bélico. Desencanto com o quê? Desencanto com os ideais da luta 

revolucionária, com seus líderes, com a esquerda que traiu os ideais revolucionários e 

destruiu a utopia que tinha levado milhares de centro-americanos à luta armada. Ao 

contrário do testemunho, a ficção precisa do espírito idealista que caracteriza a literatura 

centro-americana relacionada ao contexto dos conflitos armados. Dessa forma, a ficção 

do pós-guerra coloca o leitor diante do cinismo, mostrando o retrato das sociedades 

centro-americanas imersas no caos, na violência e na corrupção: 

 [...] Se trata de sociedades con un doble estándar cuyos habitantes definen y 

luego ignoran las normas sociales que establecen la decencia, el buen gusto, la 

moralidad y la buena reputación. El cinismo, como una forma estética, provee 

al sujeto una guía para sobrevivir en un contexto social minado por el legado 

de violencia de la guerra y por la pérdida de una forma concreta de liderazgo. 

El período de posguerra en Centroamérica es un tiempo de desencanto, pero es 

también una oportunidad para la exploración de la representación 

contemporánea de la intimidad y de la construcción de la subjetividad 

(CORTEZ, 2010, p.20). 

                 

Nesse contexto, o romance Los compañeros (1976), do ex-membro do Partido 

Guatemalteco del Trabajo e das Fuerzas Armadas Rebelde, Marco Antonio Flores (1937-

2013) talvez seja a primeira ou uma das primeiras obras que inaugura essa literatura. Essa 

obra foi escrita após 10 anos de militância do autor na luta armada e sua participação nas 

estruturas do Partido Guatemalteco do Trabalho. Los compañeros é um romance que se 

adianta a sua época, é uma obra antiutópica, no entanto convive com o mesmo momento 

histórico que o testemunho, ainda que não seja testemunho, mas considerada como ficção 

testemunhal. É um romance que apresenta características da literatura dos anos 90 após o 

período pós-bélico e é uma obra muito importante na medida em que inaugura a literatura 

do desencanto. Essa não é uma literatura de violência como a que veremos mais adiante, 
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é uma literatura de desencanto na qual os personagens voltam a viver o que viveram na 

sua prática revolucionária e se decepcionaram ou manifestam um grande espírito crítico 

a respeito dessa época. A literatura do desencanto ou do cinismo mostra uma decepção a 

respeito dos esforços revolucionários que resultaram frustrantes: 

 [...] en la novelística del posguerra no hay nostalgia ni pretensiones heroicas 

de los protagonistas; solo escenarios en que todo parece funcionar de manera 

violenta y sin horizontes claros en cuanto a un proyecto viable de sociedad. La 

novelística iniciática por antonomasia de este período, la mencionada Los 

compañeros, es el texto que inaugura el tratamiento anti-utópico en la narrativa 

centroamericana, al recurrir a una estética diametralmente opuesta a la seguida 

por la literatura testimonial que, cabe aclarar, continuará escribiéndose aún en 

los años 80 e incluso en los 90 (CHACÓN, 2014, p.183). 

 

Outras de suas obras que merecem destaque são En el fil o63(1993), Los 

muchachos de antes (1996)  e Las batallas perdidas (1999). En el filo (1993) desenvolve 

a mesma linha temática de Los compañeros, escrito dez anos após a derrota das 

organizações guerrilheiras da Guatemala. O romance narra a história de uma organização 

guerrilheira desarticulada pelos militares com ajuda do personagem El Tigre, chefe 

revolucionário corrupto e traidor da organização. Las batallas perdidas rememora a vida 

depois da guerra, apresentando um caráter mais intimista, mais pessoal do que as obras 

anteriores. Em contrapartida, Los muchachos de antes faz parte de uma trilogia por meio 

da qual se complementam as perspectivas a respeito da luta armada. Desse modo, estamos 

diante de uma batalha de vida, do mundo interior, mesmo que esse espaço seja habitado 

pela violência desse período. Na mesma linha de Los compañeros de Flores destaca-se o 

também guatemalteco Mario Roberto Morales (1947) com seu romance Los demonios 

salvajes (1977).  

Depois de Flores e Morales, apesar da obra de Horacio Castellanos Moya (1957) 

se encaixar em mais de um momento da literatura centro-americana, talvez ele seja um 

dos nomes mais expressivos no contexto da literatura do desencanto, sobretudo a partir 

de seu romance El asco (1997), uma obra que desautoriza o discurso nacionalista e a 

identidade salvadorenha. Segundo Chacón (2014, p.188), El asco pode ser visto como 

uma paródia do testemunho porque apresenta a mesma estrutura narrativa, entretanto seu 

propósito é ridicularizar todo e qualquer princípio nacionalista e identitário. Também 

                                                           
63 [...] En cierta manera, la novela direcciona esa derrota, al tomar como de la base la narración a una 

organización guerrillera, perseguida y desarticulada por la sección de inteligencia militar G-2, gracias a la 

colaboración de El Tigre, un jefe revolucionario corrupto y luego traidor, que conoce a toda la estructura y 

desencadena una serie de delaciones, traiciones y represiones, luego de que cae en una redada policial. La 

narración de extrema violencia física y psicológica que se respira página a página, encuentra su correlato 

en el derroche verbal de un léxico chapín, erótico, soez, violento que muestran los personajes y también el 

narrador (CHACÓN, 2014, p. 183) 
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podemos mencionar os romances Baile con serpientes (1996) e La diáspora (1989). Baile 

con serpientes mostra as diferentes facetas da situação política, econômica e social de El 

Salvador no contexto da globalização e das novas relações capitalistas que surgem, 

expressando uma tônica de desconfiança na capacidade do sistema vigente e duvidando 

da viabilidade das mudanças requeridas nos contexto centro-americano e mundial. La 

diáspora, segundo Mackenbach (s/d, p. 84), mostra a evolução política de El Salvador e 

representa diversas visões de militantes políticos desencantados e confusos diante do 

assassinato de Roque Dalton e dos líderes comandantes guerrilheiros, especialmente Ana 

Maria e Salvador Cayetano Carpio. Nessas obras Moya expressa uma visão desencantada 

dos processos revolucionários na segunda metade do século XX e a falta de perspectivas 

de futuro na América Central. 

Nessa mesma linha destaca-se Sopa de caracol (2002), do guatemalteco Arturo 

Arias (1950), que narra um jantar durante o qual um ex-militante de esquerda, 

personagem protagonista do romance, decide contar sua história cheia de culpa e se 

oferece como alimento para ser devorado como sacrifício para se redimir: 

Estructurado como una larga cena, Sopa de caracol es, como bien apunta 

Anacristina Rossi, “el recanto in crecendo” de un supuesto ex militante que se 

desnuda ante sus amigos y amigas y termina ofreciéndose a ellas como platillo 

para expiar sus culpas. La novela juega en múltiples planos, pero puede leerse 

en dos ejes principales: el de los guatemaltecos inmersos en la lucha 

revolucionaria, por un lado, y el de personajes esperpénticos inmersos en la 

condición humana […] En la novela nada queda en pie: ni valores, ni salidas, 

ni esperanza. La situación de Guatemala es el contexto en el que todo se 

disuelve […] (CHACÓN, 2014, p. 183). 

     

Num primeiro momento, o romance faz o leitor ter a sensação de que a esquerda 

guatemalteca não tem redenção e o restante dos guatemaltecos tampouco. Num segundo 

momento, as conclusões são mais devastadoras, uma vez que além do custo social da 

revolução que resulta impagável, expõe o que há de mais íntimo da moral revolucionária. 

Da mesma maneira, podemos mencionar o poeta, ensaísta e sacerdote Ernesto 

Cardenal (1925) com sua obra La Revolución Perdida (2003), último tomo de suas 

memorias, no qual apresenta um relato épico da luta revolucionária nicaraguense, sem 

ocultar seus erros, ressaltando o heroísmo, a beleza e a grandeza dos projetos 

implementados enquanto esteve no governo sandinista. Entretanto, no último capítulo se 

refere diretamente a aquilo que considera uma traição dos principais dirigentes da 

Revolução, sobretudo Daniel Ortega: “[...] el liderazgo de Daniel Ortega traicionó la 

revolución”. Cabe ressaltar a forte conexão de Cardenal com a Teologia da Libertação 

que fica evidente no último parágrafo de sua obra: 
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Creemos que el Reino de los Cielos es en esta tierra, pero también en el cielo. 

Basta mirar arriba en la noche, y lo estamos viendo. Son esos millones de 

estrellas con planetas habitados, con evoluciones y revoluciones como en el 

nuestro. El Reino de los Cielos es en la tierra y también y todo el cosmos, la 

sociedad de planetas habitados. En ellos también habrá revelación de Dios. Y 

como en el nuestro ha habido un Dios-hombre, los extraterrestres tendrán 

también un Dios-extraterrestre. Una redención también como en la tierra, y 

posiblemente un Crucificado. Una utopía también. Y un Reino de los Cielos 

que es el mismo de nosotros. Toda revolución nos acerca a ese Reino, aun una 

revolución perdida. Habrá más revoluciones. Pidamos a Dios que se haga su 

revolución en la tierra como en el cielo (CARDENAL, 2013, p. 592).  

 

O trecho acima mostra claramente uma visão de revolução de Cardenal 

totalmente ligada à Teologia da Libertação, através da qual defendia um Reino do Céu 

não desde uma perspectiva cristã católica tradicional, mas a partir de uma visão cristã 

libertadora, revolucionária na qual o Reino do Céu não é algo distante que se contempla 

e se almeja, mas um reino que também está aqui na terra e faz parte da revolução, já que, 

segundo ele, toda revolução nos aproxima do Reino do Céu. Salientamos que Cardenal é 

autor de uma profusa obra literária, traduzida para 20 idiomas, pela qual foi agraciado 

com diversos prêmios, entre eles: Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán (1980), 

Premio Reina Sofía Iberoamericano de Poesía (2012), Premio Iberoamericano de Poesía 

Pablo Neruda (2009), Doutor Honoris Causa pela Universidade de Hueva (2012), 

Doutor Honoris causa pela Universidade de Valparaíso (2014), além de ter sido indicado 

para o Prêmio Nobel de Literatura. 

Outros escritores que apresentam uma visão desencantada das sociedades centro-

americanas do pós-guerra, mas que também se encaixam em outros momentos da 

literatura centro-americana, dos últimos cinquenta anos, são Rodrigo Rey Rosa (1958) e 

Sergio Ramírez Mercado (1942). Ramírez é considerado pela crítica um dos melhores 

narradores, não só na Nicarágua, mas em língua espanhola, com uma vasta obra 

reconhecida e traduzida em diversas línguas. Dentro da denominada literatura do 

desencanto vale ressaltar seu romance Adiós muchachos: una memoria de la revolución 

sandinista (1999). Essa obra expressa uma visão crítica e desencantada do autor em 

relação à Revolução Sandinista, de maneira especial aquilo que considera uma traição 

dos projetos revolucionários levados a cabo por alguns de seus comandantes. Rodrigo 

Rey Rosa é um dos escritores mais respeitados na América Latina no momento. Com uma 

vasta produção literária tem sido agraciado com vários prêmios, entre eles o Premio 

Iberoamericano de Letras José Donoso, no Chile (2015). No contexto da literatura do 

desencanto destacamos o romance Noche de piedra (2002), obra que assim como Adiós 

Muchachos foi escrita no contexto da assinatura dos Acordos de Paz, num período de 
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pós-guerra marcado pelos processos de globalização neoliberal, de desencanto político, 

econômico, principalmente desencanto com os movimentos revolucionários centro-

americanos, a intensificação dos movimentos migratórios e o colapso do sistema judicial 

guatemalteco. Esse romance mostra a impossibilidade de restaurar simbolicamente a 

ordem e a justiça na Guatemala após mais de 30 anos de guerra civil.  

Num terceiro momento, surge uma terceira linha de produção literária conhecida 

como “literatura da violência”. Uma literatura herdeira dos conflitos armados que tem 

como pano de fundo, particularmente a violência delinquencial e o desmoronamento 

moral. Esta é uma violência provocada, sobretudo por ex-guerrilheiros ou ex-soldados 

que depois do conflito não conseguem se reciclar para o mercado de trabalho, não podem 

encontrar trabalho normal porque estão acostumados a matar, estão acostumados a 

manipular as armas e, portanto, seu mundo natural é a delinquência. Além disso, os 

aparelhos militares pós-conflito bélico são outros. As empresas não querem contratar 

essas pessoas por desconfiança, nem os da esquerda, nem os da direita. Diante dessa 

situação, a única saída que encontram para sobreviver à delinquência e, nesse contexto, 

se transformam em delinquentes muito refinados, uma vez que usam armas muito mais 

modernas do que as usadas durante os conflitos. 

            Ao contrário do testemunho que tem como propósito denunciar os abusos 

cometidos pelas forças do Estado salvadorenho, guatemalteco e nicaraguense, a partir da 

experiência vivida pelo sujeito que narra sua própria história, a representação literária 

pós-conflito é trabalhada estética e literariamente por meio da ficcionalização das 

mudanças fundamentais nas quais estão imersas as sociedades centro-americanas. Tal 

literatura mostra o impacto das diversas manifestações da violência num tecido social 

destruído pelos conflitos armados e como se disseca tanto o espaço público quanto o 

privado ou ficcionaliza o significado da violência no processo de construção social. Nas 

palavras de Vila (2015, p. 132):  

[...] sin duda es un gesto que deja a la vista la manera en que los efectos de la 

guerra fracturaron una sociedad que asiste cotidianamente a la cancelación de 

vínculos y que contrarresta el peso de la fragmentación con salidas 

individuales. 

 

Outro aspecto importante dessa literatura são os espaços nos quais ela é 

desenvolvida, tendo como cenário as aéreas urbanas. As obras mostram histórias de 

sujeitos solitários que se negam a obedecer às regras sociais, estrangeiros em seu próprio 
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território, porém não se sentem órfãos visto que não sentem nostalgia por aquilo que 

perderam.  

Nesse cenário, destacam-se escritores como o salvadorenho Horacio Castellano 

Moya com seus romances El arma en el hombre (2001) e La diabla en el espejo (1990) e 

o escritor, nicaraguense-guatemalteco, Franz Galich com suas obras Managua Salsa 

City:¡Devórame outra vez! (2000) e Y te diré quién eres: mariposa traicionera (2006). 

As obras de Castellanos mostram os crimes e a extrema violência de um ex-militar 

salvadorenho desempregado, além de expressar sua decepção com os processos 

revolucionários. O romance El arma y el hombre (2001) narra a nova condição que 

enfrenta o protagonista Juan Alberto García, conhecido como Robocoop, um ex-sargento 

das Fuerzas Armadas Salvadoreñas e membro do corpo militar de elite especializado na 

luta contrainsurgente, que ao finalizar a guerra civil e assinados os Acordos de Paz se 

sente órfão: “ supe que mi vida estaba a punto de cambiar, como si de pronto fuese a 

quedar huérfano: las Fuerzas Armadas habían sido mi padre y el batallón Acahuapa mi 

madre” (CASTELLANOS, 2001, p.12). La Diabla en el espejo (1999), narra o 

assassinato de Olga María de Trabanino, mulher da alta sociedade salvadorenha e as 

peripécias de sua melhor amiga, Laura Rivera, para descobrir o autor intelectual do crime. 

As duas obras de Moya mostram a extrema violência na qual vive a El Salvador do pós-

guerra. Managua Salsa City:¡Devórame outra vez! narra as andanças de um ex-

guerrilheiro sandinista nas noites de Manágua, mostrando a Nicarágua pós-conflito por 

meio de uma alegoria de vigilância e depredação sofridas pelo país em distintos 

momentos de sua história.  

           Nessa mesma linha podemos mencionar as obras da salvadorenha Claudia 

Hernández (1975) Mediodía de frontera (2002), De fronteras (2007) e a obra, do 

guatemalteco Dante Liano (1948), El hombre de Montserrat (1994), que mostra a figura 

do militar/verdugo exposto em seu fracasso como criminoso, um personagem por meio 

do qual se expõem os conflitos éticos e a violência ao seu redor e no final o 

desenvolvimento e suas implicações, mostrando os crimes da repressão. Também cabe 

ressaltar as obras do guatemalteco Rey Rosa, acima referido, El cojo bueno (1992), 

romance que expõe a possibilidade de deter a vingança pessoal sistemática e substitui-la 

por uma ação objetiva da justiça a partir da opção consciente do indivíduo e Piedras 

encantadas (2001), que narra a história de uma temida gangue infantil que atemoriza as 

ruas da Cidade da Guatemala, tendo a própria cidade como protagonista do relato. 

Segundo Mackenbach e Wallner (s/d, p. 89), estas obras representam um corpo social 
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mutilado e a morte violenta coabita com os sujeitos à medida que foi se instalando sem 

maiores complicações aparentes.  

 Ainda no contexto da literatura de pós-guerra destacamos uma linha de produção 

literária que Chacón (2014, p.188) denomina como “novelística neohistórica”, que faz 

uma releitura crítica a respeito do discurso histórico tradicional ligado à construção das 

identidades nacionais, bem como seus eixos de articulação. Nessa sentido, cabe ressaltar 

as escritoras costarriquenhas Tatiana Lobo (1939) com sua obra Asalto al paraíso (1992), 

Anacristina Rossi (1952) com Limón blues (2002), Réquiem en Castilla de oro (1996) do 

nicaraguense Julio Valle Castillo (1952), El burdel de las praderas (1995), do também 

nicaraguense Ricardo Pasos (1939), La guerra mortal de los sentidos (2002), do 

hondurenho Roberto de Castillo 1950-2008), Rey del albor. Madrugada (1993), do 

também hondurenho Julio Escoto, romance histórico considerado o mais totalizante 

escrito na novelística centro-americana de acordo com Chacón (2014, p.189). Para ele 

essas obras questionam as noções fixas de identidades nacionais históricas como 

categorias fortes que produzem uma rearticulação destas ou, colocando-as em cena, 

revela sua perda como referente de autoridade. Nesse cenário, a novela centro-americana 

contemporânea não tem como propósito continuar com uma reprodução do passado de 

forma mimética como a produção literária da maneira em que se fez na segunda metade 

do século XX que tinha o histórico como referente de autoridade, hoje a característica 

fundamental é a ausência de referentes.  

Desse período também cabe mencionar a literatura gay/lésbica, literatura esta que 

segundo Chacón (2014, p. 188), faz uma releitura a respeito dos referentes de autoridade 

do Estado, do papel das instituições e do livro como espaço privilegiado de contradições 

sociais e lutas ideológicas ligadas à política dos corpos. Esse é um espaço pelo qual lutam 

por seu controle diversas instituições, entre elas o Estado, a Igreja Católica e as diversas 

igrejas pentecostais e neopentecostais.   

Nesse contexto geral, a literatura contemporânea na América Central, a partir da 

última década do século XX vem mostrando as manifestações ligadas à sexualidade antes 

marginalizada, expressando uma nova forma de tratar esse tema. Obras como Paisaje con 

tumbas pintadas en rosa (1998), do escritor costarriquenho José Ricardo Chaves (1958); 

El más violento paraíso (2001), Canciones a la muerte de los niños (2008), de Alexander 

Obando (1958), El gato de sí mismo (2005), de Uriel Quesada (1962) e Más allá del 

Parismina (2000) de Carmen Naranjo (1928-2012) são excelentes exemplos dessa 

literatura.  
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Dentro desse marco contextual geral nos ocuparemos da literatura de ficção 

documental, especificamente a correspondente ao que denominamos como “série literária 

sobre a migração”. Em um primeiro lugar, trataremos de algumas obras escritas a partir 

de arquivos ou experiências históricas a respeito dos países em discussão, notadamente a 

Guatemala. Em segundo lugar, nos dedicaremos à produção literária documental que tem 

como tema os movimentos migratórios na América Central, sobretudo as migrações para 

os Estados Unidos. Cabe salientar que esta literatura retoma a tradição da literatura 

realista por meio da ficção histórica, tendência muito importante não apenas da literatura 

centro-americana, mas também da literatura ocidental atual. Nessa perspectiva, reelabora, 

por um lado, situações históricas ou propriamente ficcionais desses textos e, por outro, 

situações históricas já documentadas em outros momentos. A literatura é ficção, porém 

essa ficcionalização é uma reelaboração de situações realmente vividas por sujeitos reais. 

Desse modo, o valor documental e o pacto leitura, que exige, lhe confere valor de 

documento histórico. 

Por um lado, essa literatura, em geral, tem como propósito denunciar situações 

históricas em contextos conhecidos pelos leitores.  Por outro lado, a literatura documental 

que se desenvolve a partir das migrações em Centroamérica, além de denunciar situações 

históricas vividas pelos migrantes, tem como eixo central uma nova utopia: o Norte que 

lhes permitirá conquistar a Terra Prometida que, no final das contas, é serem reconhecidos 

como sujeitos em sua própria pátria. Não estamos diante de uma literatura do desencanto 

ou da violência do pós-guerra como as referidas anteriormente, pois apesar de ser uma 

literatura muito violenta, estamos diante de uma violência distinta da anterior, ainda que 

seja influenciada por ela. A literatura sobre migração está ligada ao desenvolvimento de 

uma nova utopia, ou seja, a guerrilha centro-americana tinha como utopia criar uma 

sociedade distinta, socialista, igualitária na América Central, como isso não foi possível, 

migrar, especialmente para os Estados Unidos se tornou o meio de buscar essa nova utopia 

para os centro-americanos. 

Desse modo, a literatura centro-americana que tem como eixo central las maras e 

as migrações é uma literatura altamente violenta e está liga a uma corrente literária 

universal, já que os processos migratórios assim como a violência atual atingem o mundo 

ainda que em algumas partes mais do que em outras. Os conflitos nos países árabes e a 

migração, principalmente da Síria para a Europa mostram a situação de violência que 

atinge o mundo atualmente. Essa literatura que tem um valor histórico, documental, é a 

mesma que vem sendo premiada nos últimos anos com o Prêmio Nobel de Literatura, por 
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exemplo, mostrando que se trata de uma tendência atual da literatura de ficção, no entanto 

percebe-se um ressurgir da literatura realista, no contexto centro-americano.  

Nesse contexto, o penúltimo prêmio Nobel de Literatura (2015) foi dado a uma 

jornalista, Svetlana Aleksiévich (1948), por toda sua obra que inclui o romance Las voces 

de Chernóbil, entre outros. Também podemos mencionar o húngaro Imre Kertész que 

escreveu sobre o holocausto, uma de suas principais obras se chama Sem destino, romance 

que narra a vida nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Mais 

recentemente podemos citar o francês Patrick Modiano (1945) também Nobel de 

Literatura (2014). Suas obras têm como pano de fundo a Europa depois da Segunda 

Guerra Mundial. Tudo isso mostra que estamos diante de um fenômeno literário geral de 

época.       

Diante do assinalado podemos a afirmar que a literatura que escrevem esses 

autores não é testemunho, mas uma literatura de ficção documental, testemunho 

documental que recupera o carácter ficcional literário. Ao mesmo tempo propõe que a 

literatura assuma um papel de transformação, de denúncia, de literatura social, de 

literatura documental, da literatura como documento ficcional e, no caso centro-

americano, uma literatura que apresenta uma nova utopia. Nessa perspectiva, poderíamos 

dizer que a literatura centro-americana retorna a suas fontes de produção, a suas 

concepções literárias dos 70 e 80, porém com outras estratégias a respeito das situações 

vividas na região atualmente.  

Num primeiro momento, destacamos autores como o salvadorenho Manlio 

Argueta (1935), os guatemaltecos Rodrigo Rey Rosa (1958), Rafael Cuevas Molina 

(1954) e Otoniel Martínez (1953), como exemplos expressivos da literatura de ficção 

documental. De Manlio Argueta cabe destacar o romance Un día en la vida (1980) 

traduzido para 15 línguas, que sintetiza uma parte da história rural de El Salvador e sua 

violência, tendo como contexto a matança de camponeses em 1932. A narrativa se situa 

no final dos anos 70 e é considerada uma homenagem à mulher do campo que, pela 

primeira vez, conquista um status de protagonista de sua própria história. Cabe salientar 

que Argueta é um dos escritores cuja obra, sobretudo a novelística, conquistou maior 

destaque internacional nesse período, alcançando grande êxito no gênero de ficção 

testemunhal: 

[...] en el género de la novela testimonial es uno de los escritores más 

reconocidos de la región, como lo atestigua el éxito alcanzado por Un día en la 

vida es una de las obras más traducidas y estudiadas de la literatura 

centroamericana contemporánea. La obra de Argueta, a la par del profundo 

lirismo, que se manifiesta sobre todo en la construcción de sus personajes, en 
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especial los femeninos, contiene resonancias hondamente políticas, siempre 

con el trasfondo histórico salvadoreño (CHACÓN, 2011, p. 37-38). 

 

 Além da obra citada destacamos o romance Caperucita en la zona roja, ganhador 

do Premio Casa de las Américas (1978). Cabe observar que Argueta foi membro da 

geração comprometida do circo literário universitário, um dos grupos mais reconhecidos 

em El Salvador, foi um dos fundadores do Movimiento Cívico Abril y Mayo, que se 

transformou no Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM), esteve exilado na Costa 

Rica de 1972 a 1993 onde trabalhou como professor de literatura e criação literária.  

Ainda nessa linha, cabe destacar o romance El material humano (2009), do já 

referido Rey Rosa. O romance se desenvolve nas areias movediças entre o ficcional e o 

histórico. A estrutura da obra segue um caráter fragmentário no qual o detetive vai 

fazendo anotações em diferentes cadernos baseados nos arquivos da Policía Nacional 

Guatemalteca e se depara com reflexões a respeito de sua própria vida, seus sonhos e 

pesadelos, suas leituras e viagens. Desde o princípio a obra apresenta todos os 

ingredientes para ser uma poderosa reflexão da história de uma nação sacrificada pela 

violência levada a cabo pelo Estado, não obstante essa tentativa vai se desvanecendo 

graças ao enfoque muito mais estético do que ético do autor e seu desejo deliberado de 

reinventar um gênero no qual os personagens e argumentos sejam trabalhados. 

 De Cuevas Molina destaca-se o romance 300 (2011), também escrito a partir dos 

arquivos da polícia guatemalteca nos quais se encontra fichas e expedientes de milhares 

de pessoas assassinadas e desaparecidos políticos que sofreram a repressão do Estado. 

Cada um dos documentos contém uma trama que vai além dos mesmos, especialmente 

sobre aqueles que ficaram e buscaram respostas a respeito do que aconteceu com seus 

entes queridos.  

De Martínez vale mencionar o romance La ceremonia del Mapache (1996), obra 

que narra os enfrentamentos entre o exército e a guerrilha durante o conflito armado, 

particularmente a luta do Estado guatemalteco contra os indígenas e ladinos pobres e de 

classe média.  Segundo Aída Toledo (1998), essa obra dialoga com Los compañeros por 

meio de sua desenvoltura e fluidez de estrutura. Além de dialogar diretamente com a 

experiência do autor como militante guerrilheiro, mostrando características 

autobiográficas que conferem à narrativa um peso tanto testemunhal como biográfico. 

Martínez também discute aspectos étnicos ou raciais, tema no qual está imersa a cultura 

guatemalteca, fazendo inclusive uma distinção no tratamento dispensado pelo exército 

aos personagens indígenas em relação aos ladinos.  
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Num segundo momento, e mais importante para os objetivos de nossa pesquisa, 

ressaltamos a literatura de ficção documental, ficção histórica que tem como contexto a 

migração centro-americana, atualmente única forma utópica pela qual boa parte dos 

centro-americanos busca mudar suas vidas, as vidas de suas famílias e de suas sociedades 

de origem. Essa literatura está dividida em duas partes: em primeiro lugar, 

mencionaremos brevemente alguns autores que tratam da migração regional e, em 

seguida, nos ocuparemos daqueles que se dedicam à migração extrarregional, ou seja, a 

migração centro-americana para os Estados Unidos. No contexto regional destacam-se os 

romances Al otro lado del San Juan (2007), do escritor nicaraguense-costarriquenho 

Petronio Marcenaro. Sua obra trata da larga guerra entre Costa Rica e Nicarágua pelos 

direitos de navegação e posse do Rio San Juan. O protagonista, um ancião cego, aprendiz 

de dramaturgo que peregrina nos limites entre os dois países a partir de seu povoado 

nicaraguense Los Chiles, no qual encontra uma garota nicaraguense que regressa para a 

Nicarágua sem seu irmão poeta que seguiu viagem até a terra prometida (Costa Rica) e o 

romance Al sur de los recuerdos (2014), do costarriquenho Alonso Muñoz Solís (1981), 

que narra a história de uma família nicaraguense que migra para a Costa Rica buscando 

melhores condições de vida depois de anos de conflitos na Nicarágua. Nesse sentido, 

também podemos mencionar La diáspora (1989) de Horario Castellanos Moya. O 

romance trata da migração salvadorenha para o México, no contexto dos conflitos 

armados, por meio do qual critica a esquerda revolucionária, notadamente o assassinato 

da comandante Ana Maria, de Cayetano Carpio e de Roque Dalton. Além das obras 

assinaladas ressaltamos Noche de Ronda (2015), do guatemalteco Daniel Matul, 

Mediodía de frontera (2002), da salvadorenha Claudia Hernández, e La Nica (2015), da 

costarriquenha Carla Ramírez Brunetti. 

No contexto da migração para os Estados Unidos, nosso objeto de pesquisa, 

destacam-se escritores como o guatemalteco Carlos René García (1948), um dos 

primeiros escritores centro-americanos a tratar da migração da América Central para os 

Estados Unidos com seu romance La llama del retorno (1984), que narra a história de 

Ariel, um migrante indocumentado, que em  Los Angeles (Califórnia) conhece a 

estadunidense Debi por quem se apaixona, estabelecendo uma relação amorosa baseada 

apenas no sexo para Debi. No decorrer da narrativa, Ariel relata cenas ocorridas de sua 

vida na Guatemala, entre elas algumas de suas experiências sexuais assim como as 

dificuldades que enfrenta como migrante nos Estados Unidos. Como muitos migrantes 

que ao migrar veem seu sonho frustrado, Ariel se depara como uma realidade mais dura 
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do que a que vivia na Guatemala e por isso resolve retornar a seu país, uma vez que, além 

desses problemas, sua relação com Debi é uma decepção, pois ela não é uma mulher fiel 

como as latinas com as quais ele está acostumado. 

 Ainda na Guatemala destaca-se o romance Las murallas (1998), de Adolfo 

Méndez Vides. Obra escrita no pós-guerra, narra a história de dois imigrantes 

guatemaltecos, em Nova York, que se devoram interiormente até descobrirem que um 

depende do outro para sobreviver.  

Na sequência destacamos a obra do salvadorenho Horacio Castellanos Moya 

(1957) El asco: Thomas Bernard en San Salvador (1997), referida anteriormente. 

Romance escrito, no pós-guerra, narra a história de Edgardo Vega, migrante 

salvadorenho, que regressa a San Salvador depois de 18 anos vivendo em Montreal, 

Canadá. A história é um monólogo entre Vega e Moya (o escritor), narrado em um bar na 

cidade de San Salvador. Vega é professor de História da Arte radicado em Montreal e 

regressa a El Salvador depois da morte de sua mãe, apenas em busca de uma herança ‒

metade de uma casa‒ deixada por ela para ele e seu irmão, pois não deseja permanecer 

um minuto além do necessário em seu país de origem. Para Vega não lhe interessa nada 

que tenha alguma relação com El Salvador, pelo contrário, rechaça tudo que esteja 

relacionado com suas origens, sua identidade salvadorenha, a única coisa que lhe interessa 

é receber sua herança e regressar a Montreal. 

Para finalizar esse capítulo faremos uma breve apresentação dos romances Odisea 

del Norte (1999), do escritor salvadorenho Mario Bencastro (1949), La mara (2004), do 

escritor mexicano Rafael Ramírez Heredia (1942-2006) e Amarás a Dios sobre todas las 

cosas (2013), do também mexicano Alejandro Hernández (1958), corpus de nossa tese 

como assinalado na Introdução que serão analisados nos próximos capítulos.  

Odisea del Norte tem como contexto a migração salvadorenha para os Estados 

Unidos durante o período de conflito armado. A obra narra a história de Calixto, migrante 

salvadorenho em Washington, Estados Unidos, que assim como os demais personagens 

vive num entre-lugar que não é El Salvador nem os Estados Unidos, vive num mundo 

aparte construído pela nostalgia. Apesar de tudo, são personagens que chegaram aos 

Estados Unidos e conseguiram trabalho como migrantes indocumentados, ainda que 

sejam perseguidos pela “Migra” e compartilhem um quarto com outros 19 migrantes 

latinos.  

 Em La mara os personagens não conseguem chegar a seu destino e terminam 

vivendo num entre-lugar que não corresponde nem ao México nem à Guatemala, já que 
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todos eles terminam aprisionados na fronteira entre Tecún Umún (Guatemala) e Ciudad 

Hidalgo (México). Os mais diversos personagens saem de várias partes da América 

Central e de outras partes do continente e terminam vendo seu sonho frustrado nesse 

espaço. Cabe ressaltar que o conceito de entre-lugar é fundamental em nossa pesquisa, 

porém o sentido atribuído por nós a tal conceito, como salientado anteriormente, tem uma 

dimensão diferente daquelas atribuidas por Homi k.Bhabha e Silviano Santiago.   

Em Amarás a Dios sobre todas las cosas nível de crueldade é extrema, uma vez 

que os migrantes sobre todo tipo de abuso tanto das autoridades mexicanas quanto dos 

criminosos. O romance narra a história de uma família de migrantes hondurenhos que tem 

objetivo chegar aos Estados Unidos, porém os personagens passam a vida tentando chegar 

a este país e não conseguem e, por isso, reiniciam a viagem outra vez para voltar a 

fracassar numa nova tentativa.  

Amarás a Dios sobre todas las cosas e La mara são obras que tratam da migração 

a partir da perspectiva do outro, do olhar “estrangeiro”, e esse olhar lhe confere um 

carácter especial, sobretudo porque os autores dessas obras conheciam (conhecem) muito 

bem a realidade centro-americana e mexicana e esse conhecimento lhes permitiu 

reelaborar literariamente aspectos da migração que talvez um centro-americano não 

conseguisse perceber.  

Em suma, as três obras, em particular La mara e Amarás a Dios sobre todas las 

cosas, foram produzidas num período no qual a literatura de testemunho dos anos 70 e 80 

já tinha perdido seu lugar de autoridade no contexto centro-americano. No entanto, como 

referido, essas obras recuperam o papel da literatura como arma social, como instrumento 

de denúncia, porém propõem uma nova utopia através da migração. Sendo assim, 

podemos considerar que as migrações são o último tema de uma literatura que, de certa 

forma, retorna em sua concepção o papel da literatura dos anos 70 e 80, mas com uma 

perspectiva bem diferente, como demonstraremos em nossa análise. 

Após fazermos um panorama a respeito da literatura centro-americana produzida 

nos últimos cinquenta anos, no próximo capítulo, com o propósito de entender a viagem 

os viajantes/migrantes representados nos romances La mara, Odisea del Norte e Amarás 

sobre todas las cosas, nos enfocaremos nas diversas reconfigurações que os conceitos de 

viagem e viajante vêm adquirindo desde a tradição literária até a atualidade/pós-

modernidade.   
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CAPÍTULO 3  

 

O CRONOTOPO DE VIAGEM NA TRADIÇÃO LITERÁRIA 

 

 
Los verdaderos viajeros son aquellos que marchan para marchar: los 

corazones libres; aquellos que tienen deseos parecidos a las nubes, y que 

sueñan vastas voluptuosidades, cambiantes y desconocidas, de las cuales el 

espíritu humano nunca ha sabido el nombre. 

 

 Baudelaire 

 

O cronotopo da viagem64 tem sido um tema recorrente na literatura de todos os 

tempos. Desde a literatura clássica aos dias atuais. Nesse sentido, esse conceito adquire 

diferentes significados de acordo com o contexto histórico, político e sociocultural no 

qual cada obra é produzida. Sendo assim, são muitos os tipos de viagem e todos eles 

tratam, de maneira geral, das motivações e mudanças que fazem parte da vida humana ao 

longo da história.  

Nesse contexto, o conceito de viagem, na literatura, adquire uma relevância 

significativa porque representa, de uma ou outra maneira, a própria existência humana, 

assumindo o status de um símbolo ou de uma metáfora da vida. Dessa forma, a viagem 

constitui o conceito que estrutura todos os elementos como ocorre, por exemplo, na 

Odisseia, no Dom Quixote, na literatura clássica em geral, no conto maravilhoso, nos 

relatos bíblicos ou nas crônicas e relações de conquistas surgidas a partir do contato dos 

conquistadores europeus na América durante o período de conquista e colônia.   

O domínio de sentido que adquire a viagem na tradição literária ‒assim como 

muitos outros temas‒ é fundamental para a compreensão das obras literárias, uma vez que 

em todas as literaturas a viagem simboliza uma aventura e uma busca. O propósito dessa 

viagem pode ser a conquista de um tesouro, de um conhecimento, seja ele simples seja 

espiritual e, mais contemporaneamente, a busca pela sobrevivência que tem sido o motor 

que move a vida de milhares de seres humanos nos mais diversos lugares e, no mundo 

globalizado de hoje, tem adquirido, novamente, renovada significação.  

                                                           
64 Nós daremos o nome de cronotopo (literalmente, “espaço-tempo”) para a ligação intrínseca das relações 

temporais e espaciais que são artisticamente expressas na literatura. Este termo (espaço-tempo) é 

empregado em matemática, e foi introduzido como parte da relatividade de Einstein. O significado especial 

que ele tem na teoria da relatividade não é importante para nossos propósitos, estamos tomando-o 

emprestado para a crítica literária quase como uma metáfora (quase, mas não totalmente). O que conta para 

nós é o fato de que ele expressa a inseparabilidade do espaço e do tempo (tempo como quarta dimensão do 

espaço). Entendemos o cronotopo como categoria formalmente constitutiva da literatura, não vamos lidar 

com o cronotopo em outras áreas da cultura (BAKTHTIN, 1998, p. 84). 
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Segundo Theobald e Minizzi (2014, p. 1), a viagem é um dos temas mais antigos 

e frequentes nas diversas literaturas e se mantém justamente porque apresenta a 

capacidade de expressar não apenas relatos a respeito de deslocamentos físicos, mas a 

representação simbólica do movimento mental, intelectual e da própria vida. Desde o 

início da civilização humana a viagem tem sido um dos principais motores que mobiliza 

o desenvolvimento das mais diferentes culturas e seus entrecruzamentos.   

Ainda de acordo com os mesmos autores: 

Observem-se, por exemplo, algumas das mais famosas epopeias, da 

Antiguidade ao início da era moderna – a Odisseia, Beowulf, Jerusalém 

libertada, Os Lusíadas. Em todas elas a saga do homem, a conquista, o ato 

fundador das nações está plasmado em atos que exigiram o deslocamento no 

espaço e a coragem da flexibilidade do pensamento. Livros inteiros da Bíblia, 

que influenciaram escritores em todas as culturas, são igualmente relatos de 

viagens. Lembremo-nos do Livro do Êxodo, cujo título veio a tornar-se 

símbolo de movimentos memoráveis até os nossos dias. Tais movimentos 

implicam abandono do anteriormente próprio e busca do inicialmente 

estrangeiro, que pode vir a ser apropriado e incorporado no futuro (TEOBALD 

; MINIZZI, 2014, p. 822). 

 

Além dos autores e obras referidos podemos mencionar a Ilíada, de Homero, As 

viagens de Marco Polo, de Marco Polo, As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, 

Viagens na minha terra, de Almeida Garret, As peregrinações de Wilhelm Meister, de 

Goethe, Tristes trópicos, de Claude Lévi-Strauss e As vozes de Marrakech, de Elias Canet. 

Em algumas dessas obras temos histórias de pura fantasia, em outras a viagem recebe 

tratamento literário, além das obras que são produtos de viagens de antropólogos ou 

exploradores.  Neste cenário, é importante ressaltar que a Odisseia bem como a Ilíada são 

obras consideradas como a maior manifestação do gênero épico. São textos-exemplos de 

uma vasta produção do gênero da Antiguidade que tem como tema central a viagem.  

 De acordo com Maffesoli (2005, apud AÍNSA, 2010, p. 60), a vida errante, 

nómade, está inscrita na natureza seja ela individual seja social, e complementa Aínsa 

(ibid., p.6):  

[…] fascinación y repulsión por el cambio reflejado en la literatura desde 

tiempo inmemoriales en viajes iniciáticos, en una imperiosa necesidad de fuga, 

en la reactivación de la aventura en un espacio desconocido. Desde el 

Ramayana y su mono volante, el infatigable Ulises de La Odisea, las aventuras 

y amores de Eneas en La Eneida, el Éxodo de un pueblo en la Biblia, la 

epopeya de las caravanas de Las Mil y una noche, las errancias de Don Quijote, 

el viaje iniciático del Cándido, de Voltaire, los Naufragios de Alvar Núñez 

Cabeza de Vaca, el mito de caballero andante, sean cuales fueran las figuras 

contemporáneas que pudieran encarnarlo, continúa presente en el imaginario 

colectivo y se refleja en el impulso del pionero, en la fascinación que ejerce lo 

extraño, en el afán secreto de fundar en otro mundo, una patria alternativa, tal 

vez ilusoria y en la tentación de la escritura errante que Julio Ramón Ribeyro 

reivindica con cautela y cierto escepticismo en sus Prosas apátridas. 
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Sendo ssim, ao longo da história, a viagem tem sido uma espécie de aventura 

formadora. Um tipo de viagem formadora de heróis, mas também de povos e de ações de 

descobrimento e de conquista. A viagem era formadora de povos porque permitia que os 

viajantes saíssem de seus lugares de origem e, por onde passassem, deixavam as marcas 

de sua cultura ao mesmo tempo em que iam se mesclando com outras culturas. Desse 

modo, podemos afirmar que esses sujeitos, assim como aqueles com os quais conviviam, 

sofriam um processo de hibridização cultural e suas identidades culturais jamais seriam 

as mesmas, como bem observa García Canclini em sua obra Culturas Híbridas (2008, p. 

XXVII), ao se referir às mesclas culturais entre os colonizadores europeus, os indígenas 

e os africanos na América. A viagem era formadora de ações de descobrimento e 

conquista porque era (e continua sendo) o meio mais eficaz para conhecer e conquistar 

novos espaços, povos e culturas. É ela o motor que move o homem desde os primórdios 

da humanidade.   

No caso do relato bíblico do referido livro de Êxodo, não há um herói, mas 

poderíamos dizer que há vários heróis, já que narra a história do povo hebreu que, ao ser 

expulso do Egito, peregrina durante quarenta anos no deserto em busca da Terra 

Prometida. É o relato de uma viagem dura, de muito sofrimento, mas acima de tudo, uma 

viagem de vitória porque a promessa de Deus se cumpre em suas vidas. Cabe salientar 

que esse é o exemplo de viagem bíblica por excelência.  

Após um breve comentário a respeito do conceito de viagem na tradição literária 

além de outros contextos mencionados, nos ocuparemos da relação entre o conceito de 

viajante moderno e os heróis da tradição literária clássica a fim de observarmos como 

esses viajantes se aproximam e se distanciam de acordo com o contexto no qual estão 

inseridos, visto que nem o sentido das viagens, nem os sujeitos (individuais ou coletivos) 

ou os motivos que os impulsionam são os mesmos. Desse modo, a noção de viagem 

contempla uma grande variedade de sujeitos e motivos pelos quais empreendem viagem.   

Nessa perspectiva, cabe advertir que há uma situação comum entre o viajante 

moderno e os heróis da tradição literária clássica que é a noção de viagem assinalada. Na 

literatura clássica os personagens viajam e regressam como heróis, viajam e se enchem 

de glória, viajam e conquistam. Inclusive no relato bíblico mencionado o povo Hebreu é 

vitorioso. Da mesma forma, poderíamos citar os descobridores e conquistadores 

espanhóis e portugueses, na América, que vieram em busca de glória, de conquistas e 

foram vitoriosos. Nesse cenário, o território americano, durante toda a conquista e 
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colonização esteve repleto de viajantes. Esse foi o viajante que podemos nomear como 

viajante descobridor, conquistador e/ou colonizador.  

O viajante colonizador que é aquele que finca suas raízes nas novas terras e as 

administra. Esse sujeito desenvolve um papel muito diferente do descobridor ou 

conquistador que, muitas vezes, após suas ações de descoberta ou conquista regressavam 

para a Europa como Cristóvão Colombo que retornou a Espanha depois da descoberta da 

América. Em contrapartida, o viajante colonizador trata essa terra como própria em todos 

os sentidos. Outro exemplo significativo são os colonizadores ingleses65 que chegaram à 

América do Norte no século XVII com o propósito de colonizá-la e criar um novo país, 

os Estados Unidos, tratando essa terra como própria.    

            Posteriormente, nos séculos XVIII e XIX, encontramos o viajante científico que 

viaja com objetivos muito diferentes dos heróis da literatura clássica, dos viajantes 

descobridores, conquistadores e/ou colonizadores. Para o historiador argentino Fernando 

Jorge Soto Roland (s/d, p. 1), da mesma maneira que a realidade muda com o passar do 

tempo, as motivações no contexto da viagem também têm mudado ao longo da história. 

Assim, o século XVIII europeu constituiu um momento crucial, pois foi um século de 

grandes mudanças estruturais em todos os sentidos. A revolução científica, o início da 

industrialização na Inglaterra e o racionalismo como produto do movimento ilustrado 

foram os grandes destaques desse período.   

Nesse cenário, o mundo tornou-se pequeno. Os interesses europeus alcançaram os 

espaços mais escondidos por eles ainda desconhecidos. Otimismo e esperança foram a 

base de ação para os exploradores, viajantes, comerciantes, diplomáticos, espiões e 

sábios. Naquele momento todos eles se sentiam capazes de controlar o planeta, armados 

com a razão. Dessa mesma maneira, guiados por meio de novos instrumentos de 

navegação e pela confiança que depositavam em suas crenças a respeito de que 

representavam o progresso e a verdadeira civilização, partiram em busca de novas 

conquistas. No caso dos viajantes científicos, epistemológicos, partiram em busca de 

novos conhecimentos científicos e, por conseguinte, a viagem se transformou num 

conjunto de ações exacerbadas chegando a um nível antes nunca alcançado: 

[…] el viaje se convirtió en la suma de una serie de acciones, exacerbadas hasta 

un punto nunca antes alcanzado. Era la hora de medir, palpar, ver, observar en 

directo, guiados por la ciencia y la experiencia. El afán de “ser testigos”, de 

“estar ahí”, de “experimentar en carne propia” el conocimiento de tierras 

                                                           
65 A diferença entre os colonizadores ingleses em relação aos espanhóis e portugueses é que aqueles não 

tinham a possibilidade de regressar a Inglaterra porque eram perseguidos pela Inquisição na Europa 

enquanto este podiam regressar a seus países de origem se assim o desejassem. 
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lejanas ‒o recorrer las viejas con nuevos ojos‒, convirtieron al viajero del 

neoclasicismo en un devorador y transmisor de información y datos útiles. La 

búsqueda de testimonios veraces, que desecharan las febriles fantasías de las 

crónicas de siglos pasados, condujeron a la elaboración de un lenguaje 

científico que clasificaba y catalogaba el mundo; herramienta indispensable de 

conocimiento y control (SOTO ROLAND, s/d, p.1). 

 

Nesse contexto, o livro de viagem se transformou numa ferramenta de controle e 

a viagem em ciência. Era necessário ler o mundo a partir de novos pressupostos analíticos; 

percorrer os caminhos já conhecidos para comprovar as verdades ditas e desfazer as 

falsas. A viagem foi a experimentação pura e não ócio e divertimento como bem observa 

Soto Roland (s/d, p. 3):   

El viaje fue experimentación pura y no ocio o divertimento. La aventura fue, 

en su mayoría, de suceso y no de itinerario; por más que muchas veces se dijera 

lo contrario con el afán de aparecer como “los primeros” a llegar y recorrer un 

determinado lugar. 

 

No século XVIII a viagem foi muito importante, principalmente porque, pela 

primeira vez na história, se estimulou o exercício da Razão com o propósito de penetrar 

a realidade, conhecê-la, indagá-la e modificá-la cientificamente. Tudo isso demandou 

planejamento, organização e desejo de alçar novos horizontes. Ainda de acordo com Soto 

Roland (s/d, p. 3), o cientista era um sujeito de um mundo novo que se colocava em 

movimento, um tipo de sujeito objetivo e utilitário que observava tudo atentamente, 

exercitando a arte de pensar buscando meios de desprender-se dos preconceitos que 

faziam parte de suas vidas em seus lugares de origem, apesar disso nunca ter sido 

totalmente possível, uma vez que, por mais neutros que acreditassem ser, sua cultura 

preconceituosa era inesgotável em vários sentidos. E, sendo assim, reproduziram suas 

próprias variáveis de análises eurocêntricas.  

Apoiados por estados ilustrados, os viajantes do século XVIII propagaram o 

desejo de se instruir ‒e instruir‒ com a realidade diante de seus olhos. Viajar era melhorar 

o próprio por meio de exemplos alheios, era conhecer e filosofar a respeito do progresso 

que eles ‒“homens civilizados”‒ acreditavam encarnar unilateralmente. Progresso esse 

que esteve diretamente ligado à missão religiosa como “missão civilizadora”66, marca da 

colonização europeia na América, África e Ásia entre os séculos XVI, XVII, XVIII e 

XIX. Na América essa missão desenvolveu um papel primordial durante todo o processo 

de conquista e colonização que teve como objetivo central a “civilização dos bárbaros” 

                                                           
66 Missão Civilizadora Europeia – de cunho claramente etnocêntrico, tinha como propósito a civilização 

e a cristianização dos nativos da América, África e Ásia, mas seu objetivo real era dominá-los e despojá-

los de suas terras e de suas riquezas. 
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nativos americanos que apenas mereciam o nome de humanos.  As palavras de Juan Ginés 

de Sepúlveda, retomadas por Florescano, são um exemplo significativo do tratamento 

dispensado aos indígenas americanos pela missão religiosa:  

¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más convincente ni más saludable 

que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y 

religión los han de convertir de bárbaro, tales que apenas merecían el nombre 

de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto puede serlo; de torpes y 

libidinosos, en probos y honrados; de impíos y siervos de los demonios en 

cristianos y adoradores del verdadero Dios? Ya comienzan a recibir la religión 

cristiana […] ya se le han dado preceptores públicos y letras humanas y de 

ciencias, y lo vales más, maestros de religión y de costumbres. Por muchas 

cosas, pues, y muy graves, están obligados estos bárbaros a recibir el imperio 

de los españoles […] porque la virtud, la humanidad y la verdadera religión 

son más preciosas que el oro y la plata. (GINÉS DE SEPÚLVEDA, apud. 

FLORESCANO, 2004, p. 274). 

 

Cabe ressaltar que os europeus consideravam sua “missão civilizadora” tão 

importante para a “civilização dos bárbaros” que o próprio Hernán Cortés, conquistador 

do México, era visto por religiosos como o padre Jerónimo de Mendieta como um homem 

escolhido pela divina providência, um novo Moisés que salvaria os nativos americanos:  

[...] Mendieta vio a Cortés como un nuevo Moisés: el conquistador de México 

nace en 1485, en el mismo año en que fueron sacrificados 80.000 mil indios, 

durante la inauguración del templo dedicado a Huitzilopochtli. Es decir, “el 

mismo año en que la esclavitud de Satanás alcanzaba su más sangriento clímax 

en Tenochtitlán” en España llegaba al mundo un nuevo Moisés “para liberar a 

los aztecas de su servidumbre y conducirlos hacia la tierra prometida de la 

iglesia” (MENDIETA, apud. FLORESCANO, 2004, p. 281-282). 

 

Na América portuguesa a situação foi semelhante, houve todo um trabalho 

desenvolvido, especialmente pelos padres Jesuítas para “civilizar os nativos” como 

podemos observar no fragmento seguinte:  

[...] se S. A. [Sua Alteza] os quer ver todos convertidos, mande-os sujeitar e 

deve fazer entender aos cristãos para a terra dentro e repartir-lhe os serviços 

dos índios àqueles que os ajudarem a conquistar e senhoriar como se faz em 

outras das novas terras [...] A lei que eles hão de dar é defender-lhes de comer 

carne humana e guerrear sem licença do governador, fazer-lhes ter só uma 

mulher, se vestirem, pois tem muito algodão, aos menos depois de cristãos, 

tirar-lhes os feitiços, mantê-los em justiça entre si para com os cristãos; fazer-

lhes viver quietos sem se mudarem para outra parte, se não for para entre 

cristãos, tendo terras repartidas que lhes batem e com esses padres da 

Companhia para doutrinar (2010 Apud, RIBEIRO, p. 46-47)  

 

 

O trecho anterior se refere ao Plano Civilizador proposto numa carta  ‒que faz 

parte do Apontamento para coisas do Brasil‒ escrita pelo padre Manuel da Nóbrega 

dirigida ao padre Miguel de Torres em 1558 e no Diálogo a respeito da Conversão do 

Gentio de 1556-1557 nos quais descrevia como os nativos brasileiros deveriam ser 

“civilizados” pelos portugueses, por meio da missão civilizadora, que era vista por eles 
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como único meio de salvar os nativos do pecado de comer carne humana, de terem mais 

de uma mulher e de andarem nus, por exemplo.   

No que diz respeito à Ásia podemos citar como exemplo a missão civilizadora 

inglesa na Índia. Há um trecho citado por Homi K. Bhabha no seu livro O local da cultura 

(2009) a respeito da cristianização dos hindus que nos ajuda a entender pelo menos um 

pouco do que foi a missão civilizadora britânica na Índia por meio do discurso religioso. 

Segundo Bhabha, em 1817, o catequista Anund Messeh em missão por Meerut, perto de 

Delhi, encontra 500 pessoas reunidas conversando. Aproximou-se de um homem de 

aparência idosa e começou um diálogo:  

“Dizei-me, por favor, que são todas essas pessoas? E de onde vêm elas?”  

“Somos pobres e humildes, e lemos a amamos este livro”. – “Que livro é esse?” 

“O livro de Deus!” – Deixai-me examiná-lo, por obséquio. Anund, ao abrir o 

livro, percebeu que era o Evangelho de Nosso Senhor, traduzido para a língua 

hindustani, do qual havia muitas cópias em posse do grupo: algumas eram 

IMPRESSAS, outras, MANUSCRITAS por eles mesmos a partir das cópias 

impressas. Anund apontou para o nome de Jesus e perguntou: “Quem é este?” 

“Este é Deus! Ele nos deu este livro”. – “Onde o conseguiste?” “Um anjo do 

céu o deu para nós, na feira de Hurdwar”. – “Um anjo?”. “Sim, para nós ele 

era o anjo de Deus; mas era um homem, pândita erudito [...] ‒ “Esses livros”, 

disse, “ensinam a religião dos sábios europeus. É o livro DELES; e eles o 

imprimem em nossa língua para o nosso uso”. “Ah, não”, respondeu o 

estranho, “isto não pode ser, pois eles comem carne”. – “Jesus Cristo”, disse 

Anund, “ensina que não importa o que um homem come ou bebe. A COMIDA 

não é nada diante de Deus. Não é o que entra na boca do homem que o 

corrompe, mas o que sai de sua boca, isto é o que corrompe o homem: pois do 

coração emanam coisas más. Do coração vêm maus pensamentos, assassinatos, 

adultérios, fornicações, roubos; e estas são coisas que corrompem” [...] 

(BHABHA, 2008, p. 151). 

 

 O catequista é hindu, porém seu discurso é totalmente eurocêntrico porque foi 

preparado pelos colonizadores britânicos. Na sequência do diálogo (não o citamos na 

íntegra porque é longo) Anund tenta convencer o homem a ser batizado juntamente com 

o restante do grupo, entretanto este afirma que ama o livro (a Bíblia), mas não pode aceitar 

o sacramento dos europeus porque eles comem carne de vaca e isso para um hindu é 

inaceitável. No final do diálogo Anund termina assegurando que se aproximará um tempo 

em que todos os países do mundo receberão a palavra de Deus e o senhor responde: “É 

verdade”. Segundo Bhabha (2007, p.151-152), o que realmente chamava a atenção desses 

hindus não eram os princípios cristãos europeus, mas a materialidade do livro. É 

interessante observar que a missão civilizadora europeia não convenceu os hindus a 

aceitarem suas imposições da mesma maneira que conseguiu em outras regiões do mundo 

colonizadas pelos europeus.   



184 
 

No contexto africano, os viajantes europeus colonizadores que chegaram à África 

no XVIII e XIX não foram diferentes daqueles que chegaram à América e à Ásia, pois 

seu discurso cristão civilizador era semelhante. Nesse sentido, podemos citar como 

exemplo a colonização da Nigéria durante a qual sacerdotes e missionários protestantes e 

católicos desenvolveram um papel primordial na “civilização” dos nativos, impondo 

novos padrões políticos, culturais e religiosos como meio de dominação, ainda que em 

seu discurso afirmassem que estavam civilizando-os.  

Diante do exposto podemos assegurar que o discurso dos viajantes ilustrados é o 

reflexo de um discurso maior forjado por meio da missão religiosa como “missão 

civilizadora” imposta pelos colonizadores europeus nos continentes referidos e resquícios 

dessa prática ainda estão presentes nos dias atuais.  

Após um breve comentário a respeito do viajante científico, ilustrado, e de como 

a “missão civilizadora” europeia se reflete em seu discurso, nos ocuparemos do viajante 

romântico que surge entre o final do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, 

dando um novo sentido à viagem. Nesse contexto, houve mudanças significativas na 

representação da realidade e, a partir delas, as experiências utilitaristas do século XVIII 

foram substituídas por outras marcadas por um discurso que exaltava a sensibilidade, 

distanciando-se do científico e resgatando uma linguagem mais estética e espiritual.  

Num primeiro momento, as ideias iluministas e românticas, divergentes em 

aspectos básicos, conviveram coincidindo em numerosos relatos de viagem, sobretudo de 

britânicos estudados por Adolfo Prieto (2006, p. 3) em seu excelente e clássico trabalho 

a respeito da viagem. Nesse trabalho Prieto examina a forma como foi se fortalecendo a 

aspiração por um tratamento mais literário e sensível a respeito do relato de viagem e do 

viajante na primeira metade do século XIX. Ao longo de quatorze textos analisa por meio 

da estrutura literária desses escritos, como a razão e o sentimento dividiram o mesmo 

espaço literário, mostrando as influências que diferentes viajantes compartilharam 

mutualmente, de maneira especial Alexander von Humboldt, explorador e cientista 

alemão que soube transmitir com grande êxito um olhar estético em relação ao discurso 

racionalista. Também podemos mencionar seu irmão Wilhelm von Humboldt. 

Já não era em prol do conhecimento pelo qual viajavam. Já não se buscava instruir 

intelectualmente os futuros funcionários e empresários dos impérios. Com o romantismo 

se configurou uma nova maneira de pensar o mundo, um novo modo de contar o mundo. 

Desse modo, o estritamente literário, a sensibilidade e a efusão subjetiva, diante do 
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impulso esteticista, deslocaram as equilibradas e medidas descrições do século XVIII, 

passando a exaltar o imaginário.  

O viajante do século XIX se preocupa com a impressão global, a sensação, o 

sentimentalismo, recriando no mundo uma paisagem ideal, fantástica a qual pouco 

importa aproximar da realidade objetiva. Essa nova paisagem romântica reflete o espírito 

dos novos observadores. O viajante começa a buscar uma comunhão mais original, mais 

pura com a natureza. Por isso, esse homem não cabe no ideal do Iluminismo, uma vez 

que o espaço do Iluminismo domesticado, distante de todo o risco e símbolo de serenidade 

e equilíbrio, parece-lhes estranho, vazio. 

Aqui cabe salientar que tanto no contexto da literatura clássica quanto no conto 

maravilhoso nos encontramos diante de uma situação na qual o viajante é um herói que 

chega a seu destino, ou seja, há toda uma infraestrutura que lhe permite realizar seus 

objetivos: dispõem de um barco, de armas, de ajudantes. Este é um viajante que conquista, 

é um conquistador. Finalmente, o viajante da literatura clássica conta com toda uma 

logística da qual se utiliza para ser um conquistador. Este viajante é um conquistador de 

territórios, de glórias, de mulheres, de riquezas. Há uma visão positiva desse sujeito que 

sai em busca de conquista e retorna vitorioso. No final de suas viagens é um herói 

reverenciado pelas pessoas que o circundam. Em outras palavras, este viajante conta com 

uma série de possiblidades que lhe permite concretizar seus objetivos. Cabe ressaltar que 

se trata de viajantes exclusivamente do sexo masculino, já que as mulheres estavam 

excluídas desse contexto assim como de tantos outros.  

Os viajantes descobridores/conquistadores da América, referidos, também 

contaram com toda uma infraestrutura que lhes permitiu realizar seus objetivos de 

conquista de riqueza e respeito. Nessa perspectiva, as cortes de seus países lhes 

ofereceram dinheiro, barcos, armas, entre outros instrumentos necessários para enfrentar 

territórios e povos desconhecidos. Podemos mencionar como exemplo os viajantes 

Cristóvão Colombo, Hernán Cortés, Pedro Alvares Cabral, Francisco Pizarro, entre outros 

que chegaram ao território americano e submeteram a população originária justamente 

porque contavam com todas as ferramentas materiais e humanas para empreender a 

“descoberta” e “conquista” desses povos e territórios, do contrário essa façanha jamais 

teria tido o resultado que teve. 

Os viajantes científicos, epistemológicos, românticos, bem como os que acabamos 

de citar, também contaram com toda uma parafernália que lhes permitiu concretizar seus 

objetivos. Darwin, por exemplo, dispôs de todos os aparelhos para pesquisar e comprovar 
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aspectos importantes da ciência. Da mesma forma, Alexander Von Humboldt contou com 

todos os meios necessários para descobrir novas espécies, descobrir nova fauna. Entre os 

viajantes científicos cabe destacar também os antropólogos que, da mesma forma, 

contaram com os recursos necessários para conquistar seus objetivos. Entretanto, as 

viagens desses viajantes já não tinham como objetivo conquistar riquezas, mulheres ou 

territórios, mas o conhecimento natural, científico, geográfico, etnológico, etnográfico, 

cultural, entre outros aspectos importantes a respeito do novo mundo. 

Além dos tipos de viajantes referidos destacaremos os viajantes intelectuais e/ou 

escritores e revolucionários latino-americanos que viajaram para os Estados Unidos e 

Europa, especialmente no final do século XIX. Entre os que viajaram para os Estados 

Unidos destacam-se Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Miguel Carrera. Alguns, 

como Bolívar, movidos pelo movimento de luta pela independência do império espanhol, 

outros por motivos distintos.  Nesse cenário, a viagem para os Estados Unidos adquiriu 

um novo sentido, principalmente quando os países hispânicos já tinham conseguido a 

independência da Espanha ou estavam lutando por ela e viam o país em discussão como 

uma nação muito interessante pelo progresso alcançado.  

Além dos nomes referidos ressaltamos intelectuais como o cubano José Martí, o 

argentino Domingo Faustino Sarmiento e o colombiano Salvador Camacho Roldán, 

latino-americanos que, num princípio de sua estadia nos Estados Unidos, viam no 

progresso desse país um exemplo para as colônias e ex-colônias hispânicas. Não obstante, 

José Martí, por exemplo, depois de algum tempo nos Estados Unidos percebeu que esse 

país não era um modelo que deveria ser seguido como podemos observar em Nuestra 

América (1891), sua obra mais importante na qual alerta os perigos que a América Latina 

pode enfrentar se não se unir para não ser “devorada” pelos Estados Unidos. Aqui 

observamos que as motivações que levaram esses viajantes a empreender viagem são 

muito diferentes das assinaladas, ao longo desse texto, e nos ajudam a compreender como 

estas foram adquirindo novos formatos em nosso continente. 

Nesse período muitos latino-americanos também viajavam para a Europa com o 

propósito de estudar e voltar para seus países de origem preparados de acordos com os 

padrões europeus para governá-los. Esse era um tipo de viajante intelectual que buscava 

assemelhar-se aos seus “ancestrais europeus” porque a Europa era o modelo de 

civilização a ser seguido mesmo depois das independências.  

Nesse contexto, houve um intercâmbio de viajantes intelectuais latino-americanos 

indo para a Europa em busca de conhecimento e de intelectuais europeus que viajavam 
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para a América buscando outro tipo de conhecimento, como mencionado. No entanto, no 

século XX, particularmente, a partir de sua segunda metade, os conceitos de viagem e de 

viajante adquirem novas conotações, como veremos no próximo item.  

 

3.1 De viajante a migrantes: os novos sentidos na literatura latino-americana/centro-

americana contemporânea 

 

La aventura es un camino. La aventura real –autodeterminada, automotivada 

y a menudo riesgosa‒ te fuerza a tener encuentros en carne propia con el 

mundo. El mundo tal como es, no como te lo imaginas. Tu cuerpo va a chocar 

con la tierra y tú serás testigo de eso. De esta manera te verás obligado a lidiar 

con la bondad ilimitada y la crueldad insondable de la humanidad –y quizás 

te darás cuenta que tú mismo eres capaz de ambas. Esto te cambiará. Nada 

será blanco y negro nuevamente.  

 

                                                                                                     Mark Jenkins 

 

A noção de viagem e viajante assinaladas anteriormente se perdeu, ao longo dos 

anos e, a partir do século XX, esse tipo de viagem e viajante desaparece, sendo 

introduzida outra noção de viajante da mesma forma que houve uma grande 

transformação a respeito dos motivos que passaram a impulsionar a viagem, de maneira 

geral. Desde esse momento nos deparamos com a noção de migrante que também está 

ligado ao conceito de viagem, entretanto este viajante já não é um conquistador em 

nenhum dos sentidos anteriores. Aqui cabe destacar as mudanças ocorridas entre o 

conceito de viajante e a introdução do conceito de migrante que passou a ser utilizado a 

partir do século XX, uma vez que há uma mudança significativa não apenas em relação à 

substituição de um conceito por outro, mas, sobretudo, uma grande mudança a respeito 

dos sujeitos que viajam e dos motivos que passam a motivar as viagens.   

Observamos que o viajante da literatura clássica e do conto maravilhoso, os 

viajantes descobridores, conquistadores, colonizadores, científicos, românticos e 

intelectuais do século XIX desaparecem para dar visibilidade a outro tipo de sujeito 

viajante que, no melhor dos casos, não é um herói, mas estrangeiros em terra estranha.  

Nesse cenário, ser migrante passou a significar aquele que por motivos diversos 

não consegue seguir vivendo em seus lugares de origem e, por isso, sai em busca de 

sobrevivência em terras estrangeiras67.  Desse modo, a maior parte das viagens passa a 

                                                           
67Terras estrangeiras que não são apenas as de outros países, mas também produtos de deslocamentos 

internos dentro do próprio país.  

 

http://www.thehardway.com/home.htm
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ser empreendida por migrantes que buscam meios de sobreviver a crises em seus países, 

sejam elas de cunho político, econômico, religioso ou de outra natureza.  

A fim de compreendermos melhor esse novo viajante destacaremos alguns 

momentos desse processo que nos parecem fundamentais para entendermos os migrantes 

representados nos romances que analisaremos mais adiante, pois mesmo dentro desse 

novo modelo de viagem e de viajante (migrante) há algumas especificidades que 

consideramos primordiais para entendê-los.  

Em primeiro lugar, mencionaremos os intelectuais/escritores latino-americanos 

que migraram para a Europa no século XX, entre os quais destacamos os argentinos Jorge 

Luís Borges e Júlio Cortázar, o peruano César Vallejo e o chileno Vicente Huidobro. No 

caso de Cortázar, vale ressaltar que muitas de suas obras nos levam a pensar que estamos 

em uma constante viagem entre Paris e Buenos Aires, o que mostra a influência da cultura 

francesa, europeia, em tais obras.  

Em segundo lugar, destacam-se uma série de intelectuais, latino-americanos e de 

várias partes do mundo, que atualmente vivem na Europa, Estados Unidos e em diferentes 

países da própria América Latina ou em outros países do mundo. Esses migrantes, de 

certa forma, herdeiros dos viajantes científicos, são privilegiados em seus próprios países 

de origem e ao migrarem conquistam um espaço importante, uma vez que sua posição 

acadêmica e intelectual lhes garante respeito e reconhecimento apesar do estigma da 

relação centro-periferia que está enraizado na cultura dos denominados países de 

Primeiro Mundo em relação aos países do Terceiro Mundo como os nossos. 

No entanto, além dos migrantes referidos, também, no século XX, se inicia uma 

série de processos migratórios em diversas regiões do mundo, de maneira especial para 

os Estados Unidos que dão um novo sentido ao mundo das migrações, como veremos no 

próximo item.  

 

3.2 A migração nos Estados Unidos: do migrante europeu ao migrante latino-

americano/centro-americano  

 

No item anterior nos referimos a dois grupos de migrantes seletos que são 

formados por indivíduos do mundo das letras, do mundo do conhecimento. Nesse item 

nos ocuparemos de diversos grupos de migrantes formados por sujeitos distintos que por 

diferentes motivos deixam sua pátria em busca de uma nova vida, sobretudo nos Estados 

Unidos.  
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Num primeiro momento, destacamos os migrantes europeus econômicos que 

empreenderam viagem para a América em busca de meios de sobrevivência, 

principalmente em direção aos Estados Unidos a partir do final século XIX68 e da primeira 

metade do século XX, considerados a primeira geração de migrantes exitosos nos Estados 

Unidos, que foram bem recebidos por serem vistos como símbolo de progresso e 

civilidade, como sujeitos que contribuiriam com o desenvolvimento da nação. Dessa 

forma, cabe observar que os Estados Unidos se consideram como uma nação europeia na 

América e, é por isso, que os migrantes, particularmente do Norte europeu e da Europa 

Central, eram bem-vindos a esse país. Tais europeus faziam (fazem) parte do conceito de 

identidade dos “nós americano”, do “nós norte-americano”, da “mesmidad norte-

americana”, enquanto os mexicanos, centro-americanos e latino-americanos, em geral, ou 

migrantes de outras partes do mundo, faziam e fazem parte da otredad norte-americana. 

Em contrapartida, os europeus mencionados são plenamente aceitos dentro do “nós” 

identitário norte-americano.  

Como rferido, apenas os europeus do Norte e da Europa Central eram bem 

recebidos nos Estados Unidos. Nesse sentido, a partir da criação da Ley de Orígenes 

Nacionales (1924), o governo estadunidense estabeleceu um sistema de cotas pelo qual 

era permitida ou não a entrada dos migrantes de acordo com sua nacionalidade: 

[...] Según el complicado sistema de cuotas, a Alemania, Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte se otorgaba 60% de los espacios puestos a disposición del 

total de inmigrantes sujetos al régimen de orígenes nacionales. Los europeos 

de ascendencia indistinta obtenían 96% del total de espacios disponibles […] 

(LYTLE HERNÁNDEZ, 2015, 2015, p. 69-70) 

 

Nesse período, os migrantes asiáticos, em particular os chineses, eram 

considerados os migrantes mais indesejados nos Estados Unidos, sendo os primeiros a 

serem deportados, a partir da primeira metade do século XX, quando os Estados Unidos 

implantam sua famosa Patrulha Fronteiriça, também conhecida como La Migra, entre 

1924 e 1930, a fim de proibir a entrada de migrantes indesejados entre os quais estavam 

os asiáticos, de maneira especial os chineses, como já dissemos. Anteriormente já havia 

sido aprovada a lei de exclusão dos chineses: 

[...] una violenta ola política contra los chinos logró que en 1882 se aprobara 

la Ley de Exclusión de los Chinos, que impuso severas restricciones a la 

disposición de los trabajadores chinos [...]. En 1885, amplió la prohibición de 

los jornaleros chinos declarando ilegal la importación del país de todo el peón 

                                                           
68 Cabe salientar que no século XIX, conforme mencionado, o termo migrante ainda não era usado, porém 

citamos os “migrantes” europeus nos Estados Unidos no final desse século pela importância destes para 

entendermos questões que implicam diretamente no contexto migratório representado pelos romances com 

os quais estamos trabalhando.  
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a jornal. En 1890, agregó a los polígamos a la lista de vetadas y autorizó la 

deportación de toda persona que entrara ilegalmente a Estados Unidos […] 

(LYTLE HERNÁNDEZ, 2015, p. 60 - 67). 

 

É nesse cenário que se inicia o grande dilema da migração indocumentada/não 

autorizada na fronteira entre México e Estados Unidos. A situação dos migrantes não 

autorizados, sobretudo os chineses, naquele momento, começou a ficar cada vez mais 

complicada, principalmente a partir da Ley de Orígenes Nacionales (1924) que reafirmou 

a exclusão total dos migrantes chineses “[...] la Ley de Orígenes Nacionales volvió a 

confirmar la exclusión total de los asiáticos de Estados Unidos [...] (LYTLE 

HERNÁNDEZ, 2015, p. 70). 

 Ainda de acordo com a mesma autora o tema principal de toda essa problemática 

estava relacionado com os problemas raciais que faziam parte do cotidiano norte-

americano naquele momento. Não ser branco era um grave problema para os migrantes 

que desejavam entrar nos Estados Unidos e, se esse migrante fosse indocumentado, a 

situação se complicava. A partir desse momento a questão racial passou a ser o elemento 

central que mobilizava (mobiliza) toda problemática da migração mexicana para os 

Estados Unidos e, posteriormente, afetará também a migração centro-americana para os 

Estados Unidos.  

Naquele período, bem como nos dias atuais, o grande problema enfrentado pelos 

migrantes, não só nos Estados Unidos mas na América Latina69, em geral, e no mundo, 

está ligado diretamente a questões raciais. Em outras palavras, no mundo das migrações 

a raça se sobrepõe ao país e à nacionalidade. Ainda de acordo com mesma autora (LYTLE 

                                                           
69 Racismo enfrentado pelos migrantes latino-americanos também no interior da própria América 

Latina – A Costa Rica recebe migrantes de várias partes da América Latina. No entanto, a migração 

principal é proveniente da Colômbia e da Nicarágua, sendo que a maioria dos migrantes é de origem 

nicaraguense. Sendo assim, aproximadamente 10% da população da Costa Rica é originária da Nicarágua 

enquanto a Colômbia ocupa o segundo lugar. No caso dos dois países acontece algo que nos chama muito 

a atenção: são dois países latino-americanos, ou seja, países considerados irmãos, porém a forma através 

da qual os migrantes das duas nações são tratados é extremamente diferente. Nesse sentido, os colombianos 

são bem recebidos e tratados como iguais pelos costarriquenhos. Em contrapartida, os nicaraguenses, são 

denominados pejorativamente como “nicas” e são vistos como a escória dentro sociedade costarriquenha. 

Por que será que isso acontece? Se pensamos em questões práticas poderíamos pensar que os colombianos 

poderiam ser os migrantes indesejados por toda ressonância que o tráfico de drogas e a violência que fazem 

parte da história da Colômbia, no contexto latino-americano, enquanto a Nicarágua a pesar de ser um país 

pobre é considerado um dos mais tranquilos do continente. Entretanto, os costarriquenhos consideram que 

os colombianos são como eles, fazem parte da mesmidad costarriquenha e, por isso, os tratam muito bem. 

Por outro lado, os “nicas” são considerados negros, incultos, pobres, um sério problema para a identidade 

costarriquenha. Dessa maneira, à medida em que os colombianos fazem parte da mesmidad costarriquenha 

os nicaraguenses fazem parte de sua otredad. Além dos dois exemplos mencionados, poderíamos citar o 

tratamento dispensado aos bolivianos, haitianos e africanos no Brasil em relação aos migrantes europeus 

ou mesmo o tratamento dado pelos argentinos aos migrantes bolivianos. No caso do Brasil o desejo de 

branqueamento racial explica o porquê da diferença de tratamento entre os migrantes referidos.  
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HERNÁNDEZ, 2015, p. 69-70), o preconceito não é com a nacionalidade dos migrantes, 

mas sim com a sua cor. O indivíduo leva essa nacionalidade na pele, isto é, a cor da pele 

é sua nacionalidade. No contexto dos Estados Unidos, a raça é um estereótipo, já que para 

eles todo mexicano é índio e negrinho. Desse modo, a Ley de Orígenes Nacionales 

assinalada favorecia às nacionalidades dos países do Norte europeu e da Europa Central 

brancas as quais eram consideradas suas semelhantes, uma vez que, se o problema central 

fosse a nacionalidade, muitos latino-americanos brancos não entrariam nos Estados 

Unidos. Nessa perspectiva, o fato deles serem brancos é mais importante do que sua 

origem e isso mostra que o núcleo do problema dos movimentos migratórios é, de fato, 

racial. Em suma, a matriz racial é a base de tudo.  

A Ley de Orígenes Nacionales, além estabelecer regras restritas para migração 

legal, ratificou todas as restrições anteriores e criou um sistema de cotas de entrada de 

migrantes baseado em sua nacionalidade, como mencionado. Nacionalidade essa que se 

definia, sobretudo pela cor da pele. Nesse cenário, o migrante era legalmente aceito de 

acordo com a visão que as autoridades migratórias estadunidenses tinham a respeito de 

cada país e por meio dela estabeleciam uma cota de entrada desses migrantes, se o 

migrante não tinha documentos sua entrada era vetada. Porém, muitos entravam e 

continuam entrando de forma clandestina, visto que esse era e continua sendo o único 

caminho.   

A partir desse momento observamos uma grande mudança nos conceitos de 

viagem e de viajante em relação às conotações desses conceitos discutidas no item 

anterior. Por sua vez, tais conceitos vão adquirir significados ainda mais drásticos quando 

nos adentrarmos no contexto da migração mexicana e, posteriormente, centro-americana 

para os Estados Unidos. Nesse sentido, é importante salientar que a referida Patrulha 

Fronteiriça (1924) foi criada com o propósito de controlar, de maneira particular, a 

migração mexicana documentada e indocumentada, pois nesse período já era vista pelos 

Estados Unidos como um problema sério que deveria ser combatido. 

Nessa época a presença de migrantes mexicanos nos Estados Unidos já era 

bastante significativa, uma vez que se iniciou a partir da Guerra70 entre ambos os países 

                                                           
70 Guerra entre México e Estados Unidos – Começou em 1846 e finalizou em 1848 com a assinatura do 

Tratado Guadalupe Hidalgo pelo presidente mexicano por meio do qual ficou estabelecido que os 

territórios mexicanos que compreendiam: Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, Texas, Arizona, 

Colorado, Wyoming, Kansas e Oklahoma a partir daquele momento pertenceriam aos Estados Unidos. De 

acordo com tal tratado foi definido que o governo dos Estados Unidos se comprometia em garantir que 

todos os mexicanos permaneceriam em seus lugares de origem e teriam os mesmos direitos que os cidadãos 

estadunidenses. No entanto, dois meses depois esses mexicanos passaram a ser tratados como estrangeiros 
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entre (1846-1848) e chegou a um nível elevado durante a Revolução Mexicana (1910-

1919), sendo atualmente considerada a maior população migrante nos Estados Unidos. 

No entanto, nunca foi tratada da mesma forma que os migrantes europeus que viajavam 

para os Estados Unidos, especialmente a partir da Ley de Orígenes Nacionales que 

determinava quem deveria entrar no país. Os migrantes europeus que passavam pelo crivo 

de tal lei ‒a maioria deles passava‒ eram vistos como símbolo de progresso e 

modernidade. Sendo assim, como mencionado anteriormente, os Estados Unidos se 

consideram um país “europeu na América” por isso os europeus eram integrados 

facilmente na mesmidad norte-americana, pois compartilhavam com eles um sentimento 

de identidade histórica e isso era (é) muito importante.  

 Em contrapartida, os migrantes mexicanos eram considerados negros e isso 

remetia diretamente aos negros norte-americanos e a todas as conotações que os 

problemas raciais evocavam (e evocam) nos Estados Unidos, o que os deixava numa 

situação de vulnerabilidade. Naquele momento, primeiras décadas do século XX, muitos 

nativistas estadunidenses argumentavam que era preciso acabar com a isenção 

(permissão) de entrada de trabalhadores migrantes mexicanos, isto é, defendiam a 

proibição da migração mexicana para seu país por meio de argumentos racistas como 

mostra o seguinte fragmento: 

[...] México era un país de mestizos, alegaban. Como tales los mexicanos eran 

seres racialmente inferiores e inasimilables, y la inmigración ilimitada ponía 

en peligro el objetivo central de la Ley de Orígenes Nacionales […]. “Nuestro 

gran suroeste se está creando rápidamente un nuevo problema racial, como 

hizo nuestro antiguo sur cuando importó mano de obra esclava de África” [...]. 

“Con los mexicanos llega un problema social” […]. “Es un problema serio. 

Llega a nuestras escuelas, a nuestras ciudades y a toda nuestra civilización en 

California” […]. “Se prohíbe la entrada de negros, mexicanos y perros” 

(LYTLE HERNÁNDEZ, 2015, p. 71, 72, 73)71. 

 

Isso mostra que os problemas enfrentados pelos migrantes mexicanos nos Estados 

Unidos, na primeira metade do século XX, não estavam ligados apenas a sua situação 

                                                           
em sua própria terra. Hoje os migrantes mexicanos são vistos como invasores quando na realidade eles 

foram os invadidos como bem observam Los tigres del Norte em sua música “Somos más americanos”:  

“Ya me gritaron mil veces que me regrese 

A mi tierra porque aquí no quepo yo 

Quiero recordarlo al gringo 

Yo no cruce la frontera la frontera me cruzo 

América nació libre el hombre la dividió […]”. 

 
71 Depois de tantos anos esse é o mesmo discurso usado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump com os migrantes não autorizados em seu país. É importante ressaltar que ideias racistas como estas 

têm marcado as políticas migratórias não só estadunidenses, mas em diferentes países latino-americanos 

entre eles Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina e em vários países europeus. 
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econômica e sua nacionalidade, mas, sobretudo a uma questão racial. Ser índio ou mestiço 

era um grave problema e esse problema, de acordo com a investigadora Lytle Hernández 

(2015, p. 73-74), foi determinante para o agravamento de toda a problemática migratória 

entre México e Estados Unidos que se exacerbou com o passar dos anos estendendo-se 

para outras regiões da América Latina, e do mundo, posteriormente.  

Diante dessa situação, tais migrantes não poderiam ser considerados modernos da 

mesma maneira que os europeus “civilizados” e “modernos” que contribuiriam com o 

desenvolvimento dos Estados Unidos.  Isso fica muito claro a partir das primeiras décadas 

do século XX quando os conflitos começaram a se acentuar na fronteira Norte, levando 

os Estados Unidos a criarem a famosa Patrulha Fronteiriça (1924), já mencionada, com 

o propósito de vigiar os migrantes indesejados, em sua maioria, mexicanos, ainda que 

existissem acordos entre os empresários agrícolas estadunidenses que permitiam a entrada 

de quantos migrantes mexicanos necessitassem para o trabalho em suas plantações o que, 

nos primeiros anos do estabelecimento de tal Patrulha, levou a grandes enfrentamentos 

entre esses empresários e os funcionários daquela.  

O objetivo da criação da Patrulha Fronteiriça era proibir a entrada de qualquer 

migrante indocumentado/não autorizado, porém se transformou numa arma de guerra 

declarada contra a entrada não autorizada de mexicanos nos Estados Unidos e, 

posteriormente, de latino-americanos, em geral, além de migrantes de outras partes do 

mundo. Nesse cenário, incluímos os migrantes, refugiados, exilados centro-americanos, 

‒nosso objeto de investigação‒ os quais, de maneira especial, a partir dos conflitos 

armados na América Central72, na segunda metade do século XX, também passaram a 

migrar para os Estados Unidos.    

Neste ponto é importante fazer um esclarecimento a respeito de algumas 

categorias atualmente usadas quando se trata do tema das migrações, ademais das 

referidas anteriormente. Assim, destacaremos as categorias: refugiado, refugiado 

climático ou ambiental, exilado e expatriado.  

Em primeiro lugar, destacamos os refugiados que são uma categoria específica de 

migrantes forçados, ou seja, aqueles que de acordo com a ACNUR (2007) não podem 

contar com a proteção de seu país de origem, que sofrem perseguição por questões 

                                                           
72 Salientamos que trataremos mais amplamente da migração centro-americana mais adiante, sobretudo na 

análise dos romances a fim de mostrarmos como todo esse contexto do qual estamos tratando, ao longo 

desse texto, influência direta ou indiretamente em toda a problemática na qual está imersa a migração dos 

centro-americanos reelaborada pela literatura contemporânea centro-americana. 
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religiosas, políticas, raciais, que são vítimas que sofrem graves violações de seus direitos 

humanos. Ainda sobre o refúgio afirma a ACNUR (2007): 

El Artículo 14º de la Declaración Universal de los derechos Humanos afirma 

que: “toda persona víctima de persecución tiene el derecho de buscar y de 

gozar de asilo”. En el mismo sentido, la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, de 1951, que formalizó la definición de la condición de refugiado 

y dispuso sobre sus derechos y deberes, así prevé en su Artículo 1°: “Se 

considera refugiada a toda persona que: debido a fundados temores de 

persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u 

opiniones políticas se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o 

no quiera acogerse a la protección de tal país”.  

 

Em segundo lugar, ressaltamos os refugiados climáticos ou ambientais que são 

sujeitos que são obrigados a migrar ou são evacuados de seus países ou regiões de origem 

devido às mudanças ambientais de curto ou longo prazo como, por exemplo, a 

desertificação, a subida do nível do mar, secas, entre outros. Nessa perspectiva, existe 

uma correlação significativa entre esse tipo de migração e a degradação ambiental, 

incluindo as mudanças climáticas. No contexto latino-americano e caribenho a migração 

haitiana é um exemplo significativo desse fenômeno, já que está totalmente vinculado a 

problemas ambientais como os terremotos e tsunamis sofridos pelo país nos últimos anos.  

Em terceiro lugar, nos ocupamos do conceito de exilado utilizado para denominar 

pessoas que são obrigadas a deixar sua pátria, normalmente, por razões políticas. Um 

exilado é um sujeito que se encontra fora do seu país ou região de origem devido à 

expatriação voluntária ou forçada, geralmente, provocada por motivos políticos, nos quais 

os governantes de seu país negam, explicitamente, a permissão para que este regresse, 

ameaçando-o de prisão ou morte. 

 Uma quarta categoria que, mesmo se afastando um pouco do contexto que nos 

move, que vale ser destacada, são os expatriados que apesar de serem um tipo de migrante 

não são classificados como tal e isso marca uma diferença em relação aos migrantes. Os 

expatriados são viajantes que migram para outros países por tempo determinado ou de 

forma permanente, porém são sujeitos privilegiados que saem de seus países de livre e 

espontânea vontade. É importante ressaltar que há dois tipos de expatriados: há um grupo 

formado por professionais bem qualificados que viaja a trabalho entre diversos países e 

um grupo de sujeitos que resolve deixar seus países para viver em outros por distintos 

motivos que não têm relação direta com o trabalho. Nesse sentido, podemos mencionar 

os aposentados ou outros sujeitos economicamente estáveis que resolvem deixar seus 

países no Norte para viver nos países do Sul. Esses sujeitos são muito diferentes dos 

migrantes económicos que saem em busca de sobrevivência, assim como dos refugiados, 



195 
 

refugiados ambientais, migrantes econômicos ou exilados. Observamos uma diferença 

clara entre as categorias assinaladas e os migrantes expatriados, uma já que os expatriados 

são sujeitos que deixam sua pátria por que querem e tem livre trânsito nos países de 

destino, enquanto os migrantes referidos anteriormente são forçados a deixar seus países 

e, além disso, enfrentam diversos problemas nos países de destino. Nos dizeres de 

Marcelo Baudino (2016, p. 1): “[…] Los expatriados son libres de vagar entre países y 

culturas. Los inmigrantes no”. 

Retomando a fronteira Norte entre o México e os Estados Unidos, se fizermos 

uma breve apreciação da literatura produzida nessa fronteira, tanto do lado mexicano 

quanto do norte-americano, e em outras partes nos Estados Unidos, escrita por mexicanos 

ou chicanos73, sobretudo a partir do final da primeira metade do século XX, teremos uma 

dimensão da complexidade que envolve os migrantes mexicanos no país em discussão. 

Nessa perspectiva, podemos mencionar os romances: Murrieron todos a la mitad del río 

(1948), de Luis Spoto,  Pocho (1959), de José Antonio Villarreal, Peregrinos de Aztlán 

(1974), do escritor chicano Miguel Méndez Morales, The house on Mango Street (1984), 

de Sandra Cisnero, The mixquihuala letters (1986), de Ana Castillo, Loving in the war 

years (1983), de Cherríe Moraga, The last of the menu girls (1986), de Denise Chaves, 

Borderlands la frontera: the new mestiza (1987), de Gloria Anzaldúa, entre outras obras 

importantes que retratam o tema migratório mexicano nos Estados Unidos.   

Durante os conflitos armados na América Central, especialmente a partir da 

década de oitenta, a literatura centro-americana também testemunha uma situação 

semelhante em relação ao tratamento dispensado aos migrantes centro-americanos. Não 

obstante, no contexto da migração centro-americana a situação é ainda mais grave, 

principalmente depois dos atentados de 11 de setembro e da criação do muro que separa 

o México dos Estados Unidos (2005), quando o governo norte-americano exigiu do 

governo mexicano a militarização e controle de sua fronteira Sul com a Guatemala como 

mencionado no capítulo anterior. 

   Como exemplo de representação literária desse conflito, podemos mencionar 

obras como La llama del retorno (1984), do autor guatemalteco Carlos René Garcia, La 

muralla (2014), do também guatemalteco Méndez Vides, os romances que fazem parte 

do corpus de nossa investigação:   Odisea del norte (1999), La mara (2004) e Amarás a 

Dios sobre todas las cosas (2013), entre outras obras que tratam do tema. Cabe salientar 

                                                           
73 Chicano – o termo chicano é usado para designar os migrantes mexicanos ou descendentes de mexicano 

nos Estados Unidos. 
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que as obras La mara e Amarás a Dios sobre todas las cosas foram escritas por autores 

mexicanos, porém seu tema é a migração centro-americana não autorizada para os 

Estados Unidos. 

Nos parágrafos anteriores nos referimos ao contexto histórico e legal da migração 

mexicana para os Estados Unidos porque é fundamental para entendermos o contexto dos 

processos migratórios centro-americanos retratados nos textos literários que fazem parte 

do corpus de nossa pesquisa, que serão analisados nos capítulos posteriores.   

É fundamental deixar claro que todo o contexto que estamos tratando, ao longo de 

nossa tese, é primordial para lermos com critério os textos do nosso corpus. Textos estes 

que, como assinalados em nossa introdução, não se consideram como textos ficcionais, 

mas como texto que falam, que denunciam um contexto histórico. Dessa maneira, nossa 

análise tem o propósito compor uma visão dos sujeitos representados nesses textos 

literários.   

A fim de nos aproximarmos da situação na qual está imerso o migrante latino-

americano, centro-americano, considerados atrasados, fora da modernidade, no próximo 

item discutiremos brevemente a posição da América Latina no contexto da modernidade 

europeia, civilizada. 

 

3.3 América Latina: uma modernidade em questão 

 

Algumas das obras mencionadas anteriormente mostram toda a problemática 

sofrida pelos migrantes latino-americanos nos Estados Unidos. Migrantes estes vistos 

como negros, pobres e atrasados por fazerem parte da América Latina, uma região 

considerada pobre, fora da modernidade. Contudo, independente de considerar-se 

moderna ou não, dentro dos padrões estabelecidos pelas metrópoles, consideramos 

essencial pensar a respeito desse tema justamente porque nos ajuda a compreender o 

quanto nos aproximamos e nos distanciamos dele. Em outras palavras, até que ponto 

podemos pensar nossa região dentro do contexto da modernidade? Nessa perspectiva, faz-

se necessário refletirmos a respeito dos diferentes processos históricos nos quais está 

inserida a modernidade e como, enquanto latino-americanos, nos inserimos nesses 

processos. Nos dizeres de Dube (2009, p.179), a modernidade deve ser entendida como 

uma confluência de processos históricos desenvolvidos ao longo dos últimos cinco 

séculos:  
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[…] La modernidad debe ser entendida como la conexión de distintos procesos 

históricos durante los últimos cinco siglos. Aquí se encuentran los procesos 

que conllevan, por ejemplo, el comercio y el consumo, la razón y la ciencia, la 

industria y la tecnología, el Estado-nación y el sujeto-ciudadano, las esferas 

públicas y espacios privados, religiones secularizadas y conocimientos 

desencantados. Al mismo tiempo, aquí deben ser registrados, también, los 

procedimientos que involucran imperios y colonias, raza y genocidio, formas 

de fe renacientes y tradiciones cosificadas, regímenes disciplinarios y sujetos 

subalternos, y la magia del Estado y los encantamientos de lo moderno.  

 

Refletir a respeito da modernidade no contexto latino-americano significa pensar 

a história da América Latina além de sua versão contada a partir do ponto de vista dos 

vencedores, ou seja, dos colonizadores europeus. Para isso faz-se necessário entendermos 

a relação que se estabelece entre Modernidade/colonialidad. Nesse sentido, é preciso 

compreendermos o conceito de modernidade dentro do contexto da América Latina, 

observando suas diferentes conotações, sobretudo pensar o que significa modernidade a 

partir da perspectiva colonial europeia na América e o que realmente está ligado a ela. 

Para o crítico argentino Walter Mignolo (2007, p. 31): 

Desde la perspectiva europea, la modernidad se refiere a un período de la 

historia que se remonta al Renacimiento europeo y al “descubrimiento” de 

América (idea que comparten los académicos del sur de Europa, es decir, de 

Italia, España y Portugal) o bien la Ilustración europea (idea que sostienen los 

académicos y los intelectuales y es reproducida por los medios en los países 

anglosajones ‒Inglaterra, Alemania y Holanda‒ y un país latino –Francia‒). 

Desde la perspectiva del otro lado, el de las ex colonias portuguesas y 

españolas de América del Sur, la idea propuesta por los académicos e 

intelectuales es que el progreso de la modernidad va de la mano con la 

violencia de la colonialidad.  La diferencia radica en qué parte de la historia 

local es la que se narra […] 

 

    Conhecer as duas versões da história da América é fundamental para 

entendermos toda a problemática na qual estamos envolvidos enquanto latino-

americanos, quando se trata do tema da modernidade. Por trás do discurso moderno, 

civilizador europeu, existe algo muito mais profundo que é a submissão do “outro nativo 

americano”, que segundo tal discurso, não se encaixa no perfil estabelecido por ele por 

não ser considerado civilizador, moderno, o que faz da América Latina uma região 

excluída da modernidade. Considerando a perspectiva dos “vencidos”, a modernidade 

está diretamente ligada à colonialidad 74, isto é, à dominação do outro.  

                                                           
74Colonialidad: “[...] denota la estructura lógica del dominio colonial que subyace en el control español, 

holandés, británico y estadounidense de la economía y la política del Atlántico, desde donde se extiende a 

casi todo el mundo. En cada uno de los períodos imperiales del colonialismo – con predominio de España 

(siglo XVI y XVII), Inglaterra (desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial) o Estados Unidos 

(desde principio del siglo XX hasta nuestros días) – se ha mantenido la misma lógica aunque el poder haya 

cambiado de manos”. Por otro lado, el Colonialismo – se refiere a períodos históricos específicos y a 
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Ainda de acordo com Mignolo (2007, p. 32), a colonialidad consiste em revelar a 

lógica imposta pelo controle, a dominação e a exploração ocultas por meio do discurso 

da salvação, do progresso, da modernização e do bem comum propagado pela 

modernidade europeia. Sendo assim, modernidade/colonialidad são a mesma cara da 

mesma moeda com duas formas de pensamento separados, ou seja, não é possível ser 

moderno sem ser colonial.  

Dessa maneira, a lógica da modernidade está totalmente ligada à colonização da 

América e seus efeitos devastares: 

Desde el siglo XVI, la retórica de la modernidad se ha nutrido del lenguaje de 

la salvación, acompañado por la apropiación de grandes extensiones de tierra 

en el Nuevo Mundo y la explotación masiva de la mano de obra india y africana 

de los esclavos. Así, cuando hoy en día algunos cristianos enarbolan las 

banderas de los “valores a favor de la vida” reproducen una retórica que desvía 

la atención de la creciente “devaluación de la vida humana” puesta en 

evidencia por los miles de muertos en Irak. Entonces, no es con la modernidad 

que se superará la colonialidad, pues es precisamente la modernidad que 

necesita y produce la colonialidad (MIGNOLO, 2007, p. 37). 

 

Nessa perspectiva, poderíamos dizer que a América Latina não se encaixa na 

lógica da modernidade estabelecida pela Europa e, posteriormente, pelos Estados Unidos 

justamente pela condição subalterna a qual foi submetida pelos colonizadores europeus 

e, mais contemporaneamente, pelos neocolonialismo norte-americano. No entanto, é uma 

região que está inserida na dinâmica da modernidade mesmo sendo considerada 

subalterna, inferior. É uma região subalterna há cinco séculos, vivendo entre a 

modernidade e a tradição, entre o culto e o popular.  

Nesse cenário, a América Latina sendo uma região marcada por um processo de 

modernidade/colonialidad, o qual, a longo de cinco séculos, tem determinado seu 

desenvolvimento, não tem conseguido acompanhar o desenvolvimento científico, os 

avanços tecnológicos e a industrialização da mesma forma que os países do denominado 

Primeiro Mundo e isso é o que a mantem numa posição periférica75 em relação a esses 

                                                           
lugares de dominio imperial (español, holandés, británico, y desde principio del siglo XX, estadounidense) 

[…] (MIGNOLO, 2007, p. 330). 

 
75 Nesse sentido, podemos nos perguntar até que ponto a literatura regionalista, indigenista e até mesmo o 

realismo mágico tem feito eco dessa mesma ideia. De alguma maneira, essa literatura tem contribuído para 

reforçar esses estereótipos a respeito das saciedades e culturas latino-americanas, fortalecendo as ideias 

europeias a respeito da América Latina, retratando-a como o reino do natural, da mágica, das forças da 

natureza dominantes, num enfrentamento entre natureza (América) e cultura (Europa), que podem ser 

observados em livros como Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, Facundo de Domingo Faustino Sarmiento 

ou nos contos de Horacio Quiroga. 
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países, o que tem provocado uma migração massiva rumo aos países do Norte, ou melhor, 

para os países considerados modernos.  

Se no contexto da modernidade o migrante latino-americano, principalmente o 

migrante mexicano nos Estados Unidos, era considerado símbolo de atraso e pobreza, 

com os processos de globalização pós-modernos a situação fica ainda mais complexa, de 

maneira particular, para o migrante centro-americano que faz parte de uma região ainda 

mais periférica dentro de uma periferia maior que é a América Latina, como veremos no 

próximo item.  

 

3.4 Da migração mexicana à migração centro-americana: Novos migrantes, novos 

problemas  

 

Viajar en tren como polizón es indignante. Allá arriba se te ocurren decenas 

de preguntas absurdas: ¿Por qué vamos colgados del techo si los vagones 

viajan vacíos? ¿Por qué no puede ir más despacio? ¿Nadie nos va a proteger 

de ese asalto? ¿Qué terrible historia obligó a los que me rodean a montar 

sobre la Bestia? ¿Y por qué este viaje aterrador, nocturno y veloz termina por 

/engancharte? Este es el camino por excelencia del centroamericano 

indocumentado. Este es su medio de transporte, estos sus asaltantes y estas las 

vías donde las ruedas de acero han troceados piernas, brazos, torsos, cabezas. 

Migrantes.             

                                                                                     Óscar Martínez, 2010 

 

 

Como referido anteriormente, a presença dos migrantes latino-americanos nos 

Estados Unidos, particularmente mexicanos se inicia na primeira metade do século XIX 

e nunca foi vista de forma positiva a não ser nos momentos nos quais sua mão de obra era 

indispensável. A literatura chicana76, assim como a literatura mexicana produzida na 

fronteira Norte e nos Estados Unidos, notadamente a partir do final da primeira metade 

do século XX, têm reelaborado, de maneira expressiva, toda a problemática na qual estão 

inseridos os migrantes mexicanos nos Estados Unidos desde então. Nesse cenário, a 

viagem empreendida pelos migrantes representados por essa literatura mostra os atropelos 

sofridos pelos migrantes do outro lado da fronteira. Viagem essa marcada pelo racismo, 

pela discriminação e pela violência. Como podemos observar, as características do 

                                                           
76 Literatura chicana – também conhecida como literatura de fronteira é a literatura produzida por 

mexicanos ou chicanos, isto é, mexicanos ou descendentes de mexicanos nos Estados Unidos.   
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cronotopo de viagem na literatura contemporânea mexicana e centro-americana, são 

muito distintas de outras manifestações literárias precedentes.  

Entrentando, com a introdução da América Latina no contexto da pós-

modernidade, a situação desse novo viajante, ou seja, do migrante, passou a tomar 

proporções nunca vistas na história latino-americana como temos observado, 

principalmente nos últimos anos, período no qual os processos migratórios vêm 

alcançando uma intensidade preocupante. Nesse contexto, podemos citar a migração 

centro-americana para os Estados Unidos bem como a migração síria e africana para a 

Europa, atualmente, consideradas como um problema de crise humanitária pela UNESCO 

(2016).  

Com que tipo de viagem e de viajante, migrante, nos deparamos na pós-

modernidade? Quais os instrumentos com os quais conta o migrante econômico no mundo 

pós-moderno? No caso do migrante latino-americano, centro-americano, como afrontará 

os processos de globalização pós-modernos na América Latina, um território 

heterogêneo, de múltiplas culturas, marcado pela desigualdade, violência e injustiça?77.  

Aqui o conceito de viagem e viajante (migrante) referidos nas primeiras páginas 

desse texto perdem totalmente sua beleza e poesia e passam a encarnar aquilo de mais 

duro e cruel que o ser humano pode imaginar, uma vez que no mundo pós-moderno ser 

migrante, em muitos contextos, significa estar sujeito às piores situações, como veremos 

mais adiante nos romances que analisaremos.  

  Diante do exposto, pensar a relação modernidade/pós-modernidade transcende 

os limites teórico/acadêmicos e se instala no espaço político, transformando o discurso 

construído a partir da periferia num discurso que recicla as vozes que subvertem as 

normas pré-estabelecidas e abrem novos caminhos para pensar nossas sociedades além 

do impasse a respeito de se somos ou não modernos.  

Nessa perspectiva, nos perguntamos de que exatamente estamos falando quando 

nos referimos à pós-modernidade? Estamos falando de uma sequência da modernidade 

ou de uma verdadeira mudança de época? Estamos no fim da modernidade ou diante de 

uma volta a ela? Para começar a responder essas questões recorremos a García Canclini 

(2008, p. 28) que assevera que: 

[…] concebemos a pós-modernidade não é como uma etapa ou tendência que 

substituiria o mundo moderno, mas como uma maneira de problematizar os 

vínculos equívocos que ele armou com as tradições que quis excluir ou separar 

                                                           
77  Segundo dados da Comissión Económica para América Latina y Caribe das Nações Unidas ou CEPAL 

(2015) 40% da população vive em condições de pobreza e destes 16% vive em indigência. 
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para constituir-se. A relativização pós-moderna de todo o fundamentalismo ou 

evolucionismo facilita revisar a separação entre o culto, o popular e o massivo, 

sobre a qual ainda simula assentar-se a modernidade, elaborar um pensamento 

mais aberto para abarcar as interações e integrações entre os níveis, gêneros e 

formas da sensibilidade coletiva.  

 

Essas transformações de bens simbólicos, por um lado, radicalizam o projeto 

moderno e, por outro, permitem entender a pós-modernidade como uma ruptura com 

alguns postulados da modernidade e a manutenção de outros. Esse duplo movimento 

ajuda a repensar vários debates no contexto latino-americano, principalmente no que se 

refere às divergências entre modernismo cultural e modernização social que 

transformariam a América Latina numa variante deficitária da modernidade. Segundo 

García Canclini (2008, p. 24), do contrário a América Latina seria a pátria do pastiche e 

da bricolage, na qual se encontram períodos e estéticas dos quais nos sentiríamos 

orgulhosos de ser pós-modernos há séculos e de uma maneira muito peculiar. 

É nesse cenário entre modernidade e pós-modernidade que emerge um novo 

sujeito migrante totalmente diferente dos viajantes e migrantes assinalados anteriormente. 

Aqui poderíamos afirmar que a noção de migrante mais que uma noção moderna é uma 

noção pós-moderna e, nesse sentido, o migrante atual representado na literatura latino-

americana, centro-americana não é o migrante da modernidade que chegou aos Estados 

Unidos, a princípio do século XX, buscando o sonho americano, criando essa nação, o 

migrante atual não é um sujeito querido, mas sim Los migrantes que no importan, como 

bem observa o jornalista e escritor salvadorenho Óscar Martínez no título de seu livro Los 

migrantes que no importan: el camino con los migrantes centroamericanos 

indocumentados en México, escrito a partir de algumas viagens realizadas por ele e sua 

equipe com os migrantes centro-americanos em trânsito pelo território mexicano rumo 

aos Estados Unidos, com o propósito de entender a problemática migratória que atinge 

sua região. Este é o tipo de migrante o qual a literatura não só latino-americana e centro-

americana, mas mundial, vem tratando nos últimos anos.  

Esses migrantes que não importam são os personagens centrais representados na 

literatura centro-americana que denominamos Série literária sobre migração. Nesse 

contexto, gostaríamos de salientar que apesar dos romances Amarás a Dios sobre todas 

las cosas e La mara, corpus de nossa tese juntamente com o romance Odisea del Norte, 

terem sido escritos por autores mexicanos, pelos sujeitos literários representados nessas 

duas obras, as consideramos como literatura centro-americana, uma vez que na realidade 

trata-se de literatura centro-americana nesse amplo contexto.  
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Em suma, os conceitos de viagem e de viajante perderam toda magia de 

heroísmo, de descobertas e de conquistas reelaboradas pela tradição literária e hoje são 

representados em nossa literatura não povoada de heróis, mas de homens, mulheres e 

crianças que preferem morrer dando um passo: “[...] Si me voy a morir en mi tierra de 

hambre o de desesperanza, al menos déjame morir dando un paso (HERNÁNDEZ, 2013, 

p. 55)” como afirma o protagonista do romance Amarás a Dios sobre todas las cosas que 

analisaremos no próximo capítulo.  

 O migrante representado por essa literatura não é o herói da literatura clássica 

nem do conto maravilhoso, não é um descobridor nem conquistador europeu na América, 

não é o viajante científico, romântico e muito menos o migrante moderno europeu exitoso 

que chega aos Estados Unidos ou o migrante intelectual latino-americano nos Estados 

Unidos ou na Europa mencionados. O migrante que a literatura latino-americana, centro-

americana contemporânea representa, sobretudo nos últimos 50 anos, empreende outro 

tipo de viagem e é por isso que nos romances que analisaremos nas próximas páginas os 

conceitos de viagem e de migrante são conceitos centrais, os acontecimentos das viagens 

empreendidas pelos personagens são a base dessas obras.  

A viagem do migrante centro-americano ao qual nos dedicamos é marcada por 

sua vulnerabilidade diante das forças centrípetas que a envolvem, em todos os sentidos, 

uma vez que ao contrário dos mexicanos que para migrar para os Estados Unidos sua 

maior dificuldade é, muitas vezes, cruzar parte de seu território e sua fronteira Norte com 

esse país, para chegar ao seu destino os centro-americanos precisam cruzar as diversas 

fronteiras mexicanas.   

   Tais forças se materializam por meios das diversas fronteiras enfrentadas por 

esse migrante, sejam elas geográficas sejam simbólicas. As fronteiras geográficas são 

apenas o pano de fundo das fronteiras da violência, do preconceito, da falta de respeito e 

abuso de autoridade a eles dispensada, dos assaltos, dos sequestros, do perigo de La 

Bestia, da violência sexual, feminina e masculina, e do racismo. Esse é contexto 

enfrentado cotidianamente pelo migrante centro-americano em sua viagem rumo aos 

Estados Unidos durante seu trajeto pelo México representado, de maneira especial, nos 

romances Amarás a Dios sobre todas las cosas e La mara dos quais nos ocuparemos nas 

páginas seguintes.  
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CAPÍTULO 4  

  

REPRESETAÇÕES DOS MIGRANTES NOS MICROCOSMOS 

BIOFICCIONAIS NO ROMANCE AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS 

COSAS 

 
[…] Caminante son tus huellas el camino y nada más 

                                                                        Caminante, no hay camino se hace camino al andar 

 

Joan Manuel Serrat 

 

No capítulo anterior, apresentamos um panorama a respeito do cronotopo de 

viagem e de viajante (migrante) na tradição literária, mostrando os diversos sentidos que 

estes conceitos vêm adquirindo ao longo da história, sobretudo nos séculos XX e XXI, e 

como tais conceitos se reconfiguram no contexto dos movimentos migratórios latino-

americanos, especialmente os centro-americanos, na pós-modernidade. Tais conceitos 

são fundamentais para a análise que empreenderemos a partir desse momento.   

Antes de adentrarmos diretamente na análise, gostaríamos de advertir que, devido 

à complexidade da estruturação da narrativa, em que as histórias dos personagens se 

confundem no contexto em que se desenvolvem por meio de quatro viagens e, em cada 

uma delas, tais histórias vão adquirindo uma dimensão cada vez mais complexa, além de 

novos personagens que são introduzidos, nos deparamos com uma certa dificuldade para 

analisá-los separadamente, já que suas histórias estão totalmente entrelaçadas. Nesse 

sentido, os personagens não serão analisados separadamente como se cada um deles fosse 

um mundo, pois no universo dos migrantes, isso não funciona dessa forma, visto que a 

sobrevivência de cada um deles depende de esforços conjuntos que são construídos 

através de redes sociais criadas por eles próprios. Sendo assim, partimos do pressuposto 

de que, para desenvolvermos uma análise coerente do romance Amarás a Dios sobre 

todas las cosas, o conceito de rede, assinalado no Cap. II e retomado aqui, é primordial, 

uma vez que todo o percurso narrativo dos personagens é reelaborado dentro das diversas 

redes que eles vão criando durante as viagens.  

A intrincada trama de Amarás a Dios sobre todas las cosas está composta por 

quatro viagens. A primeira é empreendida pelo patriarca da família Wilbert (pai), seu 

filho Wilbert e seu irmão Valente, personagens que, devido à miséria na qual se 

encontram, em Honduras, resolvem viajar como indocumentado para os Estados Unidos. 
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No entanto, Valente desaparece no México, Wilbert pai é deportado e Wilbert filho 

consegue avisar a família que havia chegado aos Estados Unidos após dois anos.   

Com o fracasso da primeira viagem e o aumento da pobreza em Honduras, Walter, 

seu pai, seu irmão Waldo e seus primos Lucía e Danilo resolvem empreender uma 

segunda viagem ao Norte. No México, conhecem El Profeta e sua irmã Elena, 

personagem pela qual Walter se apaixona, além de outros migrantes centro-americanos. 

Durante o trajeto em La bestia, Waldo perde as pernas e fica para trás, e Elena é violentada 

por um grupo de policiais mexicanos. Nesse cenário, Wilbert (pai) desiste de levar adiante 

sua viagem para procurar Waldo e, muitos dias depois, o encontra num albergue. Os 

demais seguem o percurso rumo ao norte, porém são deportados pelas autoridades 

mexicanas alguns dias depois. Aqui cabe ressaltar que existem dois personagens que se 

chamam Valente no romance. O irmão do pai de Walter que desaparece na primeira 

viagem da família no México e Valente seu filho, um adolescente que se revolta com a 

condição na qual vive, especialmente após o desaparecimento de seu pai, e resolve viajar 

sozinho, sendo cooptado no México por um grupo de sequestradores deste país. 

Depois da deportação, Walter procura Elena, que havia se afastado dele após seu 

estupro, mas ela o trata como um desconhecido e afirma categoricamente não ter nenhum 

um interesse nele e preferir sair com um colega de trabalho que não conhece a história de 

seus estupro no México. Desesperado com a pobreza e o rechaço de Elena, Walter resolve 

viajar para os Estados Unidos novamente. Dessa vez, viaja com seu primo Luis e seus 

amigos Charles e Robson, além de vários migrantes com os quais encontra durante o 

caminho que o transformam em seu guia. Num dos pontos do trajeto pelo México, eles 

são sequestrados por um grupo de mexicanos em La bestia. O mais surpreendente nesse 

momento é a aparição de Valente filho como sequestrador ao lado dos mexicanos. 

Enquanto estão trancados num cativeiro, chega outro grupo de migrantes sequestrado 

entre os quais está o seu amigo da primeira viagem, El Profeta. Num contexto de 

crueldade e humilhação, Walter, El Profeta e Gigante tentam fugir para buscar ajuda, no 

entanto Gigante é assassinado pelos sequestradores. Walter e El Profeta conseguem fugir 

e pedir ajuda ao exército mexicano, mas, ao se aproximarem do cativeiro, há um 

enfrentamento entre os sequestradores e o exército e, nesse contexto, Walter encontra 

Valente assassinado. Depois de resgatados, Walter liga para sua família e para Elena, já 

que El Profeta disse-lhe que ela havia resolvido aceitá-lo novamente. Ao falar com sua 

família, descobre que sua mãe está cega de um olho e perderá o outro caso não faça uma 

cara cirurgia. Diante dessa situação, Walter e o El Profeta resolvem viajar para os Estados 
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Unidos outra vez. O romance termina com os dois personagens sentados numa praça na 

região de San Fernando, estado de Tamaulipas (México), não obstante a última página do 

romance nos traz a informação de que Walter é um dos 72 migrantes assassinados em San 

Fernando (2010).  

O tema central de Amarás a Dios sobre todas las cosas é a viagem, uma vez que 

a vida dos personagens gira em torna dela. É ela que leva os migrantes a deixarem seu 

país em busca de uma “vida digna”. Como mencionado na introdução, após a morte da 

utopia revolucionária centro-americana, migrar, para essa população, transformou-se na 

grande utopia e, nesse contexto, o conceito de viagem é primordial. 

Viajar significa percorrer caminho, caminhos e, nesse sentido, tanto o conceito de 

caminho como o conceito de trem se entrelaçam ao de viagem, pois, para que esta se 

concretize, faz-se necessário um meio que leve os migrantes, os caminhantes, ao seu 

destino. No romance temos La Bestia ou Tren de la Muerte, como são conhecidos os trens 

de carga utilizados pelos migrantes indocumentados de várias partes do mundo para 

cruzar o território mexicano e chegar aos Estados Unidos.  

Viagem e caminho são duas ideias chaves no contexto dos movimentos 

migratórios, sendo um complementar do outro. Nesse ambiente de movimentos 

migratórios constantes para os Estados Unidos, em trânsito pelo México, o trem é o único 

meio de transporte com o qual os personagens contam, o que salienta a ideia de que os 

conceitos de viagem, caminho e trem, são uma tríade crucial no romance. Nesse sentido, 

o fragmento a seguir demonstra de maneira exemplar a vida de caminhante a qual esses 

migrantes estão submetidos: 

[…] Mi mamá dice que nomás soy hondureño porque nací en Honduras, pero 

que más bien soy del camino, porque siempre anduve de aquí para allá, 

trabajando campos ajenos nada más por la comida. Desde Nicaragua a   

Tapachula, desde Tapachula a San Quintín. Ahora todos somos del camino, 

dije. Vos sos más fuerte que yo, dijo, yo no podría cargar a veinticinco y vos 

nos andás cargando a todos, eso vale. No, le dije, yo nomás ando de migrante, 

como todos. Vas a llegar a Estados Unidos y te va ir bien […] (HERNÁNDEZ, 

2013, p.210). 

 

‘‘Ser do caminho’’ implica muitas interpretações, entre elas “não pertencer a lugar 

nenhum” e isso significa não ter nenhuma relação identitária, ou seja, não existir enquanto 

cidadão, não ter pátria, identidade, um não sujeito. Nesse cenário, os personagens se 

identificam como apenas do caminho e, nesse percurso, sobrevivem em espaços que 

poderíamos denominá-los como lugares e não lugares, para citar Marc Augé. Segundo 

esse autor, lugares são espaços nos quais os seres humanos desenvolvem relações de 
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pertencimentos, de afetividade, de identidade. Em contrapartida, os não lugares são 

espaços onde não são criadas relações afetivos, não se criam laços de identidade, de 

pertencimento: 

Se um lugar pode se definir como identitario, relacional e históricos, um espaço 

que não pode se definir nem como identitario, nem como relacional, nem como 

histórico se definirá como um não lugar [...] O lugar e o não lugar são, antes 

polaridades fugidias: o primeiro nunca é completamente apagado e o segundo 

nunca se realiza totalmente – palimpsestos em que se reinscreve, sem cessar, o 

jogo embaralhado da identidade e da relação.  Os não lugares, contudo, são 

medidas da época: medida quantificável e que se poderia tomar somando, 

mediante algumas convenções entre superfície, volume, distância, as vias 

aéreas, ferrovias, rodoviárias e os domicílios móveis considerados “meios de 

transporte” (aviões, trens, ônibus), Os aeroportos, as estações e as estações 

aeroespaciais, as grandes cadeias de hotéis, os parque de lazer, e as grandes 

superfícies da distribuição, a meada complexa, enfim, redes a cabo ou sem fio, 

que mobilizam o espaço extraterrestre para uma comunicação tão estranha que 

muitas vezes só põe o indivíduo em contanto com uma imagem de si mesmo 

AUGÉ, 2016, p. 73, 74,75). 

 

No caso que nos move, os migrantes saem de seus lugares de origem e 

empreendem viagem em busca de uma suposta vida melhor nos Estados Unidos e, para 

isso, dependem fundamentalmente dos trens que cruzam o México do sul ao norte. Ao 

sair de seus países, deixam seus lugares de pertencimento para transitarem por espaços 

estranhos, conhecidos por eles apenas por meio dos diversos relatos de êxito e de fracasso, 

sobretudo os de êxito que permeiam seu cotidiano em seu povoado.  

Quando observamos os diálogos entre os personagens, particularmente na 

primeira viagem, percebemos que, apesar das histórias trágicas de migrantes centro-

americanos em território mexicano, suas referências a estas histórias são sempre 

reelaboradas por meio de espelhismos, como se fosse algo muito distante da realidade, o 

que faz prevalecer as histórias bem-sucedidas.  

Nessa perspectiva, os personagens transformam em lugares alguns espaços que, 

de acordo com os pressupostos de Marc Augé, seriam não lugares, ou seja, tanto La bestia 

como o próprio caminho deixam de ser não lugares e se transformam em lugares, uma 

vez que os migrantes acabam desenvolvendo relações afetivas com e nesses espaços que, 

ao longo do percurso, ganham nuances de “seu país”, “seu povoado”, “sua casa”. 

Os personagens não desenvolvem uma relação afetiva e identitária individual com 

o caminho que percorrem, mas sim uma relação de afetividade e de pertencimento e o 

trem simboliza isso. É uma tática de sobrevivência transformar o trem num lugar, uma 

vez que, num primeiro momento, ele seria um não lugar ou um lugar apenas de entrada e 

saída como afirma Marc Augé. No entanto, os migrantes, numa tentativa de sobrevivência 

às barbaridades vivenciadas, acabam transformando o trem num lugar, espaço em que 
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criam laços afetivos, desde relações de amizade até amorosas como a de Walter e Elena, 

da qual nos ocuparemos mais adiante.   

Nesse cenário, quando associamos a ideia de ser del camino à indocumentação, o 

que prevalece é um ser inexistente, um não sujeito no sentido de que, no território 

mexicano, esses migrantes não fazem parte das estatísticas, porque, além de serem 

estrangeiros, não têm documentos, sendo considerados apenas como “vultos” ou presas 

fáceis para grupos criminosos e autoridades mexicanas, como demonstraremos ao longo 

dessa análise. Por isso, sua condição de não sujeito é dupla: primeiro porque em Honduras 

nunca viveram numa condição de sujeito, uma vez que fazem parte da sociedade 

hondurenha apenas como estatística; segundo, porque, ao entrarem em território 

mexicano, a sua situação se agrava ainda mais, pois sua condição de indocumentado o 

invisibiliza, inclusive para as estatísticas.   

É importante ressaltar que os conceitos de não sujeito e sujeito são fundamentais 

para entender a situação desses migrantes durante sua viagem pelo território mexicano. 

Quando afirmamos que uma pessoa não é considerada como sujeito, ou seja, é um não 

sujeito, estamos dizendo que ela está excluída socialmente, estando, portanto, 

desconsiderada em todos os sentidos da sociedade da qual “faz parte”. Ser um não sujeito 

significa não ser reconhecido como indivíduo ou como cidadão de direito. Nesse sentido, 

a noção de discurso se relaciona diretamente a de noção, pois sujeito é a pessoa ou grupo 

social que possui um discurso próprio por meio do qual se expressa socialmente diante 

de outros grupos. Por essa perspectiva, o migrante não é considerado um sujeito, já que, 

para sobreviver, precisa calar-se, oculta-se, o que lhe impede de ser um sujeito social. 

Para ser sujeito, os migrantes precisam criar um discurso próprio por meio do qual possam 

se representar e se expressar socialmente.  

Desse modo, a migração é o caminho para a conquista desse discurso próprio, 

sobretudo se pensamos que a grande utopia desses migrantes é regressar a seus países, 

sua Terra Prometida, com dinheiro suficiente para conquistar um espaço social que 

sempre lhe foi negado e, dessa maneira, ser reconhecido como sujeito: 

[...] El recocimiento del sujeto como “mismo y otro” complica la vida ética en 

tanto introduce el reconocimiento de “los derechos de los demás: forasteros, 

residentes y ciudadanos” y, como tal, resulta incompatible con representación 

de pueblo nacional como e pluribus unum […] El reconocimiento en el ámbito 

de las minorías, se traduce por lo general como un reclamo lanzado hacia la 

autoridad por parte de un sujeto o grupo emergente que busca reafirmar su 

nueva identidad colectiva [...] El reconocimiento, entonces, es la capacidad de 

representar y regular la ambivalencia como algo fatídicamente “objetivo”, 

material, constitutivo – la injusticia la discriminación, la pobreza- loga 
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producir, en los intersticios, una agencia de reafirmación, resistencia y 

transformación  (BHABHA, 2013, p. 25, 27, 37).  

 

Nessa perspectiva, poderíamos afirmar que o caminho é a fronteira entre um lugar 

e outro, ou em outras palavras, é um não lugar transformado em lugar como tática de 

sobrevivência dos migrantes.  

No trecho do romance mencionado acima, o personagem Gigante afirma que 

apenas nasceu em Honduras, porém passou a vida caminhando de um lugar para outro 

com sua mãe, trabalhando em campos alheios apenas pela comida. Gigante tenta buscar 

outros meios de sobrevivência por meio da migração, mas continua sendo do caminho. 

Não obstante, agora o caminho é mais complexo, porque não é mais o de alguém 

buscando trabalho de Centroamérica a Tapachula (México), onde trabalhava duro mas, 

não precisava de um documento, de uma autorização para caminhar por campos alheios. 

Agora, os “campos” são outros e, para cruzá-los ou entrar neles, existem regras que devem 

ser cumpridas. Sendo assim, ser do caminho é visto como ato subversivo no sentido de 

que esse percurso apresenta limites que não podem ser ultrapassados sem autorização 

prévia. Ao afirmar que “Ahora todos somos del camino [...] (HERNÁNDEZ, 2003, 210), 

o narrador se coloca e coloca todo o grupo na mesma condição de Gigante, uma vez que 

agora todos são do caminho e vivem, portanto, a mesma situação.  

Como pensar as relações de pertencimento a partir do momento em que os 

migrantes se consideram “a penas do caminho”? Poderíamos dizer que no contexto da 

viagem, do caminho, os migrantes vão criando, ainda que inconscientemente, formas de 

pertencimento que se tornam suas verdadeiras táticas de sobrevivência.  

 

4.1 La Bestia humanizada 

 

Nas páginas anteriores, buscamos refletir a respeito do entrelaçamento dos 

conceitos de viagem, caminho e trem, categorias fundamentais para a compreensão das 

representações dos movimentos migratórios centro-americanos, apresentado por 

Alejandro Hernández em seu romance. Nas próximas páginas, trataremos do movimento 

dos personagens e sua relação com La Bestia, aspecto primordial para a compreensão de 

suas representações no romance.  

Como mencionado, La bestia ou Tren de la Muerte são trens de carga que cruzam 

o México de norte a sul e vice-versa. No romance, a viagem dos migrantes começa em 

Honduras, ponto geográfico inicial. Entretanto, o ponto final dessa jornada tão ansiada 
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por eles é sua pátria, ou seja, conseguir os recursos necessários e voltar transformados 

para sua terra natal, lugar que nunca lhes permitiu constituir-se enquanto sujeitos. Para o 

migrante de Amarás a Dios sobre todas las cosas, a Terra Prometida e toda a utopia que 

ela representa não são os Estados Unidos, mas sim a sua própria pátria, sendo a viagem 

de volta, não a de ida, a mais desejada. 

Por isso, embora a viagem dos migrantes comece em Honduras, é somente após 

cruzar a fronteira entre a Guatemala e o México (países separados apenas pelo 

emblemático rio Suchiate) que se inicia de fato a viagem, a verdadeira peregrinação em 

La Bestia em Tapachula (Chiapas), onde, já em território mexicano, são sujeitados a 

condições consideradas sub-humanas: 

[…] La decisión emergía de la necesidad, el optimismo del abundante trabajo 

que había para los migrantes en Estados Unidos y del descubrimiento masivo 

de un nuevo aliado: los trenes de carga de México. Gracias a ese medio de 

transporte, en el que uno podía viajar colgado en cualquier parte, sentado en 

los resquicios, a horcajadas en los techos, los más pobres sabía que con un poco 

de suerte se podía llegar prácticamente sin dinero, y con mucho aguante, hasta 

la frontera norte de México para allí buscar una oportunidad, la que sea, para 

cruzar la frontera de Estados Unidos (HERNÁNDEZ, 2013, p. 36). 

 

No trecho acima podemos observar a importância que La Bestia tem para os 

migrantes centro-americanos em suas viagens rumo ao país do norte. Embora esses trens 

representem a única esperança de chegar ao Norte, a descrição feita pelo narrador sobre 

as condições nas quais ele e seus companheiros viajam nos trens é desalentadora. Assim, 

a relação entre La Bestia e os personagens pode ser observada em toda a narrativa. Desde 

o momento em que estão planejando a primeira viagem, mesmo sem nunca a terem visto, 

já a conheciam pelos relatos que se multiplicam em seu povoado. São conscientes, por 

um lado, da importância que ela tem como meio de transporte que os “levará” ao seu 

destino e, por outro, dos riscos que isso implica: 

Pero los trenes, que muchos veían como alas, a otros se les cortaban. El gran 

temor era ser mutilado por el tren. Al menos una docena de personas que vivían 

en Los Ángeles habían perdido un miembro en la aventura, de las que yo 

conocía a tres: Carlos Díaz, un brazo; Óscar Turnos, las dos canillas, y Zoraida 

Torres, medio cuerpo. Era gente real, conocida, que uno había visto desde 

siempre, completa, alegre, hambrienta, preocupada, anhelante. Gente de 

verdad, no abstracciones. Nombres que eran familiares, risas que habíamos 

compartido, hombres y mujeres con los que nos habíamos abrazado o peleado 

[…] (HERNÁNDEZ, 213, p. 36-37). 

 

Na sequência narrativa, percebemos que as relações estabelecidas entre os 

personagens e La Bestia vão se estreitando gradativamente, sendo a primeira aparição de 

um dos trens impactante para os personagens que, a partir desse momento, o consideram 

como um monstro assustador, como destaca o narrador: 
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El tren apareció a las cuatro o cinco de la mañana. Primero fue un golpe, 

profundo, después una especie de ronroneo gigantesco, luego una luz 

blanquísima, poderosa. El tren. Cuántas ansiedades liberadas. El tren. Nos 

levantamos todos, la sangre latiendo en las sientes, la adrenalina desfogada. 

Tobías nos había alertado. No se sube uno cuando el tren está parado, qué más 

quisiéramos, pero tampoco es difícil porque en este punto va despacio, apenas 

agarrando vuelo. Hay que correr a la par del tren, sin angustia. Vean en dónde 

va a poner los pies, dónde las manos, de qué se van a agarrar. Los que cojan 

una escalerilla se van al techo; los que no, se quedan entre los vagones. La 

tierra se estremeció, se oyó un silbido penetrante, que tenía algo de promesa y 

mucho de desamparo. En medio de la noche, el enorme monstro de metal y 

ruido apareció con una luz al frente, cíclope de esperanza y miedo. Waldo tomó 

la mano de Lucía. Todos empezamos a correr. Me pareció que éramos cientos. 

Gritos por todas las partes, recomendaciones y advertencias, ánimo y temores. 

Corríamos los migrantes a un lado de las vías, calculando, midiendo, rezando. 

Ya me oriné, compas. Córrele tío.  No te soltés, Lucía (HERNÁNDEZ, 2013, 

p. 56-57). 

 

Assombro e medo são os sentimentos dos personagens ao primeiro contato com 

La Bestia. Nesse instante, a incerteza e o medo dominam, o que faz com que se sintam 

aterrorizados não somente pela monstruosidade do trem mas pela insegurança do porvir.  

Na segunda viagem, os migrantes são orientados pelo coyote Tobias78 sobre os 

detalhes aos quais precisam estar atentos na hora de subir ao trem. Entretanto, tais 

orientações, assim como o esforço dos migrantes, não impedem que lhes aconteçam 

tragédias semelhantes às que eles conheciam apenas por meio dos relatos de amigos e 

vizinhos em Honduras.  

A partir desse primeiro contato com La Bestia, esses migrantes também começam 

ser vítimas dela e o acidente de Waldo ilustra muito bem isso ao nos revelar a situação 

sub-humana na qual se encontram já nos primeiros momentos que entram no trem: “[…] 

Siento que el tren va ahora a una velocidad terrible. Bravo, Lucía, lo hiciste bien. Ella, 

pálida, desencajada, no festeja. Waldo, dice. Qué, Waldo qué. Lucía está luchando con 

algo por dentro. Se cayó, dice” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 57).  

O desejo de todos os personagens é poder subir ao trem já em trânsito, pois, além 

da distância entre uma estação e outra, ficariam menos expostos ao não entrar nos trens 

fora das estações. Por isso, a alternativa mais viável é subir no trem correndo e subir em 

La Bestia “voando” é uma arte, principalmente porque exige um grande esforço, que 

                                                           
78 Coyotes – também conhecidos como polleros, são homens que cobram para “guiar” migrantes 

indocumentados para os países os quais desejam migrar. Normalmente cobram um valor alto e nem sempre 

cumprem com o prometido. No caso da migração centro-americana para os Estados Unidos, sobretudo nos 

últimos anos, “guiar” migrantes se transformou num grande negócio tanto para os coyotes quanto para o 

crime organizado.  
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fazem mais fortes por si mesmos e pelos demais, pois aqueles ajudam a estes, embora 

isso não impeça acidentes graves. 

O trem representa, assim, uma espécie de jogo entre o bem e o mal, entre a vida e 

a morte, em que as possibilidades de perder são muito maiores do que as de ganhar. O 

que nos permite afirmar que o trem não se constitui apenas como um meio de transporte 

ou como objeto componente do cenário ficcional; ele é, antes, um dos personagens 

centrais na narrativa, cujo enredo desenha horizontes que mesclam vida e morte, 

esperança e fracasso. Isso se evidencia quando observamos uma certa “naturalização” da 

tragédia e da violência, uma vez que, muitas vezes, nem os próprios migrantes envolvidos 

nessa trama percebem.  

Dependendo do “espaço” que o migrante ocupa no trem, sua morte ou mutilação 

nem sempre é vista pelos companheiros de viagem. No caso da morte do personagem 

Juana, causada por sua queda do trem, instaura-se um aspecto de invisibilidade, pois, num 

primeiro momento, os outros viajantes não se dão conta do que acontece com os que 

viajam na parte debaixo do trem:  

[...] Oímos los gritos de los migrantes que viajaban en el techo. Mordaces, 

alegres, bromistas, los gritos parecían llegar de otro mundo. Cercanos y 

distantes, los migrantes iban allá arriba, ajenos a la pavorosa muerte de Juana. 

Le di agua a Elena y luego tomé yo. Estamos todavía atorados en el grito y en 

el vacío de Juana. Iba allí con nosotros, pero ya no estaba. La imaginaba 

despertando justo al instante en que se dio cuenta de que se había soltado y se 

caía […] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 77). 

 

O trem é representado, por um lado, como a personificação do mal ao mesmo 

tempo em que, por outro, simboliza a única esperança de chegar ao Norte. Assim, o 

mesmo trem que tirou a vida de Juana, mutilou o corpo de Waldo e serviu de cenário para 

a morte de Rep (migrante que enlouquece no trem e sua loucura o leva a morte), é o 

mesmo trem que os levará, supostamente, até aos Estados Unidos.  

A morte de Juana, assim como a de outros migrantes, causa muita dor nos seus 

companheiros de viagem, pois, por meio delas, eles se conscientizam efetivamente dos 

riscos a que estão expostos. Terra de ninguém, quem morre em La Bestia e no território 

mexicano não terá nem mesmo seus corpos recuperados, é o que nos mostra o romance.  

Após fazermos uma análise introdutória a respeito das relações entre La Bestia e 

os personagens, trataremos das representações de tais personagens, principalmente no que 

tange aos encontros e desencontros vividos por eles ao longo da narrativa. No próximo 

item, focaremos nossa atenção na trajetória desses personagens a partir de suas histórias 
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pessoais, familiares ou coletiva, observando os encontros e desencontros que ocorrem 

durante as viagens.  

 

4.2 A viagem como subversão à ordem estabelecida  

                                                                                           

Toda trama que envolve os personagens na narrativa começa quando Wilbert pai 

e Wilbert filho vão à embaixada dos Estados Unidos em Honduras com o propósito de 

conseguirem o visto americano para viajarem legalmente para aquele país. Entretanto, 

essa possibilidade lhes é negada como observa o narrador:  

[...] Para nosotros no hay permiso, decía Wilbert. Para nosotros, nos 

preguntaba alguien. Para nosotros los pobres. Para que te den permiso de 

trabajar allá hace falta demostrar que no necesitas trabajar allá. Cómo. Es 

complicado, Waldo, otro día te explico. Y Waldo y yo nos quedamos con unas 

ganas de saber (HERNÁNDEZ, 2013, p. 15). 

 

Diante da negativa da embaixada norte-americano em Honduras, Wilbert pai, seu 

irmão Valente e seu filho Wilbert resolvem migrar de maneira ilegal, mesmo sabendo os 

riscos que essa atitude acarretaria: 

Mi papá, Wilbert y mi tío Valente salieron rumbo a Estados Unidos el 26 de 

agosto de 1997. No es que yo me acuerde. Lo que pasa es que son fechas 

familiares, de esas que se instalan en la memoria de todos sin que se sepa cómo 

y que se van haciendo referencia para saber si algo pasó antes o después, como 

una línea que señala el término de una forma de vida y el comienzo de otra. 

Durante mucho tiempo dijimos, para acomodar algunos de nuestros recuerdos 

comunes: antes de que se fuera Wilbert, después de que se fuera Wilbert 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 17). 
 

Essa é uma das primeiras cenas descritas pelo narrador a respeito da viagem dos 

três personagens, que é marcada, inclusive, por muitos desencontros e, sobretudo, pelo 

fracasso dos personagens diante das diversas circunstâncias nas quais se encontram em 

território mexicano. A partir desse instante, o destino dos três tomará rumos distintos, o 

que marca um antes e um depois na história da família Milla Funes.  

 Wilbert (pai) é o primeiro membro da família que resolve viajar para os Estados 

Unidos com o propósito de sair da miséria e acaba não vendo outra alternativa que não 

seja a de migrar. Num primeiro momento, Wilbert representa o mito do migrante exitoso 

nos Estados Unidos ao encarnar o mito do seu pai, “el abuelo”, migrante que voltou 

“rico”, o que inspira confiança e respeito em seus familiares e vizinhos, que o acabam 

vendo como exemplo: 

Ya no recuerdo cómo supe, porque esas cosas se saben desde siempre, que una 

de las razones por las que mi abuelo inspiraba tanto respeto entre los vecinos 

era que había trabajado siete años en Estados Unidos. Se había ido después de 
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las inundaciones que le quitaron su primera tierra, sin ánimo de derrota, y había 

regresado, tan rico que compró la casa grande y dos hectáreas en Miramelinda. 

Las estampas del abuelo en medio de calles pavimentadas, edificios y carros 

nuevos alumbraban la memoria colectiva. Otros conocidos se habían ido, pero 

ninguno por tanto tiempo y ninguno con tanta fortuna. Lo que pasa es que sos 

lechero, le decían a mi abuelo los vecinos, porque en el norte había trabajado 

de jardinero, chofer y soldador, había cohibido al hambre y se había privado 

de ropa con tal de regresar con los anhelados dólares que en Honduras 

multiplicaban su poder de alcance. (HENÁNDEZ, 2013, p. 13). 
 

O discurso utópico do narrador, que como todo discurso utópico cria heróis, acaba 

se projetando na biografia do “abuelo”, um migrante que conseguiu vencer nos Estados 

Unidos, sendo considerado exemplo de êxito, de conquista financeira. Sua história se 

transforma num referente para sua família, uma vez que, depois de tantos anos e num 

contexto muito diferente daquele no qual migrou, seus relatos ainda convencem Wilbert 

a repetir a mesma viagem para os Estados Unidos em busca de seu grande objetivo: 

reconquistar a vida que outrora tivera com “el abuelo”. Nesse contexto, a migração é 

construída como uma tradição familiar, como algo que está ligado a ancestralidade. Dessa 

forma, a lógica que prevalece é a de que, se avô conseguiu, seus descendentes também 

conseguirão.  

Toda a problemática vivida na casa da família Milla Funes é um microcosmos das 

relações que permeiam a sociedade hondurenha. Aqui, a casa não é um espaço de relações 

harmônicas, de paz, de tranquilidade, como se observa nos discursos nacionais, 

conservadores, que apresentam a família patriarcal como modelo por excelência. No 

romance em questão, a família é representada de forma fragmentada, a princípio, pela 

pobreza e, em seguida, pela migração. Em meio às dificuldades econômicas enfrentadas 

por ela, existem certos temas, por exemplo, que o narrador protagonista não quer que sua 

mãe conheça, para não aumentar o seu sofrimento. Isso rompe, de certa forma, a 

tranquilidade familiar normalmente esperada em uma família “modelo”. 

Com o propósito de recuperar esse status familiar perdido por conta dos problemas 

econômicos, Wilbert resolve migrar como indocumentado e, a partir desse momento, 

começa a sentir na pele aquilo que escutava somente por meio dos poucos relatos de 

fracasso, visto que a maioria dos relatos que conhecia era de sucesso. De qualquer forma, 

mesmo ciente das dificuldades que enfrentaria durante a viagem, ele continua acreditando 

na possibilidade de reconquistar o status que tivera sua família, ainda que o mito “de 

abuelo lechero” tenha se reduzido apenas a um símbolo, a um espelhismo, a uma memória 

distante que não mais reflete o presente.  
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É nesse cenário que Wilbert, seu filho de mesmo nome e seu irmão Valente 

decidem migrar. O desejo dele é regressar depois de três anos e, enquanto estiverem lá, a 

outra parte da família deve permanecer unida em Honduras, esperando os dólares que eles 

enviariam. Contudo, a primeira tentativa de Wilbert de chegar aos Estados Unidos 

termina frustrada por sua deportação ainda no início do trajeto no México pelas 

autoridades deste país.  

Além de voltar como fracassado, tem que enfrentar as acusações da família, 

especialmente de sua cunhada, pelo desaparecimento de seu irmão Valente no México. A 

esse fato soma-se o desaparecimento de seu filho Wilbert, que só dois anos depois de sua 

chegada ao território norte-americano avisa aos familiares que estava bem e trabalhando. 

Durante boa parte da narrativa, Wilbert vive atormentado pela pobreza e pela 

culpa pelo desaparecimento de seu irmão. Num contexto dividido entre o desespero de 

ver sua família se degradando economicamente e a esperança de buscar uma solução para 

isso, decide empreender viagem rumo ao Norte novamente. 

Apesar do fracasso da primeira viagem, planeja a segunda ainda mais confiante 

nos relatos exitosos de migrantes hondurenhos, principalmente pensando na história de 

seu pai: 

Tres años, decía mi papá, nos vamos a quedar tres años en Estados Unidos, 

porque con lo que se gana allá en tres años vivimos aquí toda la vida. Tanto 

así. Tanto así y más. Si trabajamos duro y gastamos poco, nos traemos treinta 

mil dólares cada uno. Había hecho cuentas. Pero algo tenemos que comer. 

Comeremos poco. Pero algo tenemos que mandar algo a la familia. Claro, pero 

de lo que mandaremos, guardarán la mitad o pondrán un negocio. O por lo 

menos cuando regresemos. A mí me gustaría poner una tienda. A mí un taller 

mecánico. A mí una carpintería. Pues imagínense. Nos imaginábamos: regreso 

feliz, los bolsillos llenos, ahorros debajo del colchón, una vida sin angustia […] 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 39). 

 

O trecho acima mostra certa ilusão e espelhismo a respeito da maravilha de vida 

que terão trabalhando nos Estados Unidos. É um relato permeado pelo discurso dos 

vencedores, que se sobrepõem ao dos que fracassaram na tentativa de conquistar uma 

vida digna trabalhando em tal país. Aqui observamos um discurso muito comum no 

contexto dos movimentos migratórios, seja no âmbito da migração internacional, caso 

dos nossos personagens, seja no contexto regional, onde os relatos dos vencedores sempre 

se sobrepõe aos dos vencidos, uma vez que os migrantes precisam manter viva a sua 

esperança, o seu desejo de concretização da utopia. 

Nesse cenário, o personagem empreende sua segunda viagem com os mínimos 

recursos e viaja, dessa vez, com seus filhos Waldo e Walter, além de seus sobrinhos 
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Danilo e Lucía. Na Guatemala, é interceptado pela polícia, que cobra propina dele e dos 

demais migrantes do grupo. Após isso, cruza o rio Suchiate com tranquilidade, pois apesar 

de fazer parte da fronteira sul entre o México (Ciudad Hidalgo) e Guatemala (Tecún 

Umán), lugar por onde passam milhares de migrantes, cruzá-la não demanda muito 

esforço dos migrantes. 

Esse espaço fronteiriço é um mundo aparte do território mexicano, um mundo no 

qual se mesclam migrantes, mercadorias e habitantes dos dois lados da fronteira. Não é 

uma tarefa fácil identificar quem é migrante ou quem não é, justamente porque estes se 

comportam da mesma forma que qualquer um que deseja cruzar essa fronteira. 

O que mais nos chama atenção nas palavras do narrador é a referência a si e aos 

demais migrantes como “sem nomes”. Ser sin nombre significa não existir, mas como 

entender a existência de uma inexistência? Aqui retomamos os conceitos de sujeito e não 

sujeito assinalados nas páginas anteriores, pois existir e não existir podem ser 

interpretados como ser ou não ser sujeito. Nessa perspectiva, sua condição de migrante 

indocumentado é uma condição de não sujeito. Não obstante, essa condição de 

“inexistência” ao cruzar o rio Suchiate é apenas o início de uma peregrinação muito maior 

pela qual passará na tentativa de cruzar o México. Após atravessar o Suchiate, as coisas 

mudam e, a partir desse instante, surge o temor por conta dos abusos praticados pelos 

grupos criminosos e pelas sutoridades mexicanas:  

[...] Mi papá le pidió que lo dejara pasar, que más iba a La Arrocera. No me 

acordé de otro nombre, nos dijo luego. Allí no hay nada, dijo el soldado. Más 

adelantito, dijo mi papá. Usted es un migrante, viene a trabajar, a quitarle el 

trabajo a los mexicanos. No, adelantito de La Arrocera, dijo, satisfecho de sí 

mismo. Sí, me dijo papá, obnubilado. El soldado parecía contento con el 

interrogatorio. Mi papá le había dicho la verdad y el soldado se alegraba de 

haberlo llevado hasta la confesión. Soy listo parecía decirse. Estoy cabrón. 

Usted va a Estados Unidos, le parte la madre a un gringo y regresa, estamos. 

Estamos, dijo mi papá, y volteó a ver todas partes, como si se asegurara de 

ningún gringo hubiera oído. El soldado se levantó, se acomodó el rifle y 

bostezó. Mi papá recogió sus cosas, lentamente, y se echó a andar hacia 

nosotros despacio. Ya oía la voz del soldado, Eh, adónde va, deténgase o 

disparo. Pero el soldado volvió a bostezar, a acomodarse el rifle y a sentarse. 

Más de quince migrantes esperaban en fila (HERNÁNDEZ, 2013, p. 52). 

 

Este é o primeiro momento durante a segunda viagem de Wilbert no qual se sente 

profundamente humilhado diante das perguntas do soldado, que tenta conseguir provas 

suficientes para deportá-lo como fazem, normalmente, com os migrantes centro-

americanos em seu país. A situação se complica quando Wilbert assegura que irá a La 

Arrocera, lugar onde não existe nada, segundo o policial que o interroga. Se não há nada 

nesse lugar por que alguém iria querer ir para lá, argumenta o policial. Entretanto, apesar 
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do desconcerto de Wilbert diante desse episódio, o interrogatório do soldado não tem 

nenhuma consequência grave, o que lhe permite seguir viagem.  

Depois disso, a próxima parada de Wilbert ocorre no Albergue do Padre Flor, 

onde permanece dois dias e, em seguida, pega La Bestia. É nesse contexto que sofre um 

imenso golpe ao perceber que seu filho Waldo havia caído do trem e não saber, 

consequentemente, se estava vivo ou morto. Como os migrantes sobem ao trem enquanto 

este está em movimento, Wilbert teve que esperar a parada do trem na estação seguinte 

e, somente após muito tempo de angustia, consegue voltar para procurar o filho. 

A partir deste momento, ele se vê hesitante e seu desejo de chegar ao Norte acaba 

ficando em segundo plano. Destroçado pelo acidente de Waldo em La Bestia, resolve 

procurar o filho e, somente após dias de muita procura, descobre que este se encontra na 

Casa de dona Olga79, um albergue destinado a migrantes mutilados pelo trem.  

Quando fazemos um recorrido pela narrativa, o personagem assinalado parece 

ocupar um espaço secundário nela. Entretanto, ao analisarmos sua história 

detalhadamente, notamos a sua importância no romance. Ele é um personagem que está 

entre aquilo que outrora representou como patriarca da família e o que deseja alcançar 

para a sobrevivência dessa família. Porém, chega um momento do relato que esse desejo 

de recuperar aquele status “del abuelo lechero”, de um passado, comandado por seu pai, 

se perde e o que passa a valer é a sobrevivência de sua família. 

Depois desse episódio, Wilbert regressa à Honduras derrotado em todos os 

sentidos. Num primeiro momento porque vê seu filho arrasado pela mutilação e, num 

segundo momento, porque, pela segunda vez, falha com sua família. Não bastasse tudo 

isso, ainda teria que enfrentar uma pobreza ainda maior do que a que vivia antes de 

empreender viagem. Willbert termina sua história como mais um migrante centro-

americano que fracassa ao tentar superar as adversidades.  

Assim como muitos migrantes centro-americanos, Waldo resolve viajar como 

migrante indocumentado, pois acredita que mudará o rumo de sua vida trabalhando em 

tal país e, da mesma forma, como seu pai e demais membros da família, nutria a ilusão 

de conseguiria, em apenas três anos, os recursos suficientes para resolver seus problemas 

econômicos, visto que, segundo seus cálculos, durante esse tempo juntaria dinheiro 

suficiente para viver o resto da vida em Honduras.  

                                                           
79 Casa de doña Olga – A Casa de dona Olga, representada no romance, se chama na realidade Albergue 

Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante e foi criada por Olga Martínez Sánchez, mexicana que se 

dedica há vários anos a ajudar os migrantes centro-americanos mutilados pela Bestia em seu país.  
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Nesse primeiro momento da narrativa, Waldo é apenas um migrante como 

milhares de outros que planeja chegar aos Estados Unidos, porém sua história ganha 

protagonismo no romance quando ele cai de La Bestia e acaba mutilado. Este é um 

momento do romance que provoca comoção, dado os elementos externos que confirmam 

esta realidade representada pela ficção. Como bem observa o narrador, a tragédia da 

mutilação não atinge somente o corpo, ela lacera principalmente os sonhos de toda uma 

vida. É sobretudo nesse episódio que La Bestia é representada como um animal de 

múltiplas caras, como o senhor da vida e da morte, símbolo da esperança, mas também 

de desengano e de tragédia.  

Isso permanece durante todo o romance, pois o trem assume esse duplo papel, 

tanto de anjo como demônio. Anjo porque é ele que, supostamente, levará os migrantes 

ao seu destino, mas demônio porque também tira suas vidas ou as mutila muitas vezes: 

Waldo reproduce sus recuerdos y yo, desde sus recuerdos, reproduzco la 

tragedia. El relato es suyo, aunque sea mío el lenguaje. Es un relato de instantes 

eternos, segundos que se quedan para siempre, que abandona su fugacidad para 

quedarse en la memoria, dentro del cuerpo mutilado. Waldo logró poner un pie 

y una mano en el tren y al mismo tiempo, con la otra mano, jalar a Lucía hasta 

impulsarla hacia arriba, como si la estrellara contra las paredes del tren. No 

había pensado en ello, no había practicado […] Waldo gritó una vez y otra vez. 

Veía a Lucía patalear, a punto de soltarse. Waldo se estiró, perdió el apoyo de 

sus pies, empujó a Lucía por la cintura y sintió cómo, por fin, los pies de ella 

dejaban el aire y se asentaba en alguna parte. Al mismo tiempo de saberla ya 

segura, se descubrió él desprendido […] Menos de un segundo sintió un ardor 

en la cintura, la espalda dolorida, la cabeza aturdida. Me caí, pensó, y alcanzó 

a ver Lucía de pie, avanzando con el tren, fue un momento brevísimo. Después 

el tren siguió pasando y Waldo vio a los migrantes que desde del tren lo veían, 

rostros que aparecían y desaparecían. Se cayó gritaron algunos. Me caí, pensó, 

hablan de mí […] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 58). 

 

A cena descrita acima é especialmente chocante porque Waldo, em questão de 

segundos, sente que algo aconteceu ao seu corpo, mas não pode fazer nada, mesmo porque 

não sabe exatamente o que lhe aconteceu. Nesse momento, a dor é tão grande que acaba 

perdendo a consciência e, quando volta a si, já está num hospital. 

Essa cena é reelaborada no romance carregada de dor e de crueldade desmedidas, 

particularmente quando a dor física de Waldo se mescla ao seu sentimento de impotência, 

que vai muito além daquilo que ele pode suportar. “Reconhecer” seu “novo” corpo e sua 

identidade mutilada é o seu novo desafio, em todos os sentidos, depois do acidente. Waldo 

se sente como um nada, um ninguém que veio da merda e agora se encontra numa merda 

maior ao ver seu corpo cortado quase pela metade.   

No hospital, recebe a visita de dona Olga, quem deseja levar o personagem para 

seu albergue, no entanto, nesse momento, Waldo faz uma série de questionamentos a ela 
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que parecem, a princípio, se tratar de ingratidão, uma vez que ela se propõe a cuidar dele. 

Entretanto, observando as entrelinhas, notamos que Waldo não está questionando dona 

Olga e sua boa vontade em ajudá-lo, mas sim está muito deprimido e revoltado com a 

situação na qual se encontra. 

Sua chegada ao albergue de dona Olga é marcada por muita dor, principalmente 

depois de perceber a existência de um grande número de migrantes na mesma situação 

que a sua. Vários conterrâneos hondurenhos, muitos salvadorenhos, nicaraguenses, 

guatemaltecos, todos mutilados pelo trem, pela desesperança e pela pobreza de seus 

países: 

En la casa de doña Olga abundaban los iguales a mí, hombres y mujeres 

incompletos. Había guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños. 

Allí estaban los sin brazos, los sin piernas, los hundidos en sillas y camas, 

mutilados de alguna parte. Habían ojos vendados, frentes abultadas, espaldas 

macheteadas […] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 60).  

 

Inicialmente se apresenta totalmente indignado pela situação na qual se encontra 

ao se ver apenas com um vulto, uma sombra, um ninguém junto aos outros ninguéns que 

se encontram naquela casa. Não obstante, com o passar do tempo, de mutilado revoltado, 

acaba assumindo outro papel: o do jovem mutilado solidário, que recebe outros migrantes 

na mesma situação e tenta confortá-los, ainda que muitos deles recusem a ajuda 

inicialmente. Waldo parece ter aceitado a sua nova condição, contudo não cogita a 

possibilidade de regressar para Honduras, não tem forças suficientes para enfrentar seus 

familiares e amigos, que desconhecem, até esse momento, a sua real condição ou 

paradeiro. Ele permanece no albergue, imaginando que sua família não iria à sua procura, 

entretanto seu pai aparece após longos dias de busca. 

Para o pai, ter saído de Honduras com seu filho fisicamente perfeito e encontrá-lo 

apenas com a metade do corpo, foi um golpe muito doloroso, não somente por ver a 

situação física de Waldo, mas, sobretudo, também pela carga emocional que toda a 

situação acarretava. A reação do filho à sua tentativa de abraço, deixa-o completamente 

destruído, uma vez que esperava uma reação diferente, não estava preparado para 

enfrentar um momento tão difícil como aquele. Waldo não tem forças para se aproximar 

do pai: 

[...] Wilbert el papá, de pie, sereno y a la vez ansioso. Waldo se detiene. Se ven 

de frente a unos metros. Waldo se levanta los hombros, como diciendo ahora 

soy esto, pa, por qué tenía usted que venir. Hace girar las ruedas lentamente. 

Se acerca […] Wilbert se acerca y le pasa la mano por la frente, por la cara. Le 

toma la mano, que se aferra a la rueda. – He andado buscándote, hijo, de aquí 

para allá, preguntando. – ¿Y ahora?  – Wilbert se contiene. Aprieta los ojos, 

tensa toda cara para no llorar. Quiere abrazarme, piensa Waldo, y siente que 
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su cuerpo se pone rígido, como en guardia. Que no se le ocurra, papá.  – 

Quisiera abrazarte […]  – Wilbert siente que sus ojos se humedecen y se 

reprime. Se propone no llorar desde que supo dónde estaba Waldo, lloró antes, 

un día completo, para no hacerlo delante de su hijo, pero Waldo es ahora un 

mutilado, es evidente como su cuerpo termina en la cintura […] 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 147-148). 

 

Apesar do distanciamento de Waldo, Wilbert continua tentando convencê-lo a 

voltar para Honduras com ele, porém aquele argumenta não ser o único mutilado na casa 

de dona Olga. Wilbert tenta contra argumentar, mas Waldo está determinado a 

permanecer no México e o real motivo é não suportar a ideia de retornar ao seu país 

fracassado duas vezes, ou seja, além de não conseguir chegar aos Estados Unidos, após o 

acidente passa a ser um jovem mutilado. A viagem e o caminho, portanto, deixam de 

existir para Waldo a partir do momento em que ele perde as suas pernas, condição 

primeira para um caminhante. 

Wilbert regressa a Honduras e Waldo permanece, contra a vontade do pai, na casa 

de dona Olga. Nesse intervalo, Walter é deportado pelas autoridades mexicanas e sua mãe 

o implora para que a leve para visitar Waldo no México. A chegada de Walter e María de 

la Piedad ao albergue causa um impacto ainda mais profundo em Waldo do que a visita 

de seu pai. Maria de la Piedad sabia da mutilação do filho pelo relato de seu marido, 

imaginava mil coisas, mas não sabia exatamente a real situação dele. Waldo nunca pensou 

ou nunca quis pensar na probabilidade daquele encontro. Entre voltar para Honduras e 

enfrentar uma condição como essa e estar entre pessoas que estão na mesma situação, o 

melhor foi não pensar na possibilidade de retorno, ou seja, a segunda opção.   

Por aqueles dias, o mesmo trem que havia mutilado Waldo e tantos outros 

migrantes foi destruído pelo furacão Stan (2005). Como assinalado anteriormente, 

consideramos La Bestia (trem) como um dos personagens centrais na narrativa, já que ela 

redefine caminhos e destinos ao mutilar e tirar vidas ao mesmo tempo em que representa 

a única esperança dos migrantes de “chegarem ao seu destino”. Por isso, depois de tanta 

barbárie, ela também perde a “vida”, mutilada pela força da natureza, o que representa, 

no romance, como uma espécie de acerto de contas entre ela e os inúmeros mortos e 

mutilados. Nessa parte da narrativa, a personificação do trem fica ainda mais evidente no 

romance. Se o consideramos como um mero meio de transporte, a ideia de vingança não 

faz sentido, uma vez um trem simplesmente não sente. No entanto, se o consideramos a 

partir de uma perspectiva personificada em que o trem simbolizaria um sujeito, governo, 

ou nação, podemos pensar na ideia de vingança, mesmo que a destruição do trem dificulte 

ainda mais vida de milhares de migrantes em trânsito pelo território mexicano.  
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4.3 La Bestia: anjo de vida e/ou anjo de morte 

 

Como assinalado, os conceitos de Viagem, Caminho e La Bestia80/Trem estão 

interligados em toda a narrativa. Entretanto, quando nos deparamos com a história do 

personagem Waldo, percebemos outro conceito importante que também está 

interconectado com os três anteriores: o da mutilação, reelaborado por Alejandro 

Hernández em seu romance.  

A mutilação física representada no romance é o ápice de uma mutilação muito 

mais ampla sofrida pelo personagem, pois, em seu país de origem, já era um mutilado 

socialmente, fato que o levou a migrar. Cada vez que Waldo vai se distanciando de seu 

território de origem, de sua cultura, de sua família, vai se mutilando ainda mais e a 

mutilação física é o símbolo máximo dessa mutilação. Nesse sentido, podemos afirmar 

que Waldo é mutilado, primeiro, de sua família ao ter que deixá-la para migrar, é 

mutilado, segundo, pelo seu país, que o trata como um ser invisível socialmente, é 

mutilado, terceiro, por sua condição de não sujeito e, em última instância, é mutilado no 

primordial, seu corpo, o que lhe impede de seguir buscando meios de curar essa mutilação 

social. Após o acidente a situação de Waldo ganha status de tragédia, uma vez que sua 

mutilação física agora o deixará ainda mais visível físicamente e invisível socialmente. O 

que, a partir desse momento, o diferencia dos demais personagens do romance é sua 

mutilação física, já que a mutilações social e psicológica fazem parte do seu cotidiano e 

dos demais personagens. 

Nesse cenário, cabe ressaltar os conceitos visibilidade física e invisibilidade 

social. Por um lado, entendemos por visibilidade física o fato dos migrantes serem vistos 

fisicamente, ou seja, tanto em seus países de origem como nos países de trânsito e destino 

são vistos, sobretudo, nos países de trânsito e destinos nos quais são perseguidos tanto 

pelas autoridades do governo quanto por grupos criminosos que veem transformando a 

migração num negócio rentável, numa mercadoria de alto valor monetário. Ao longo 

romance, observamos diversas táticas de sobrevivência utilizadas pelos personagens com 

o propósito de fugir dessa visibilidade física. Por outro lado, entendemos como 

                                                           
80Ao observamos La Bestia e sua relação com a mutilação, principalmente toda a tragédia reelaborada no 

romance através da mutilação do personagem referido, é impossível não associarmos diretamente à 

situações cotidianas vividas por centenas de migrantes que perdem partes do corpo ou a própria vida em 

acidentes provocados por ela no México. Segundo dados da Asociación de Migrantes Retornados con 

Discapacidad (AMIREDIS, 2015), há registros de 700 hondurenhos, 500 guatemaltecos e 300 

salvadorenhos mutilados.  
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invisibilidade social o descaso com o qual os migrantes são tratados tanto em seus países 

como nos países de trânsito e de destino. A mutilação física de Waldo é uma imagem 

concreta dessa mutilação primeira, a despersonalização dos personagens quando saem de 

seu povoado, de seu país. Ao sair de Honduras, Waldo vai sendo mutilado, de maneira 

gradativa, também emocionalmente por tudo que representa deixar sua família, seus 

amigos e sua pátria.   

Ao ser mutilado, perde sua condição de caminhante e não pode seguir viagem, 

uma vez que suas pernas eram a condição que lhe permitia migrar, caminhar. Como ser 

um caminhante sem pernas? Já não será mais identificado simplesmente como Waldo, 

mas como o jovem mutilado, sendo essa condição a sua nova identidade. Sendo assim, 

poderíamos afirmar que a cicatriz da mutilação é a marca do passado, mas é ao mesmo 

tempo a sua identidade no presente. Quando as pessoas o veem, o primeiro aspecto que 

lhes chama a atenção é a sua cicatriz81.  

Também poderíamos considerar cicatriz como uma escritura. A cicatriz ou as 

cicatrizes são a vida, a experiência. Nessa perspectiva, as cicatrizes são como as rugas da 

nossa pele, as rugas são a escritura que a vida vai deixando no rosto humano que não 

podem ser controladas. 

 

4.4 O narrador e a memória do caminho  

 

A trajetória de Walter como a dos demais personagens é marcada por encontros e 

desencontros, porém ele é um personagem que se diferencia dos demais em muitos 

aspectos. Em primeiro lugar, porque, como narrador protagonista do relato, narra, em um 

primeiro momento, a partir de suas memórias, sobretudo quando sua família planeja a 

primeira viagem para os Estados Unidos. Em segundo lugar, porque, ao longo romance, 

passa por um processo de transformação profundo, especialmente pelo valor que lhe é 

atribuído pelos seus companheiros durante sua segunda viagem, que o transformam em 

seu guia, algo impensável em sua primeira viagem. Em terceiro lugar, por sua relação 

amorosa com Elena e por sua amizade com El Profeta. Em quarto, por sua relação com a 

leitura e com a escrita, marcando seu protagonismo no romance desde as primeiras 

páginas, o que está totalmente ligado a autoficção.   

                                                           
81 Poderíamos mencionar nesse ponto como exemplo de cicatriz como marca identitária o personagem 

Ulisses da Odisseia de Homero. Esse personagem, ao regressar à Ítaca, tenta disfaçar sua identidade, mas 

logo é reconhecido por causa de uma cicatriz na sua perna.  



222 
 

Walter inicia o romance narrando muitos fatos a partir de sua memória individual 

e de uma memória coletiva, familiar. Poderíamos dizer que sua memória individual é a 

aquela que ele a preserva a partir do que ouviu e entendeu como própria, visto que a 

memória é uma construção feita no presente por meio de vivências/experiências passadas. 

Em contrapartida, a memória coletiva se alimenta por meio das diversas memórias 

oferecidas por um grupo social, o que Maurice Halbwachs (1990), denomina como 

“memória afetiva”'. Dessa forma, tanto no processo de produção da memória quanto no 

de rememoração, o outro desenvolve um papel primordial. Sendo assim, essa memória 

coletiva tem como função principal contribuir para o pertencimento de um grupo: 

Esta memória coletiva tem assim uma importante função de contribuir para o 

sentimento de pertinência a um grupo de passado comum, que compartilha 

memórias. Ela garante o sentimento de identidade do indivíduo calcado numa 

memória compartilhada não só no campo histórico, do real, mas sobretudo no 

campo simbólico (ZILDA, s/d, p. 3). 

 

Na narrativa, a memória coletiva de Walter começa a se desenvolver no seu 

povoado por meio dos diversos relatos que ele ouve a respeito da migração de seus 

vizinhos, amigos, conhecidos e de sua própria família para os Estados Unidos. Relatos 

estes que se dividem entre fracasso e vitória, sendo estes últimos os preponderantes e os 

que povoam o cotidiano da família Milla Funes e demais moradores do povoado.  

Nessa perspectiva, quando a família planeja a primeira viagem, Walter ainda é um 

menino, um adolescente que não tem a dimensão clara do que significa tentar chegar aos 

Estados Unidos pelo território mexicano. Nesse cenário, ele e seu irmão Wilbert se 

questionam a respeito do porquê da construção do muro pelos Estados Unidos e eles 

mesmos respondem seus questionamentos, afirmando que o muro foi construído porque 

muitos mexicanos estavam cruzando a fronteira e, como não são mexicanos, não teriam 

nada a ver com tal muro.  

Percebemos um total desconhecimento de Walter e de sua família a respeito não 

só do que significava cruzar a fronteira norte, mas, sobretudo, do que significa cruzar o 

México, uma vez que encaravam esses espaços por meio de espelhismos que não 

condiziam com a realidade. Por isso, a primeira viagem da família marca um antes e um 

depois na vida de Walter: 

Mi papá, Wilbert y mi tío Valente salieron rumbo a Estados Unidos el 26 de 

agosto de 1997. No es que yo me acuerde. Lo que pasa es que son fechas 

familiares, de esas que se instalan en la memoria de todos sin que se sepa cómo 

y que se van haciendo referencia para saber si algo pasó antes o después, como 

una línea que señala el término de una forma de vida y el comienzo de otra. 

Durante mucho tiempo dijimos, para acomodar alguno de nuestros recuerdos 

comunes: antes de que se fuera Wilbert, después de que se fuera Wilbert 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 17). 
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O trecho acima faz parte da primeira das quatro viagens realizadas pela família, 

no entanto, até esse momento, Walter narra a história da migração a partir da perspectiva 

do outro, dos relatos que havia escutado, dos preparativos da viagem do seu pai, irmão e 

tio, das histórias fantasiosas dos moradores de seu povoado, de uma memória individual 

e coletiva.   

A viagem da família causa tanto impacto em Walter que ele chega a sonhar com 

seu irmão Wilbert trabalhando nos campos norte-americanos: 

Una noche soñé a Wilbert en un campo bien trabajado, sembradíos infinitos 

para los ojos. Lo soñé trabajando, sudando, riendo. Traía una camisa blanca 

sin botones, el pecho húmedo. Me descubrió Wilbert viéndolo y me dijo vete 

a casa, esto no es para vos, dile a mi mamá que ya pronto vamos a mandar 

dinero. Yo me acercaba y él se alejaba. Era imposible tocarlo. Yo gritaba, le 

decía que se regresara, que para qué se había ido, que mi mamá estaba asustada. 

Y él, sin gritar, como si me hablara en la casa, me decía. Deje el balón en la 

cavacha de atrás y las porterías debajo de la cama […] (HERNÁNDEZ, 2013, 

p. 20)  

 

Mais que um sonho, o fragmento acima parece um presságio, pois, como referido, 

dias depois seu pai é deportado do México, Valente desaparece no território mexicano e 

Wilbert segue viagem, porém não se sabe se chegou ou não aos Estados Unidos. Aqui o 

sonho de Walter e de sua família se transforma num pesadelo ao ver seu pai regressar 

fracassado pela deportação. 

No contexto do retorno da primeira viagem de seu pai, Walter afirma ter 

amadurecido a golpe ao tomar para si uma maior responsabilidade como membro da 

família. Agora, precisa se esforçar o triplo para que sua família possa ter o mínimo para 

sua sobrevivência. Nesse cenário, os trabalhos que ele e a família encontram pagam o 

mínimo, mas mesmo assim lhes resta uma esperança: “inventábamos esperanza de la 

nada” (Hernández, 2013, p. 23). Diante de todo o sofrimento que se abate sobre a família, 

Walter ainda acredita que as coisas vão melhorar em Honduras. Entretanto, como os dias 

vão passando e a pobreza vai aumentando, o único meio para sobreviver é tentar migrar. 

Nessa perspectiva, assevera Walter:  

Mientras yo me daba el gusto de leer como nunca lo había hecho, y como jamás 

he vuelto a hacerlo, la idea de la migración volvía incubarse en la familia. Tíos, 

primos y vecinos traían a cuento a cada instante historias exitosas de parientes 

de alguien que se había ido y ahora mandaba dinero desde Los Ángeles, San 

Francisco, Tucson o Chicago, historias de vencedores que retornaban con 

trocas gringas y pantalones nuevos, chamarras vistosas y lentes oscuras. Había 

también desde luego relato de extraviados, de adultos y jóvenes que se habían 

ido solo para perderse en el camino; de personas que regresaban a los tres días 

de macharse porque los habían detenido en México y los había mandado de 

retorno como si devolviera un pájaro a su jaula (HERNÁNDEZ, 2013, p. 32). 
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Nessa parte da narrativa, como em tantas outras, observamos os relatos de vitória 

que se mesclam com os de fracasso, sendo aqueles os que prevalecem. Como sinalizado, 

até esse momento, Walter fala a partir da memória, dos relatos e das histórias vividas 

pelos outros personagens. Não obstante, no momento em que decide viajar, passa a narrar 

a migração a partir de sua própria experiência.  

Nesse contexto, sai de Honduras rumo aos Estados Unidos com mais quatro 

membros da família e, com tudo “bem planejado”, dentro das possibilidades das quais 

dispunham, chegam a Guatemala. Nesse país, apesar de serem extorquidos pela polícia, 

cruzam o território guatemalteco com certa tranquilidade: 

El río Suchiate es la línea que divide a Guatemala y México. Allí están los 

balseiros de uno y otro de país que se turnan para compartir el negocio: un día 

trabajan los baseros mexicanos, otros los guatemaltecos. El cumplimineto de 

acuerdo flota invariable y hace posible la paz. Mercancías, cereales, huevos, 

granos. Quién sabe si droga o armas. Nadie supervisa, nadie vigila. Las 

covachas a ambos lados del río, las tiendas, los expendios. Nadie lleva camisa 

larga, deambulan las camisetas, los hombros descubiertos, las axilas como 

relámpagos, las piernas de sol, los pies descalzos. Hay susurros y gritos, altas 

las voces del mercado. Cuánto por el paso. Cuánto son. Allí está el puente del 

punto de entrada autorizado, por él pasan los que tienen papeles y solo quieren 

ir a México a comprar a sus tiendas. Los que vamos a Estados Unidos, sin 

documentos y sin nombre, pasamos por el río a la luz del día y a la vista de 

todos, pero supuestamente sigilosos. Nos sabemos y nos saben clandestinos y, 

sin embargo, en el Suchiate se puede ser clandestino sin sentirse culpable 

porque todo allí lo es. Toda la atmósfera es clandestina […] (HERNÁNDEZ, 

2013, p. 49). 

 

Essa é uma descrição perfeita do ambiente fronteiriço entre a Guatemala e o 

México, pois o rio Suchiacte é a linha divisória que separa os dois países e um espaço 

emblemático para os migrantes. Como bem observa o narrador, essa fronteira está 

dividida em dois espaços importantes: de um lado está uma ponte que dá acesso à Aduana 

e a Migração, por onde passam pessoas devidamente documentadas; do outro lado, não 

existe ponte e sim as balsas construídas a base de pneus de carro, por meio das quais são 

transportados habitantes de ambos os países, assim como as mais diversas mercadorias, 

como podemos observar nas seguintes fotografias: 
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Fotografia 3 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Fotografia 4 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Na sequência narrativa, Walter afirma que, ao pisarem em terras mexicanas, se 

sentiam como se fossem Cristóvão Colombo:  

No retornan de vacío: siempre hay algo para transportar: la mercancía del 

comercio legendario e imparable, ajeno a impuestos y adunas, fuera de 

registros y estadísticas. Pisamos tierra mexicana como si cada uno de nosotros 

fuera Cristóbal Colón y hubiéramos alcanzado nuestra propia gloria. Por fin en 

México. En México ya y, sin embargo, nada cambiaba. El mismo aire triste 

que respiramos en Honduras y Guatemala, respiramos ahora en Chiapas 

(HERNÁNDEZ, 2013, p 51). 

 

Após cruzar o rio Suchiate, Walter começa a experimentar sua verdadeira vida de 

migrante, uma vez que, cruzar o emblemático rio Suchiate, marca um antes e um despois 

em sua vida. Dessa maneira, é a partir do momento em que pisa terras mexicanas, após 

cruzar o Suchiate, que o sofrimento de sua vida como migrante o faz amadurecer de 

verdade e sua descrição a respeito do primeiro interrogatório da polícia mexicana ilustra 

bem isso:  

[...] Antes de que nos tocara el turno de la revisión, vimos que el soldado 

encargado metía las manos en cada mochila, en cada bolsa, en cada atadillo. 
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Entonces entendimos porque Tobías nos había dicho que no lleváramos todo 

el dinero junto, que nos lo repartiéramos entre todos y que luego cada quien 

guardara un poco aquí y otro allá. Si nos revisaran, algo lograríamos salvar. 

Quisimos pasar los cinco al mismo tempo, pero el soldado dijo no, un por uno 

[…] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 51). 

 

  Tobias é o “coyote” que os acompanha e, por sua experiência, sabia o que estava 

dizendo ao recomendar que tivessem cuidado dobrado em terras mexicanas. A atitude do 

soldado faz com que Walter comece a sentir na própria pele aquilo que ouvira nos relatos 

de seus conterrâneos que haviam passado por situações semelhantes no México e a 

sequência do longo interrogatório da polícia ressalta ainda mais essa percepção: 

[...] De dónde son. De Honduras, jefe. Adónde van. A México. Nomás a 

México. Sí. Y qué vienen a hacer. A visitar unos parientes, jefe. En un pueblo, 

cómo se llama, es un pueblo de aquí. Arriaga, me ayudó Lucía. Así que nomás 

a Arriaga, dijo el soldado. Sí dijimos […] No tienen documentos, no traen 

dinero, no cooperan. Mi papá le pidió que lo dejara pasar, que nada más iba a 

La Arrocera. No me acordé de otro nombre, nos dijo luego. Allí no hay nada, 

dijo el soldado. Más adelantito, dijo mi papá. Usted es un migrante, viene a 

trabajar, a quitarle el trabajo a los mexicanos. No, dijo mi papá, voy a Estados 

Unidos. El soldado parecía contento con su interrogatorio. Mi papá, le había 

dicho la verdad y el soldado se alegraba  de haberlo llevado hasta la confesión. 

Soy listo, parecía decir.  Estoy cabrón. Usted va a Estados Unidos, le parte la 

madre a un gringo y regresa, Estamos, dijo a mi papá y volteó a ver todas 

partes, como si se asegurara de que ningún gringo hubiera oído. El solodado 

se levantó, se acomodó el rifle y bostezó. Mi papá recogió sus cosas, 

lentamente, y se echó a andar hacia nosotros despacio. Ya oía la voz del 

soldado, Eh, adónde va, deténgase o disparo. Pero el soldado volvió a bostezar, 

a acomodar el rifle y a sentarse. Más de quince migrantes esperaban en la fila 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 51, 52). 

 

A frase mais dura ouvida nesse momento é você é um migrante que procura 

trabalho, vem tomar o trabalho dos mexicanos. Retórica do senso comum nos diversos 

países do mundo, ela sempre é usada quando se trata do tema da migração. O Outro, o 

migrante é sempre acusado por todas as mazelas dos países receptores e de trânsito, e uma 

dessas acusações é justamente a suposta falta de trabalho para os nacionais. 

A narrativa avança e a situação de Walter vai ficando cada vez mais complexa, de 

maneira especial quando seu irmão Waldo sofre o acidente. Porém, ele se vê obrigado a 

seguir viagem. É nesse meio tempo que conhece os migrantes, também hondurenhos, El 

Profeta e Elena, por quem se apaixona.  

A presença dos dois personagens muda totalmente o ambiente e os rumos da 

narrativa até então apresentada por Walter, observador e personagem da migração 

hondurenha. Na verdade, no momento em que Walter entra na narrativa como parte dela, 

automaticamente há uma mudança de perspectiva no ato de narrar a trajetória da 

migração, já que, a partir desse instante, seu olhar de narrador passa a ser um olhar de 
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quem também caminha, migra, e não mais o olhar de quem conhece o tema apenas pela 

experiência do outro.  

Após o encontro com Elena e El Profeta, Walter começa sua primeira experiência 

migratória e também amorosa, e essa paixão tem um papel importante no jogo literário 

proposto por Alejandro Hernández em seu romance, uma vez que a vida do personagem 

toma outra dimensão após seu encontro com Elena.  

A descrição feita por ele a respeito de seu primeiro encontro com ela é belíssima, 

porém muito tímida. Ao observá-la, ele se pergunta pelo motivo que levaria uma jovem 

tão bonita a estar num ambiente tão terrível como as vias de La Bestia. Para ele, esse não 

seria um ambiente digno para uma jovem como ela. Apaixona-se, mas sabe que, na 

situação em que ambos se encontram, seria muito complicado uma relação amorosa entre 

eles. Por isso, apesar de desejar estar com ela, tem a consciência de que não pode desviar 

o foco daquilo que o levou àquelas vias de trem, ou seja, chegar ao Norte. 

 Walter continua observando Elena ao mesmo tempo que ela o observa. É nesse 

contexto, que ambos começam um diálogo com Juana, uma migrante guatemalteca que é 

morta alguns dias depois pelo trem. Durante a conversa, Walter descobre que Elena é 

hondurenha como ele e que viaja com um irmão. O que mais nos chama atenção no 

diálogo dos três é o momento no qual Juana e Elena descrevem as noites em seus países 

e as comparam com as noites vividas no México: 

[...] En México las noches son más grandes dijo, Elena. Cómo es eso. No sé, 

pero em Honduras las noches no son iguales, como que el cielo es más pequeno 

y uno sabe donde está. Aquí no, aquí las noches se les desparraman a uno 

encima y no hay manera de saber hasta donde llegan. Aquello no tenía mucho 

sentido, pero me pareció que tenía razón, que mientras más grandes es un país 

sus noches son más grandes. Mirá que no sé por qué, le dije, pero es certo, en 

Honduras agarrás tu noche como una almohada y te dormís sobre ella como en 

tu casa. Y aquí mirá, y Elena señalaba a la distancia oscura, aquí no alcanzás a 

ver el fin. En Guatemala las noches son tristes, suspiró Juana, pero se sienten 

propias, no ajenas como aquí. Será que andamos de migrantes dije, yo. Será 

por eso, dijo Juana. Cuando uno anda en otra tierra, dije, no tiene a qué 

aferrarse, anda suelto, nomás, pura sobrevivencia. Adiviné que Elena sonreía. 

O no creés. No sé, dijo desde que salí de la casa no he pensado más que en el 

momento que sigue, nada de angustias ni de cáculos de cuánto falta [...] 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 75-76). 

 

No trecho anterior, nota-se uma linguagem poética para descrever as noites 

vividas em seus países em comparação às vividas no México. As noites nestas terras 

alheias nunca serão como as em terras próprias ainda que os migrantes transformem 

muitas vezes esses espaços considerados como não lugares em lugares próprios. De 
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qualquer forma, as relações que se estabelecem nesses ambientes são muito diferentes 

daquelas estabelecidas em seus países de origem.   

Por meio de diálogos como o referido anteriormente, Walter e Elena acabam se 

apaixonando e, apesar da timidez e de um certo distanciamento estabelecido por Elena, 

ao se aproximarem de Tenosique, importante estado mexicano no contexto das 

migrações, os dois se beijam pela primeira vez. Mesmo com as dificuldades da viagem, 

Walter e Elena estão muito felizes com o que estão vivendo, mesmo sendo encontros 

esporádicos e às escondidas, já que ela não quer que seu irmão os veja juntos. Nessa parte 

da obra, prevalece a impressão de que estamos lendo um poema de amor por causa da 

linguagem poética que Walter utiliza para narrar um de seus encontros com Elena: “[...] 

El amor y la luna navegaban en sus ojos” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 97).  

Um pouco antes desse encontro, ele conhece El Profeta, irmão de Elena, porém 

sente, inicialmente, com certo receio dele, porque Elena lhe havia advertido que ele o 

mataria se o vice beijando-a, primeiro e, segundo, porque ele lhe pareceu um jovem muito 

misterioso. Por essa perspectiva, a presença do personagem El Profeta tem muitas 

implicações importantes para o desfecho do romance, uma vez que, a partir desse instante, 

notamos o acréscimo na obra de determinada religiosidade, sempre relacionada a ele, 

personagem, aliás, que aparece e desaparece misteriosamente durante todo relato e sobre 

o qual trataremos mais detalhadamente logo adiante.  

Nesse contexto, a presença de um grupo de policias tira Elena dos braços de 

Walter enquanto se encontravam sozinhos nas vias do trem num de seus encontros que 

termina em tragédia: 

[...] Me separan de Elena, me levantaron como bulto y me estrellaron contra el 

suelo. Caí y me levanté al instante para ir hacia ella protegerla, pero entonces 

un tipo me golpeó en la frente. Con la vista empanada, vi cómo se llevaban a 

Elena, que forcejeaba, peleaba y me gritaba. Cargándola, la subieron a la 

patrulla. Sentí un inmenso mareo y luché para no desvanecerme. Ajumado de 

dolor, casi inconsciente, avancé hacia la patrulla y ní un disparo. El vehículo 

retrocedió un poco y luego se alejó. Me quedé allí, recordando, atado, tratando 

de ubicarme en donde estaba, qué había pasado, dónde estaba Elena. Eché a 

correr hacia el patio y cuando unos migrantes me vieron se acercaron, me 

detuvieron de las axilas, me recortaron, y entonces no pude mantenerme los 

ojos abiertos y empecé a hundirme en un sueño indeseable. Quise seguir vivo, 

levantarme, pero todo era muy oscuro ya, y los rostros de los migrantes 

desaparecieron. No sé cuánto después, quizás una hora, apareció la patrulla a 

lo lejos y solo el Profeta y yo corrimos donde se detuvo. Alcanzamos a ver que 

la puerta se abría, y de ella salía Elena, arrojada con violencia. Allí está su 

vieja, gritó alguien, pinches migrantes hijos de su puta madre. Yo corrí hacia 

Elena, el Profeta hacia la patrulla. Abracé el cuerpo adolorido, acaricié el rostro 

húmido de lágrimas. Arrodillado, quise matar y morir, con Elena en mis 

brazos. El Profeta regresó hasta donde estaba y me hizo a un lado. Se hincó y 

puso la cabeza de Elena sobre las piernas. Que te hicieron, oí que le decía. Y 
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era claro que no era una pregunta, sino un lamento desgarrador y desgarrado 

(HERNÁNDEZ, 2013, p.118- 119). 

 

                

Elena é levada a força por um grupo de policiais que a violentam brutamente. 

Walter se sente totalmente destruído por não ter sido capaz de protegê-la. Além disso, 

sente que El Profeta o culpa de alguma forma pelo fato de ter se afastado do grupo a irmã. 

Após o estupro, Elena se mantém distante de Walter e é levada ao hospital em seguida, 

onde não pode ser internada porque não há espaço, pois existem muitas outras pessoas 

precisando do mesmo serviço. Nessa parte da narrativa, o sofrimento de Elena se mescla 

à situação de precariedade de um hospital público mexicano que não oferece a mínima 

estrutura aos pacientes.   

Na sequência narrativa, afirma o narrador: 

[...] Una mujer violada, sin embargo, es siempre la madre, la hermana, la hija, 

la esposa, el amor de alguien. Esta vez el Profeta y yo éramos ese alguien. 

Ahogaba la impotencia, estrangulaba la rabia. Faltaba el aire, sobraba la ira. 

La Elena que me amaba me había dicho no vamos a ir más lejos, mientras yo, 

temblando de amor, la acariaciaba. Para mí ella era única, única entre todas las 

mujeres y podría distiguirla facilmente entre miles, y para los policías que 

habían abusado de ella era un objeto, una cosa sin nombre, un instante de nada 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 123). 

 

Realmente uma mulher violentada é sempre a irmã, a filha, a esposa, o amor de 

alguém. O detalhe que ganha destaque nas palavras de Walter está no fato de ele destacar, 

no fragmento acima, a vulnerabilidade a qual estão expostos, pois, dessa vez havia sido 

Elena, uma próxima pode ser a mãe, a irmã, a filha, a esposa, a mulher amada de alguém, 

ou seja, todas as mulheres estão vulneráveis diante de uma situação como essa. 

A narrativa avança e Elena continua em silêncio, se distancia cada vez mais de 

Walter e de todos. Nesse contexto, seu irmão, indignado por vê-la nessa situação, resolve 

ir à Delegacia averiguar quem foi o responsável pelo estupro e Walter o acompanha, 

temendo pelo que possa acontecer: 

[...] A distancia parecía un bar de miedo, de esos en los que se puede matar o 

morir sin que a nadie le importe. En la puerta había dos policías, fumando, 

semisentados en una saliente de cemento. Aun sentados, se advertía la 

diferencia de estaturas: uno era largo, más que alto, de espalda vencida por la 

altura; el otro bajo, vientre abultado y cuello invisible. Nos miraron con 

curiosidad. Migrantes. Será que se quieren si entregar. El Profeta se acercó a 

ellos y lanzó la pregunta que me había anunciado. Quiénes violaron a la 

migrante, preguntó, y yo me quedé a tres pasos, acobardado. Los policías 

sonrieron, sonrisa humedecida de alcohol. Uno gritó de adentro, Comandante 

Rufino, aquí le hablan. La respuesta salió por la puerta, resposta, autoritaria. 

Se me buscan que entren. No vamos a entrar, dijo el Profeta. Que no quieren 

entrar, comandante. Se oyeron ruídos, un cajón de escritorio que se cerraba con 

violencia, unos zapatos que bajaban al piso, una silla que rechinaba. Quien 

jodidos. A la luz de los focos de la entrada, vimos a un hombre gordo como 
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una morsa. Era de sombra. Una pistola sobresalía de la masa, apretaba al 

cinturón. Quién me busca. Ellos. El comandante empujó la cara hacia adelante, 

como si le estorba la oscuridad para vernos. Quién violó a la migrante 

preguntan [...] Qué quién qué. La migrante, comandante, que quién la violó. A 

cuál de todas, dijo, y los policías celebraron la ocurrencia. Ha de ser a la última. 

A la última todavía no la violan, pendejo. Otras vez las risas. Y quién pregunta, 

dijo el comandante. Pues estos. Yo, dijo el Profeta. Y quién es yo. Yo nada 

más. Un migrante, dijo un policía, quién había de preguntar. Un migrante, dijo 

con papeles en regla, preguntó el comandante sarcástico. Con todo en regla, 

dijo el Profeta. Está cabrón encontrar un migrante bien documentado, dijo el 

comandante, hasta le haríamos un monumento. Quiénes atacaron a la migrante, 

preguntó el Profeta. Pues no que quién la había violado, dijo el comandante, 

debía de aclararte primero que quieres preguntar, muchacho. Quién fue, 

quiénes, cuántos [...] (HERNÁNDEZ, 2013, p.124-125). 

 

El Profeta não hesita e lança a pergunta que não quer calar: “quem violentou a 

migrante?”. Os policiais são irônicos e zombam dos dois e o comandante responde logo 

em seguida de forma autoritária: “se me buscam que entrem”, porém El Profeta responde: 

“não vamos entrar”. O comandante se enfurece por tamanho atrevimento e sai com uma 

pistola empunhada perguntando quem o está procurando. Os demais policiais afirmam 

que são dois migrantes que o estão procurando e que querem saber quem violentou a 

migrante. O comandante pergunta: qual delas? Quando um policial assegura que é um 

migrante que está perguntando, o comandante pergunta sarcasticamente se o migrante 

tem documentos. El Profeta responde que sim, que seus documentos estão em dia. Nesse 

momento, o nível de ironia do comandante é tão desmedido que chega a afirmar que se 

encontrasse um migrante com documentos faria um monumento em sua homenagem. Não 

obstante, El Profeta volta a perguntar que violentou a migrante? Nesse instante, o 

comandante afirma que ele deveria perguntar sobre quem e sobre quantos a haviam 

violentado.   

Nesse cenário, fica muito claro que ele e seus colegas são os responsáveis pela 

violação de Elena. O que mais chama atenção na confirmação desse fato é a naturalidade 

com a qual o comandante se dirige ao Profeta. Tanto nessa cena quanto na anterior, fica 

evidente que a violação de mulheres migrantes é vista como algo natural, que faz parte 

da vida cotidiana dessas mulheres que cruzam o território mexicano. Esse episódio, bem 

como outros representados no romance, expõe de maneira significativa o tratamento dado 

aos migrantes pelos policiais mexicanos. A violação sofrida pela personagem Elena é 

reelaborada por Hernández com o propósito de denunciar a violência sofrida diariamente 

por centenas de migrantes centro-americanas no território mexicano. Tais violações se 

tornaram tão comum, que muitas migrantes tomam anticonceptivos, sobretudo um tipo 

de injeção para evitar gravidez: 
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Dicha inyección es un método anticonceptivo que protege a las mujeres 

durante tres meses, por lo que antes de entrar a México las mujeres 

centroamericanas deben saber que en el camino podrán pasar por diversos 

abusos que habrán de aguantar, entre ellos el sexual, por lo que deben están 

preparadas. Cifras proporcionadas por Amnistía Internacional (AI), afirman 

que cada año ingresan a México unas 45 mil mujeres centroamericanas sin 

documentos que buscan el llamado “Sueño Americano”. De ellas, 70 por ciento 

sufre algún tipo de abuso sexual, en el que se denuncia a Policías, Militares y 

elementos del Instituto Nacional de Migración (INM). Dichas estadísticas son 

enriquecidas por instituciones como el Centro de Atención al Migrante 

Retornado de Honduras que aseguran que las cifras que el gobierno de México 

da son ajenas a la realidad que viven los miles de migrantes que cruzan la 

frontera sur mexicana (LOPEZDORIGA DIGITAL, 2015). 

 

Durante o diálogo, o comandante continua questionando, não com pouca ironia, a 

veracidade dos documentos do Profeta, que reage de maneira jamais imaginada pelo: 

[...] Entonces no me van a decir quién fue, dijo el profeta. Pues si te estamos 

diciendo, animal, dijo el policía chaparro. No, dijo el Profeta, no me está 

diciendo. Fui yo, se adelantó el policía largo. Después de mí, dijo el 

comandante. No es verdad, dijo el Profeta, me pareció que se volteaba para 

irse. Enséñenos tus papeles, hijo de puta, y hacemos como no viniste.  Mira, 

cabrón, dijo el comandante, ustedes son una mierda, migrantes de mierda, se 

meten al país, nos traen sus piojos y malos olores y quieren que los tratemos 

como príncipes, pues bueno, los dejamos, pero sus viejas son nuestras, a eso 

vienen, vienen a buscar hombres, por eso se calientan en cuanto les ponemos 

la mano encima. Entonces no fueron ustedes, dijo el Profeta, por aquí, ya luego 

venimos a ver si quieren decirnos. El comandante avanzó violentamente hacia 

el Profeta. Tus papeles, cabrón. Mis papeles, dijo el Profeta, por aquí los traigo. 

Son falsos, dijo el comandante, uno a cien que son falsos, hijo de tu reputa 

madre. No, dijo el Profeta, son de verdad, mírelos [...] (HERNÁNDEZ, 2013, 

p.126) 

 

 Nessa parte da narrativa, El Profeta assume o papel de justiceiro, de anjo 

vingador, uma vez que, diante do abuso e desrespeito das autoridades policiais, não se 

resigna a retornar ao grupo apenas sabendo quem violentou sua irmã. No entanto, após 

esse episódio, alguns policiais aparecem nas vias do trem e cometem diversos atos 

violentos contra outros migrantes do grupo, cometendo, inclusive, o assassinato de dois 

deles. 

A vingança da polícia é implacável com os migrantes indefesos amontoados nas 

vias do trem. Com a intenção de encontrar e se vingar do irmão de Elena, eles vão 

destroçando todos os migrantes que encontram pelo caminho, disparando inclusive contra 

os dois migrantes. Despois de vários atos violentos, acabam encontrando quem buscavam, 

El Profeta: 

[...] A pesar de la distancia pude darme cuenta del instante en el que reconoció 

al Profeta. Caminó hacia él precipitadamente y le dio una patada en el rostro. 

Agentes de migración lo detuvieron antes de que lanzara otra patata. El gordo 

se los sacudió. A ver cabrones, este hijo de la chingada me atacó anoche y 

todos ustedes lo vieron, todos son testigos y el que no quiera ser testigo aquí 

se muere, cabrones, me oyeron. Como si obedecieran una orden, todos los 
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migrantes agachaban la cabeza, no ver, no oír, no estar allí. El gordo se alcanzó 

de nuevo y sólo su torpeza impidió que volviera a patear la cara del Profeta. 

No era el alzar: era el rostro lo que buscaba. Dónde está otro, decía, donde, 

entréguenme al otro cabrón. Eras tú, le dijo a un migrante que, asustado, negó, 

con la cabeza. O tú. O tú. En la noche no lo vi bien, y además todos ustedes 

son iguales, todos muertos de hambre, mugrientos, apestosos. Eras tú, cabrón, 

o te corto la lengua. Había otro allí, si me lo entregan hasta los dejo ir, para qué 

quiero yo a tanto cabrón en mis separos. Agentes de migración lograron 

echarlo hacia atrás, y el jefe grita Están ustedes a disposición del Instituto 

Nacional de Migración, los vamos a conducir a la estación migratoria, no 

quiero desmandes ni revueltas. Están bajo mi responsabilidad. No, Toribio, 

este está a mi cargo porque cometió un delito, y necesita a otros como testigo. 

Cuántos. Diez. No, comandante. Cinco, déjeme cinco y llévate a los otros. Y 

bajo qué cargo se va a quedar con esos cinco. Cómplices, Toribio, o tú crees 

que no más uno me hizo esto. Eran como diez cabrones contra nosotros tres. 

El diálogo, a gritos, parecía un regateo en el mercado [...] El Profeta y los otros 

fueron subidos a dos patrullas. Al resto se los llevó migración en camionetas. 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 130- 131).  

 

Após o violento episódio descrito acima, os migrantes são colocados à disposição 

do Instituto Nacional de Migração, além de exigirem que cinco migrantes testemunhem 

a favor deles. Depois de todo o tumulto, Walter se aproxima do primeiro morto e percebe 

as perfurações em seu corpo. Aos poucos, os migrantes, que estavam escondidos, 

aparecem e vão se juntando ao redor do cadáver.  

Ao ver os corpos, um dos personagens descrito por Walter como “El hombre de 

pelo alborotado” pergunta de quem são os mortos, o que é uma pergunta no mínimo 

intrigante, já que tais mortos se encontram longe de seus países, de suas famílias, sendo 

assim a única família que lhes resta é a de seus companheiros e companheiras de viagem. 

Em seguida, ele mesmo responde, afirmando que os mortos são de todos e, sendo de 

todos, precisariam decidir coletivamente o que fazer com seus corpos. A primeira ideia é 

a de um enterro simples por causa das condições em que se encontram. Entretanto, 

durante a conversa, eles hesitam se essa ideia seria a melhor, pois enterrar os mortos 

significaria deixar impune os criminosos, além de contarem apenas como mais um corpo 

de migrante centro-americano desparecido em terras mexicanas. Em meio a essa incerteza 

acerca do que fazer, uma senhora grita: “de que vale a pena não os enterramos se de 

qualquer forma ninguém dirá nada. Os matou a autoridade e a autoridade é a única que 

vem aqui além de nós”. Vale observar, nesse trecho, os diversos argumentos dos 

migrantes ao expor suas ideias a respeito do que fazer com os mortos. Aqui, uma vez 

mais, recorremos ao conceito de rede, pois, é por meio do coletivo, das diversas redes 

criadas por eles como tática de sobrevivência, que buscam resolver os problemas que 

surgem. 
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Depois dessa longa conversa, decidem enterrá-lo, porém tiram algumas fotos antes 

do corpo e procuram os papeis, os documentos, para poder enviar os nomes junto com as 

fotos para os familiares. Tal cena nos remete aos programas televisivos de investigação 

criminal, nos quais os especialistas vão revirando aos poucos os corpos para encontrar 

evidências do crime.  

Tais assassinatos são o ápice do abuso cometido pelas autoridades mexicanas 

contra os migrantes depois de cruzarem o Suchiate e se configuram dentro do universo 

simbólico da narrativa como um dos momento mais cruéis e bárbaros do relato, pois não 

é simplesmente a morte em si, mas as circunstâncias em que elas ocorreram. O efeito 

causado pela verossimilhança na frase “[...] Hoy 2 de septiembre de 2005, policías 

mexicanos mataron a Zacarías Torres a golpes, no tiene bala, puros golpes” tem um peso 

de denúncia muito grande, transladando, também num golpe, o leitor da ficção para a 

realidade. Como se não bastasse a dor causada pela morte do colega, quando os migrantes 

estão tentando cavar uma tumba para enterrá-lo, eles são avisados de que não lhes era 

permitido fazer aquilo, que precisariam de autorização legal, ou seja, até mesmo na morte 

era a burocracia quem dominava.  

A narrativa avança e o narrador faz uma descrição dramática a respeito de como 

estava o corpo de Zacaria, o primeiro morto. Ao ver a imagem de um de seus 

companheiros mortos, acaba se lembrando do que seu tio avó Roque dizia sobre a vida 

migrante: 

[...] Uno de migrante vive sin comer, duerme donde sea, llora ratos se carcajea, 

carga muertos, consuela a los desconocidos y desconoce a los conocidos, 

mienta madres y reza, se calienta y se enfría solo, sufre y olvida, avanza y se 

detiene, huye o se enfrenta, tiene sed y le da agua a quién más sed tiene, le 

roban el dinero y va contento de que no le hayan robado el alma. Uno de 

migrante se muere y resucita muchas veces (HERNÁNDEZ, 2013, p. 134).  

             

Depois de rememorar as palavras de seu tio avô Roque, chega o momento de 

enterrar mais um migrante:  

Dos jóvenes se abrazaron sobre el segundo muerto. Pedro, Pedro, gritaban, es 

el tío Pedro, y lo abrazaba. Le decían tío y seguro lo era, pero los tres parecían 

de la misma edad. Lloraban los muchachos y nosotros veíamos. Sentí que 

Elena se me apretaba al pecho y le pasé los brazos por la espalda sin poder 

decir nada. Cuando los jóvenes se calmaron un poco, el hombre del pelo 

alborotado les dijo que teníamos que enterarlo. No, decía uno, él quería que lo 

enterrara en Guatemala, sólo eso les pido, nos decía. Pues es que no hay de 

otra, dijo el hombre. Ya luego, si quieren, vienen por él. [...] Los sepultamos 

mal y como pudimos. Batallamos con el brazo de tío Pedro, que se salía una y 

otra vez de entre la tierra. Era el mismo brazo que había tendido hacia mí 

mientras agonizaba. Hicimos dos cruces y nos dimos maña para que se 

sostuvieran derechas. Sobre trozos de madera pusimos sus nombres. Alguien 

los escribió, no sé quién, no sé en qué momento. La primera madera decía 

Zacarías de todos, la segunda Pedro. Los muchachos no estuvieron en paz hasta 
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que se cambió la madera por otra que decía: Tío Pedro (HERNÁNDEZ, 2013, 

p. 134).  

             

No trecho anterior, o narrador descreve o segundo enterro, o do tio Pedro, que, ao 

contrário de Zacarias que viajava sozinho, viajava com seus sobrinhos. O sofrimento de 

todos é explícito e dolorido e o reconhecimento do tio pelos sobrinhos é ainda mais triste. 

Zacarias, de todos, e Pedro, de seus sobrinhos, representavam o sofrimento dos migrantes, 

por um lado, e, por outro, a solidariedade estabelecida entre eles. A frase “Zacarias de 

todos” nos leva diretamente a retomar o conceito de rede que, como assinalado, 

consideramos fundamental no contexto migratório, pois é por meio dessas diversas redes 

que os migrantes buscam sobreviver ao caminho. 

A narrativa avança e os migrantes precisam seguir viagem, necessitam deixar 

Tierra Blanca, lugar no qual os soldados tinham violentado Elena, assassinado Zacarias e 

Tio Pedro, levado El Profeta e deportado “Tío Eusébio”. Nesse cenário, cujo nome soa 

bastante irônico se considerarmos a simbologia do vocábulo ‘‘Blanca’’ (que nos remete 

à pureza, castidade) tendo em vista as barbaridades que são cometidas nesse lugar, o 

narrador descreve a si mesmo e a seus companheiros como a sombra da migração: 

[...] Reanudamos el camino, sobresaltados, sin tener una razón clara de nuestro 

desasosiego. Era sólo la sombra de la migración, su fantasma, el que nos 

aterraba. Descubrimos las ventajas de caminnar de noche, protegidos por la 

invisibilidade que reconforta a los migrantes. El clima era templado, pero no 

axfixiaba. Por el contrario, nos daba la sensación de andar de passo. Si 

pudiéramos dormir de día, andar de noche sería lo ideal, pero en el día, bajo el 

rayo del sol, a la vista de todos, era imposible pensar en dormir, a menos que 

volviéramos a estar en un grupo grande, porque cuando uno viaja aí siempre 

hay alguien que grita a tiempo se algo passa. Antes de la madrugada nos 

sentimos y estuvimos de acuerdo muy cansados en deternernos. Pronto sería 

de día y no podríamos acostarnos. Quizás dormimos tres horas, suficientes para 

reparar las fuerzas, insuficientes para empezar de cero. Cansados, volvimos a 

caminhar. Ningún tren nos había rebasado. Eso era una buena señal porque 

cuando encontrábamos el punto donde podríamos subirnos seguramente no 

tardaría en pasar (HERNÁNDEZ, 2013, p. 141-142). 

 

Viajar durante a noite tem suas vantagens, visto que os invisibiliza do olhar das 

autoridades e dos criminosos, porém isso é temporário, uma vez que é impossível 

percorrer um caminho tão longo caminhando apenas durante o período noturno.   

Nos últimos fragmentos citados, explicita-se todo o sofrimento vivido pelos 

migrantes após o estupro de Elena, pois, após a vingança do Profeta, a polícia mexicana 

os persegue de forma implacável. O assassinato dos dois migrantes deixa o grupo ainda 

mais vulnerável do que na etapa anterior do caminho.  
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Na sequência narrativa, Elena, tomada pela dor e pela indignação, resolve contar 

os detalhes do estupro a Walter, o que os deixa ainda mais destruídos. As vozes de Elena 

e de Walter se misturam, sobretudo quando ela o faz reviver o passado existente entre 

eles, um passado que se reflete no presente reelaborado por ela de forma tão profunda, 

que Walter não suporta e pede a ela que não diga mais nada. Nesse momento, o trauma 

da violação de Elena é exposto de tal forma que o relato chega a ser cruel, principalmente 

quando ela compara Walter aos demais homens, inclusive aos que a violentaram: 

 [...] Mira, Walter, tres hombres me arrestaron lo que era yo, me lastimaron, 

me humillaron, y no había nadie más, ni vos ni nadie. Me quedé mudo. Eso era 

incontestable. Cómo podés imaginar lo que se siente, forzada, la intimidad 

desgarrada, cuerpos encima, sudores de vómito, alientos ajenos, podridos, y yo 

salvando la boca, sin poder salvar nada más que la boca, que nada se parezca 

a un beso, que nada se parezca a nada, bloqueada para no sentir. Al oírla me 

daban ganas de llorar, de irme de allí, de callarla violentamente. Por qué tenía 

que decirme lo que me dolía tanto como a ella. Me arrojaron al suelo, me 

sujetaron las manos, me golpearon en la cara cuando alcancé a morder a 

alguien (hija de tu puta madre, ahora sí ya llevó a chingada), se reían, se 

besaban los pantalones, me exhibieron sus miembros (por qué tanto escándalo, 

puta), me rasgaron la ropa, me vieron desnuda (quién primero, comandante). 

Ya, dije en voz baja, sintiendo lava en la garganta, ya no sigás. Me tocaron, me 

mordieron, me hicieron voltearme hacia un lado y hacia otro. Callate, grité. 

Elena se sacudió, me miró, los ojos duros. Por eso ya no me amás, aunque 

ahora, para consolarme, para sentirte bien contigo, digás te amo. Y aunque 

fuera cierto, dijo, yo ya no te amo, no amo, no puedo.  Ya no me amás. No eres 

hombre y te odio. Empecé a llorar, incapaz de contradecirla. Ella seguió Me da 

miedo acordarme de tus besos, de tus prisas, tus caricias. Ya todo es igual para 

mí, tu aliento y el aliento de aquellos animales, tu miembro erguido y el de 

ellos, tus manos y sus manos. Todo es igual, nada es igual. No volveré a tocarte, 

le dije. Claro que no, estoy sucia, apestada. No, no es eso. Es eso, siempre es 

eso, los hombres desprecian a las mujueres que han sido violadas, hacen como 

que las compadecen y se alejan. No hablés de los hombres, de los demás 

hombres, no tenés por qué, yo soy yo, y no volveré a tocarte para que no 

recuerdes, para que no sigás diciendo que todo es igual, porque nunca serán 

iguales el amor y la violencia [...] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 142-143). 

 

Nesse contexto, cabe salientar que a violação de mulheres na América Latina 

como um todo, assim como muitos assassinatos de muitas delas, vem alcançando níveis 

alarmantes e a Ciudad Juárez, no México, exemplifica bem isso, como observa Jean 

Franco:  

La violación y el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, muchas de ellas 

jóvenes obreras en las maquiladoras, no sólo son indícios escandalosos del 

sistema de justicia, sino evidencia del fenómeno contemporáneo conocido 

como feminicidio o femicidio. La proliferación de documentales y ficciones, 

de narcorridos, novelas y escritos explicativos, así como de grupos de apoyo, 

es, no obstante, proporcionalmente inversa al esclarecimento de los crímenes, 

que escandalizan por la brutalidad de las muertes, la tortura y la mutilación de 

los cuerpos, teje el silencio del gobierno. El represente de la Comición de 

Derechos Humanos de la ONU en México, AMERIGO Incalcaterra, se vio 

obligado a renunciar en mayo de 2008 porque había criticado los ataques sin 

castigo a periodistas e indígenas y el asesinato impune de las mujeres 

(FRANCO, 2016, p. 296-297). 



236 
 

 

Naturalizadas, as violações contra as migrantes são negligenciadas pelas 

autoridades mexicanas. No romance, isso se evidencia não somente no discurso dos 

policiais que violaram Elena, mas também no estupro de outras personagens, que ocorre, 

no cativeiro, diante de seus companheiros de viagem.  

A jornada continua apesar de todas das dificuldades, porém Walter é deportado 

depois de dias viagem juntamente com os demais migrantes do grupo, entre eles está 

Elena. Seu regresso fracassado a Honduras foi um duro golpe, já que ele não contava com 

uma segunda tentativa fracassada. Ao retornar para Honduras, Walter se vê obrigado a 

conviver com sentimentos contraditórios, pois se sente dividido entre a felicidade do 

aconchego familiar, o regresso inesperado e as bárbaras experiências vividas. Em meio a 

esses sentimentos desencontrados, a única notícia que o deixa menos triste é saber que 

seu irmão Wilbert havia conseguido chegar aos Estados Unidos e que havia enviado 

alguns dólares para sua mãe. Por alguns momentos, Walter e sua família se alegram por 

estarem juntos, mas esse clima logo cede lugar à dor quando seu pai lhe conta que seu 

irmão havia perdido as pernas no acidente de trem e que por isso havia resolvido ficar no 

México.  

Nesse contexto mesclado de alegria e consternação, Walter é surpreendido por sua 

mãe que lhe pede que a leve até onde está seu irmão Waldo. Apesar de surpreso e receoso 

com a reação da mãe ao encontrar o filho mutilado, ele resolve acompanhá-la até o 

México.  

Depois do regresso da visita a Waldo, os danos causados pelo furacão Stan (2005) 

e a saudade de Elena mexeram profundamente com Walter, que, apesar disso, volta a 

procurá-la apenas no final de 2008, quando vai a Puerto Cortés (Honduras), cidade onde 

Elena vivia com sua família, e, após três dias de procura, acaba encontrando-a finalmente: 

Me acerqué nervioso, lleno de una ansiedad temblorosa. La búsqueda de la 

mujer amada, que nos ha dejado o que hemos dejado, siempre genera 

incertidumbre, especialmente si se le busca no por curiosidad o juego, sino 

para reiniciar una relación rota cuya a memoria empieza a marchitarse. Abrió 

la puerta su mamá, una señora que trepaba en la segunda parte de los cuarenta 

y cuyos rasgos eran similares a los de Elena […] Me presenté con mi nombre 

y la parte de mi vida que venía a cuento. Viajé con Elena en los trenes de 

México. La señora esperaba a que dijera algo más. Lo que había dicho no 

explicaba mi motivo. Quiero saludar a Elena, dije. Elena no estaba, pero si 

quería podía esperarla […] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 176 – 177). 

 

Após uma longa espera, Elena chega e Walter, ao vê-la, se sente como o típico 

namorado que espera a namorada feliz. Porém, ele acaba se decepcionando ao perceber 
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que ela estava muito distinta da jovem carinhosa e meiga pela qual havia se apaixonado 

nos vagões de La Bestia: 

 

[...] No era la Elena del camino, sino una mujer distinta, de tacones, redondas 

las pantorrillas. La vi como en un cuadro efímero, de cuerpo completo, y vi a 

sus ojos, sorprendidos, su boca que se abría, su mirada se endureció de pronto. 

Me levanté. Elena, dije. [...] Sin estrechar la mano que le extendía, Elena se 

sentó en un sillón individual y yo en uno largo, a un metro de ella. Por qué 

veniste. No tenés el derecho de venir a mi casa, no podés. Pero Elena. Walter, 

así te llamabas, no. Me sentí golpeado por la frase. No quiero nada contigo, 

dijo, nada, ni siquiera hablar. Así te llamabas, había dicho, en tono de pregunta 

incidental, lo que me lastimó, como si yo no tuviera ningún significado en sus 

recuerdos, pero me dije que aquello no era producto del azar, sino una espina 

intencional, dardo que disparan las mujeres cuando quieren subrayar y acabar 

con la insistencia de un amante. Se me llamaba y me llamo Walter, dije, y sé 

que te acordás. Pues tenés que irte, te vas ya. Elena, me voy, si querés, pero 

quiero volver a verte, otra vez, muchas veces, porque te quiero. Elena 

endureció la voz para decirme Ahora salgo con un compañero de trabajo, que 

también me quiere, pero.  Elena apretó la voz, Hay una diferencia: él no sabe. 

No sabe qué, pregunté, y una milésima de segundo después me di cuenta de mi 

estupidez. Él no sabe y vos sí, quiero vivir con alguien que no sepa, que no 

cargue nada en el corazón, que no me vea con lástima o con asco. Elena, yo te 

quiero, y no me importa, por eso mejor vete. Elena, sólo dime. Elena se levantó. 

Me voy a mi recámara, vos te vas cuando querás. Y Elena se fue y me dejó 

mirando un caracol que había en la mesa de centro, sin poder moverme [...] 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 177-178). 

 

A dor e a frustração de Walter são indescritíveis ao se deparar com uma Elena 

indiferente, que o tratou como um estranho. Aqui, observamos uma mistura de vozes entre 

dois personagens. Nas últimas linhas do trecho, há o entrelaçamento de suas falas 

demonstrando o elo que ainda existe entre eles. As duas vozes são representadas como se 

fossem uma só, como se um só personagem estivesse falando. Ambos sofrem, mas de 

maneiras muito distintas. Para ela, além de viver o estupro, ainda lhe resta conviver com 

o peso disso numa sociedade machista e patriarcal, como a hondurenha. Como ela saberá 

se, no futuro, Walter não a culpará por isso, apesar dele afirmar que não se importa com 

o que aconteceu? No fundo, ele se importa sim com o estupro, porém acredita, naquele 

momento, que seu amor por ela é superior a isso.  

Diante da negativa de Elena, Walter se retira e retorna ao seu povoado. Não 

obstante, ao chegar em casa, é recebido com a triste notícia da morte de Chistian, filho de 

sua prima Lucía, com quem dividia não só a mesma casa da família mas também as 

memórias de sua primeira viagem. 

Como não bastassem todos esses problemas, ocorre o golpe de Estado em 

Honduras (2009), provocando uma crise ainda maior no país, impossibilitando a 

permanência de Walter em casa: 
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A final de ese año, para mí era imposible, y si no imposible inaceptable, a 

seguir en mi casa. No era el ambiente, casi siempre triste, el que me expulsaba, 

sino mi incapacidad para sentirme bien conmigo mismo sin hacer otro esfuerzo 

por superar aquella sensación de vida a medias, colmada de carencias y 

siempre en la incertidumbre económica. Elena no estaba ya en mi horizonte ni 

podría aspirar a que estuviera. El mundo de Lo Arenales se cernía sobre mí 

como una pinza de inanición y asfixia. Conocidos y vecinos seguían 

emprendiendo el viaje migratorio y yo, con veintitrés años, mucha energía y 

poco valor, me aferraba a la protección de la casa, de lo que cada vez era 

consciente me avergonzaba. Ya no más, pensé una tarde en que mi mamá 

regresó del médico diciendo que casi perdía un ojo y que necesitaba una 

operación inalcanzable. Ante nuestras preocupaciones y preguntas, mamá dijo 

No es tan grave, me quedará el otro, y se metió a la cocina. La pérdida de la 

mitad de la visión no la iba a detener. Alarmado, de inmediato le escribí 

Wilbert para pedirle ayuda, pero al hacerlo sentí una profunda rabia en contra 

mía: no estaba en edad de pedir ayuda sino de darla […] (HERNÁNDEZ, 2013, 

189). 

 

O fragmento anterior evidencia a angustia de Walter diante situação de pobreza 

na qual se encontra sua família. Saber que sua mãe pode perder um olho e ele pouco tem 

a fazer, o destrói, principalmente porque precisa pedir ajuda a seu irmão Wilbert, o único 

membro da família que conseguiu chegar até os Estados Unidos. Diante dessa situação 

desesperadora, Walter não vê outra solução a não ser empreender viagem rumo ao Norte 

novamente. Sendo assim, anuncia sua segunda viagem de uma forma tão bem pensada 

que sua família não tem tempo de questioná-lo:  

[...] Mi papá me vio con una expresión confusa y sé que apenas pudo 

contenerse para no decir lo que venía repitiendo acerca de que jamás permitiría 

que alguien más de la familia se fuera. Con lo que habíamos pasado teníamos 

ya bastante para dejar de pensar en Estados Unidos y sus promesas 

deslumbrantes. Mi mamá también se controló, pero no pudo evitar una mirada 

de tristeza. Sabía que mi tiempo había llegado. Era el tiempo de otra 

generación: con locuras, heroicidades, tonterías o miedo, nos tocaba a nosotros 

decidir y hacer, acertar o equivocarnos […] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 190).  

 

A decisão de Walter de empreender uma nova viagem já está tomada, apesar de 

seus pais não estarem de acordo. Dessa vez, parte com seu primo Luís e seus amigos 

Charles e Robson, jovens também hondurenhos que vivem na mesma situação de pobreza 

que ele. Para essa viagem, Walter usa uma estratégia diferente a fim de superar a derrota 

anterior: conta com todas as informações importantes conseguidas por seu irmão 

Wilberto, quem, por meio de suas pesquisas na internet, consegue saber detalhes a 

respeito das rotas migratórias mais viáveis, da destruição das vias do trem em Tapachula 

pelo furacão Stan, de como seria mais viável entrar no México por Tabasco, passar pelo 

Ceibo guatemalteco e caminhar 50 quilômetros até Tenosique, onde poderiam pegar La 

bestia.   
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Depois de uma longa noite no Ceibo, Walter, Charles, Robson e outros migrantes 

narram as peripécias vividas por eles, rindo, inclusive, das marcas em seus corpos. No 

meio da conversa, Walter pergunta se ainda estão na Guatemala ou no México, porém os 

colegas respondem:  

[...] Quién sabe, dicen que aquí no se sabe, que de pronto empezás a ver letreros 

de Tenosique. Así sin una bienvenida, preguntaba Charles, juguetón. Los 

mexicanos te dan la bienvenida a su manera, dije. Ojalá que ni nos vean. Eso 

es, que no nos vean. Invisibles, pensé, siempre se llega al mismo anhelo: ser 

invisible (HERNÁNDEZ, 2013, p. 197).  

 

Ao longo da caminhada rumo a Tenosique, se deparam com outros grupos de 

migrantes, que pulavam cercas particulares na tentativa de encontrar lugares mais 

escondidos pelos quais pudessem caminhar, ocultando-se. A princípio duvidam em fazer 

o mesmo, mas logo optam por seguir o exemplo dos outros migrantes, pois percebem que 

não há outra opção. No último local, surge um homem com um rifle, que apenas os 

observa passar. Essa tranquilidade dura muito pouco, já que são assaltados em seguida e 

sofrem com isso humilhações cruéis, entre as quais está o assassinato e estupro de 

mulheres, destacando, sobretudo, uma que afirma levar camisinha e ter AIDS.  

Em Tenosique, Walter, juntamente com os demais migrantes, escapam de passar 

diante do edifício do Instituto Nacional de Migración, instituição que, supostamente, 

deveria zelar pelo trânsito pacífico dos migrantes em território mexicano. No entanto, o 

que ocorre é justamente o oposto, pois os funcionários de tal instituição estão ligados aos 

grupos de sequestradores e assaltantes. Em consonância com essa ideia o romance expõe 

e denuncia práticas de corrupção e abusos dos funcionários do Instituto Nacional de 

Migración82.  

                                                           
82Diversos investigadores e ativistas, entre eles o padre mexicano Alejandro Solalande, definem a 

instituição  como Instituto Criminal de Migración: [...] Yo he visto como el Instituto Criminal de 

Migración, no puedo decir Instituto Nacional de Migración porque es um Instituto Criminal de Migración 

que te juro que apenas haya uu nuevo gobierno lo vamos a sacarlo [..] Hoy el Instituto Criminal de 

Migración está policializado desde el mismo comisionado de esse instituto hasta mandos medios y menores 

que son corruptísimos, que han participado de represión violenta. Estos agentes de migración han detenido 

oficialmente a grupos de migrantes en sus isntalaciones, los han detenido y los han entregado al crimen 

organizado. Recuerdo un grupo de 17 persosnas que vinieron checando desde Veracruz, Tamaulipas, y en 

Tampico los detuvo migración y los llevó a domicilio donde iban a ser secuestradas las 17 personas. Lo 

que les salvó de que los mataran fue que el grupo rival, El Cartel del Golfo los sorprendió en mayor número, 

liberan a los migrantes y les dicen: nosotros no los secuestramos, solamente los ayudamos a pasar.  Los 

otros piden 3.500 dólares por el secuestro, están libres ya. Si quieren que los pasemos al otro lado cuesta 

mil dólares. Y todos dijeron que si y los pasaron en lanchas de motor.  Así en lancha de motor sin hacerles 

nada, pero sacaron todo el dinero, ya no como secuestro sino como derecho de paso. Tengo muchos 

ejemplos como este. Los agentes de migración han cometido muchos crímenes horrendos contra mujeres 

que violan, que golpean. También golpean hombres covardemente detenidos por policías privados [...] 

(SOLALINDE, 07/2017, p. 2, grifo nosso). 
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Enquanto tentam escapar da visão do INM, Walter e os demais migrantes do grupo 

encontram um suposto grupo de “coyotes”, que se oferece para guiá-los até os Estados 

Unidos com a promessa de que só precisam pagar a viagem depois de chegarem ao destino 

final: 

[...] Pues los llevamos y ya cuando estemos allá, nos pagan, no hay cuento. Y 

por qué nos llevan entonces. Por dos cosas: porque las cosas se han puesto 

difíciles, cada vez hay menos migrantes que traigan dinero, y nosotros vivimos 

de esto, tenemos que facilitarles las cosas, por eso decimos va, los llevamos y 

que nos paguen allá, la otra cosa, también es por humanidad, para ayudarles, 

está cabrón ser migrante. El migrante bajito escucha, la mirada en otra parte, 

como se evaluara el riesgo. Creer o no creer. Al rato le decimos, compa. Órale, 

carnal, que no se haga noche. Nosotros también hacemos nuestra reunión. 

¿Qué piensan? Charles está entusiasmado. Que ya está, esto es lo que 

andábamos buscando. Mi grupo es de veinticinco, los cuento tres veces, sí, 

veinticinco, conmigo veintiséis. Yo pensaba hacerme cargo de cuatro, y ahora 

son. Qué piensan, preguntó otra vez. Mi primo Luis ve al piso, se entretiene 

trazando figura con una rama.  No quiero opinar. Robson dice que está cabrón, 

que se le hace mucha ganga, que no sabemos ni quiénes son estos cabrones 

[…] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 203). 

 

A partir desse momento, Walter se transforma no responsável não somente de si 

mesmo mas também de Robson, Luís, Charles e de outros vinte e um migrantes centro-

americanos. Diante de todas as dificuldades que vinham enfrentando, a oferta dos 

supostos “coyotes” lhes parece muito boa para ser real, segundo a opinião da maioria dos 

personagens. Alguns ficam deslumbrados, outros desconfiados com tanta generosidade 

vinda de uma figura tão temida pelo migrante como a do “coyote”.  

Na sequência narrativa, Trojan, um migrante salvadorenho, afirma que escutou 

numa loja que os homens não são coyotes mas sim sequestradores: “No estás de 

casaquero, pregunta Charles. Eso dicen, nomás. Y si mejor nos vamos por cuenta propia, 

mierdas, al cabo así veníamos […]” (HENÁNDEZ, 2013, p. 203). O grupo discute 

durante alguns minutos a respeito do assunto, porém o tempo passa e o trem chega 

exatamente no local onde estão os migrantes, algo no mínimo curioso e suspeito. Walter 

e seu grupo percebem que dois jovens se detiveram para observá-los entrando no trem e 

desapareceram em seguida, o que lhes despertou ainda mais medo e desconfiança: 

 [...] cuando se fueron nos quedamos triste, sin saber que decir. Algo había 

pasado y no sabíamos qué. Luego llegó un tipo de camisa roja, acompañado 

por otros dos, los chalecos abultados. Armas, pensé. Ustedes no van con 

nosotros, afirmó-preguntó. Nadie habló, algunos movieron la cabeza un poco. 

Este tren nomás es para los que vamos a los Estados Unidos, seguros de que 

no quieren ir con nosotros, preguntó. Esta vez nadie se movió, migrantes de 

piedra y lodo. Lo vamos a dejar que vayan aquí, pero cuando lleguemos a una 

estación se están bien callados, no bajen, no hagan nada, y ahí nos vamos, pian 

pianito, ya luego vemos qué. La puerta del vagón se cerró. Se oyeron ruidos de 

cadenas y candados (HERNÁNDEZ, 2013, p. 205).  
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A narrativa avança e a situação só piora, até o momento em que o trem pára e o 

personagem Camisa Roja e seus homens não permitem que os migrantes desçam. Trojan 

argumenta que não seguirão viagem, que ficarão naquela estação. No entanto, Camisa 

Roja lhe responde que ninguém descerá do trem e todos acabam sequestrados, era uma 

armadilha.  

 

4.5 Entre anjo e justiceiro/vingador: El Profeta e a religiosidade em Amarás a Dios 

sobre todas las cosas  

 

Entre os diversos temas reelaborados por Hernández em seu romance, o tema da 

religiosidade é, sem dúvida, fundamental e o próprio título da obra nos remete a isso: 

Amarás a Dios sobre todas las cosas, que evoca a primeira parte do mandamento bíblico 

mais importante, já nos indica ter essa obra um fundo religioso importante. Não obstante, 

ao longo do romance notamos que o título também carrega uma dose acentuada de ironia. 

Desde nossa perspectiva, o personagem El Profeta é a figura dessa representação 

religiosa durante toda a narrativa. Porém, essa não é uma religiosidade passiva. El Profeta 

representa uma religiosidade combativa, uma espécie de anjo que guiará os migrantes em 

suas viagens, por um lado, e uma espécie de anjo vingador, quando isso se faz necessário, 

por outro.  

            O personagem aparece na narrativa na já segunda viagem, momento em que esta 

começa a ser representada na obra em toda sua complexidade, pois, no primeiro percurso, 

os personagens que a empreendem são deportados no início do caminho pelo México. 

Nesse sentido, uma das primeiras referências ao personagem surge no segundo II cap. do 

romance intitulado Preguntando todo se sabe: “[...] El hermano de Elena desapareció 

durante el viaje y no volvimos a verlo hasta que llegamos a Coatzacoalcos. Danilo y el 

tío Eusebio hasta dudaban de que existiera. Era un fantasma, decían” (HERNÁNDEZ, 

2013, p. 79). A partir daqui, o leitor começa a compreender o papel religioso do 

personagem na obra, principalmente por causa de sua aparição e desaparição misteriosas 

entre os migrantes, que chegam a duvidar de sua existência em vários momentos. No 

princípio do capítulo II, além disso, o Profeta praticamente não interage com os outros 

migrantes, permanece sempre distante, apenas observando os acontecimentos, como se 

aquele mundo não lhe pertencesse:   

[...] descubrí a Elena sentada en las vías, con su hermano, al que práticamente 

vi por la primera vez, pues antes siempre lo había visto en la distancia, cumo 

una sombra. Era un hondurenho fuerte, de piel oscura y ojos como hierbas. 
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Aquella mirada amarilla y una barba desigual le daban aire de Antiguo 

Testamento. Venido de la Bíblia, se parecía, por ejemplo, a José, al que sus 

Hermanos vendieron, muy justificadamente, por certo, porque es comprensible 

que ya no aguantaran la cantaleta aquella de soñé que ustedes me adoraban. 

No era José, pero tenía tal aparencia de profeta que pensé Este, si me mata, me 

manda al cielo. De todos modos tomé mis precaciones porque el único que yo 

quería era el de los besos de Elena (HERNÁNDEZ, 2013, p. 92-93). 

 

Aos poucos, vamos mergulhando em sua história e tentando entender os mistérios 

que o envolvem, principalmente a partir do trecho em que o narrador compara o Profeta 

ao personagem bíblico José do Egito83.  

  O irmão de Elena não era José, mas tinha aparência de Profeta. Um pouco antes 

dessa parte da narrativa, especialmente a partir do trecho assinalado, vai se explicitando, 

ainda que nas entrelinhas, que foi o narrador o responsável por atribuir o nome de Profeta 

ao hondurenho misterioso. Além disso, Elena, assim como ele, nunca revela a existência 

de outro nome, o que causa mais mistério para o leitor, que começa a questionar sua 

origem.   

A narrativa avança, El Profeta permanece silencioso e, apesar de estar no mesmo 

ambiente que os demais migrantes, continua se comportando como se estive em outro 

mundo: 

El Profeta seguía callado, nuestras palabras rozándole la nariz, Hasta creí que 

era capaz de verlas pasar delante de él, inmutable. Por qué un Profeta quería 

participar en una converación insulsa. Parecía tener la mirada puesta en la casa 

del hermano Memo, pero pude adivinar que en realidad la tenía en el aire, 

detenida, oteando un tiempo que aún no llegaba, lo que acentuaba su 

aparecencia profética. Colocado entre Elena y yo, transmitía una tranquilidad 

                                                           
83 Nessa parte da narrativa, percebemos a ironia com a qual o narrador descreve a forma como os irmãos 

de José o venderam, porque não suportavam o fato dele ser o preferido de seu pai, sobretudo quando afirma 

que sonhou que seus irmãos adoravam, o que lhes causou ainda mais inveja e ódio. A fim de entendermos 

melhor essa parte da narrativa, nos apropriaremos do trecho bíblico que trata desse episódio, principalmente 

a trecho no qual os irmãos tramam sua morte, mas seguindo os conselhos de Rubem resolvem vendê-lo: 
[...] Eles, porém, tendo-o visto de longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram uns 

aos outros: “Aí vem o sonhador! Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal 

feroz o devorou. Assim veremos para que lhe servem os sonhos”. Rubén, porém, ouvindo isto, tentou livrá-

lo de suas mãos e disse: “Não lhe tiremos a vida!” E acrescentou: “Não derrameis sangue. Lançai-o naquela 

cisterna no deserto, mas não levanteis a mão contra ele”. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles 

e devolvê-lo ao pai [...] Levantando os olhos, avistaram uma caravana de israelistas, que se aproximaram, 

proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamos e resinas que transportavam 

para o Egito. “E Judá disse aos irmãos: “Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o crime? É 

melhor vendê-lo a esses ismaelitas. Não levantemos contra ele nossa mão, pois ele é nosso irmão, nossa 

carne”. E os irmãos concordaram. Ao passarem os comerciantes madianistas, os irmãos tiraram José da 

cisterna e por vinte moedas de prata o venderam aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem 

voltou à cisterna e não encontrou José, rasgou as vestes de dor: “O menino sumiu! E eu, para onde irei 

agora?” Então os irmãos tomaram a túnica de mangas longas compridas de José, mataram um cabrito e, 

embebendo-a de sangue, mandaram levar a túnica para o pai, dizendo: “encontramos isso. Examina para 

ver se é ou não a túnica de teu filho” (GÊNESES, 37: 18 -35) 

  

 



243 
 

inquieta. Otro silencio. Los migrantes entraban y salían de la casa, mientras 

otros se desparramaban a lo largo de la vía. La estampa surgería un 

campamiento de nómadas [...] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 93-94). 

 

No fragmento acima, o narrador se pergunta o porquê um Profeta se interessaria 

em participar de uma conversa desinteressante como a que ele e seus companheiros 

migrantes estavam tendo, pois deveria gastar seu tempo com coisas mais importantes, 

sendo esse o motivo pelo qual busca entender seu comportamento misterioso:  

[...] el Profeta iba y venía y sabía. No sé por qué, pensé que era un tipo sabio, 

de esos que hace falta que queden en Honduras para sacar al país de sus 

abismos, pero aquí andaba, como nosotros, en el camino incierto de los que 

queremos llegar a Estados Unidos para trabajar de lo que sea (HERNÁNDEZ, 

2013, p. 95). 

 

A grande pergunta de Walter aqui é porque esse ser “humano” raro se encontra 

juntamente com simples migrantes num caminho incerto tentando chegar aos Estados 

Unidos, quando, segundo ele, deveria gastar seu tempo e sua sabedoria com coisas mais 

importantes. 

Na sequência narrativa, Walter continua admirado com o comportamento do 

Profeta, especialmente porque não sabe seu nome e, nesse cenário, diz a Elena como o 

chamará: “Sabés cómo le digo a tu Hermano, le pregunto a Elena, los dos montados en 

un de los vagones traseros. Cómo. El Profeta. Por qué. Pónle unos hilos de más, unos 

años de más, y estás viendo a Abraham, o a Mosés [...]” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 100). 

Com o decorrer do tempo, El Profeta começa a se aproximar gradativamente de 

seus colegas de grupo e, dessa forma, ganha fama entre eles por causa seus sábios 

conselhos a respeito de como deveriam proceder durante a viagem:  

[...] El Profeta nos regaló su sabiduría simple. Decía de pronto, por ejemplo, 

que caminar siempre es mejor que deternerse, que el migrante tiene la misión 

de quitarle las máscaras al mundo, que la muerte llega cuando uno se asienta 

en un lugar, allí empieza la verdadera cuenta regresiva, que los primeros 

hombres que se detuvieron y se aferraron a una tierra fueron los lamentables 

inventores de la propiedad privada. Lo dijo todo con frases cortas, 

interviniendo apenas, sin lugar a preguntas. Seguía diciendo incómodo, pero 

más accesible. Por un instante me pareció que sabía que Elena y yo nos 

queríamos porque justo al momento en que el tren redujo la velocidad, ya muy 

cerca de Tierra Blanca, volteó a vernos con mirada paternal, a la vez severa y 

protectora (HERNÁNDEZ, 2013, p.117).  

 

No trecho anterior, observamos que, por meio da fala do Profeta, é possível 

identificar perspectivas sócio-históricas e correntes sociológicas de interpretação a 

respeito da situação na qual se encontram os migrantes centro-americanos. Nessa 

perspectiva, mais que aconselhar o grupo, El Profeta também está anunciando uma crítica 
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social, uma vez que seu discurso está tomado por ideias que circundam o mundo das 

migrações. Dessa maneira, a imagem bíblica se relaciona com esse percurso sociológico, 

que não é inventado pelo personagem ou pelo escritor, mas sim é o reflexo de teorias que 

são discutidas em diferentes espaços. Aqui há uma forte crítica feita pelo personagem ao 

sistema capitalista, especialmente quando afirma que a migração tem como missão tirar 

as máscaras do mundo, que a morte chega quando nos assentamos num lugar, que, 

lamentavelmente, os homens que se aferraram a um lugar determinado foram os criadores 

da propriedade privada. 

A narrativa avança e, quando o leitor chega na página 210, o tema da religiosidade 

toma dimensões ainda maiores, pois o nível de violência sofrido pelos migrantes vai 

aumentando gradativamente. Nesse cenário, o personagem Gigante, ao falar de sua mãe 

e de seus ensinamentos, retoma o considerado mandamento mais importante da Bíblia. 

indo além do título da obra:  

[...] Amarás a Dios sobre todas las cosa, dice, y dice también Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. Tú hacés eso, negro, le pregunto. Esas son cosas 

muy grandes que enseña mi mamá. Tu mamá debería andar por aquí, le digo. 

Por aquí anda, dice, pero nada más yo la oigo. El gigante me habla sin verme, 

fija la vista en la distancia, donde deambulan los migrantes, vigilados por los 

hombres de ropa nueva. Ahora vamos secuestrados, dijo el gigante 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 210). 

 

Esse diálogo se desenvolve no cativeiro onde o grupo passa os momentos mais 

cruéis da terceira viagem e toda a narrativa. O mandamento tem um significado simbólico 

muito importante não só para Gigante mas também para os demais migrantes. No entanto, 

como “Amar ao próximo como a si mesmo” se esse próximo é causador de tanta 

barbaridade? Quando o narrador pergunta a Gigante se ele segue os ensinamentos de sua 

mãe, sua resposta é no mínimo vaga e esquiva, não afirmando nem que sim nem que não. 

O diálogo continua e chega um determinado momento em que o narrador lhe pede 

que conte uma história para o grupo:  

[...] Negro, contanos una historia. Hey, Gullever, que te estamos pidiendo 

historia. Se la aguantan. Nos la aguantamos, negro, te prometemos que no nos 

vamos a ir. Y se van a estar callados. Como migrantes secuestrados, negros, 

vos contarla [...] En ese cuento, que era de mucho sufrimiento, siempre había 

una esperanza. No, sí esperanza sí hay, lo que no hay es trabajo. Ni libertad. 

Ni justicia. Ni Dios, mierdas. Calmate, hermano, que Dios es lo único que 

tenemos. Pero en este cuento había esperanza. Era de unos jornaleros migrantes 

que se metieron a México, a Chiapas, y que como no les daban trabajo en 

ningún lado, se estaban muriendo de hambre. Pobres, qué feo se ha de sentir. 

Y era Navidad. Qué lindo. Navidad, carnalitos, y ellos sin trabajo. Pobres de 

los pobres, uno como quiera. Más bien era Nochebuena. Ponte en orden, negro, 

así no vamos a llegar a ningún lado. Era Nochebuena, ya dije, y los migrantes 

jornaleros se sentaron a campo abierto, agotados. Y entonces empezaron a dar 

gracias al Señor. De qué, si los traía bien jodidos. Empezaron a dar gracias al 
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Señor, y como no tenían nada que comer cortaron yerbas para hacer té. De 

cuáles yerbas, negro, otra vez me está dando miedo. Yerbas, nada más, sin 

nombre, yerbas comunes, y las hirvieron en agua, pero cuando se llevaron los 

tratos a la boca, no era té sino chocolate. No te digo, negro, pues que yerbas 

eran esas. Y luego, alguien llegó. Uno de la migra, seguro. Era un hombre que 

se cubría el rostro con una capa. El Zorro. Por eso los migrantes no pudieron 

saber quién era, pero llegó hasta ellos y puso sobre el piso dos canastas grandes 

de pan. […] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 223).  

 

Nessa parte do relato, observamos três temas primordiais dentro contexto religioso 

reelaborado por Hernández em sua obra: num primeiro momento, Gigante afirma que o 

conto era de muito sofrimento, mas havia esperança, o que não havia era trabalho, justiça, 

liberdade, Deus. Num segundo momento, o narrador pede calma a Gigante e assegura que 

há Deus sim e que este seria o único que lhes restava. Num terceiro momento, que 

consideramos o mais importante, acontece uma espécie de milagre no conto, além da 

presença de um homem que o narrador supõe que seja o Zorro, pois estava com o rosto 

coberto, impossibilitando que se soubesse quem era exatamente.  

A princípio, percebemos duas perspectivas diferentes entre os dois personagens e, 

ao mesmo tempo, uma contradição no discurso de Gigante, uma vez que, para a maioria 

dos migrantes do grupo, como narrador por exemplo, a esperança estava totalmente 

relacionada a existência de Deus. O próprio milagre narrado por ele, no qual os migrantes 

“jornaleiros” fervem ervas comuns e, ao levarem a boca, descobrem que tais ervas se 

transformaram em chocolate, contradiz suas palavras anteriores, pois milagres estariam 

associados diretamente a existência de Deus. Nessa perspectiva, notamos uma certa ironia 

no título do romance, Amar a Dios sobre todas las cosas.  

O fragmento acima faz parte da penúltima página do III cap. (terceira viagem) da 

obra e anuncia os acontecimentos ao leitor sobre o cap. IV, no qual os migrantes começam 

invocar a presença de Deus, pedindo-lhe ajuda.  A partir do cap. IV, intitulado Aqui no 

existe Dios, a presença da religiosidade aumenta de maneira significativa: 

[...] Una mujer, cuarenta o cincuenta años, se levantó, inclinó la cabeza: Señor 

Dios, pon una gota de compasión en estos hombres y. Dios, repitió el hombre 

grande, Dios, ya avanzó pisando migrantes hasta donde estaba la mujer. 

Levantó la mano derecha y le dio una bofetada brutal. Dios, cabrones. Aquí 

Dios no existe, hijos de la chingada. Su voz era ahora más potente, un sonido 

total en medio de aquel silencio. Aquí Dios soy yo, mendigos. Su Dios no 

existe, animales. Milagrosamente, la mujer seguía de pie y parecía seguir 

rezando. El hombre volvió hasta el frente. Me reemputa que salgan con 

mamadas. Sépalo para que no pierdan el tiempo en oraciones. Aquí no existe 

Dios (HERNÁNDEZ, 2013, p. 243). 

 

Aqui a violência é representada de uma maneira tão cruel, que só a literatura é 

capaz de expor com tanta propriedade. Essa violência é reelaborada no romance de 
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maneira vívida e, quanto mais a narrativa avança, mais o nível de crueldade aumenta, da 

mesma forma que a presença religiosa, visto que, são nos momentos mais extremos 

vividos pelos personagens, que sua fé é testada, especialmente quando um dos 

sequestradores afirma que Deus não existe, que ele seria Deus. Nessa perspectiva, se 

retomamos as palavras de Gigante no capítulo III, a diferença é que ele não se coloca no 

lugar de Deus, porém afirma que, no conto, Deus não existe, o que reafirmaria a 

ambiguidade e a ironia presentes no título da obra. 

Nesse momento, percebemos que os personagens se sentem numa espécie de 

transe religioso, se sentem reconfortados pela presença de Deus, mesmo diante da 

barbárie. O mais notório é que essa presença divina é sentida por eles justamente no 

momento em que um dos sequestradores declara que Deus não existe. É interessante 

observar que, mesmo os sequestradores afirmando que Deus não existe, baixam as armas 

diante daquilo que o narrador descreve como a presença de Deus: 

[...] Teníamos que estar sentados sobre aquel piso mojado, que en algunas 

partes estaba inundado. No podíamos hablar, pero en medio del silencio 

compartíamos esta presencia intagible que había llegado justo cuando el 

hombre grande y gordo había de clarado la inexistencia de Dios 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 244).  

 

Nessa parte da obra, os personagens Charles e Robinson haviam escapado do 

cativeiro e todo o grupo temia pelo que poderia lhes acontecer caso fossem capturados 

outra vez pelos sequestradores. Diante de tamanha preocupação, o único que lhes restava 

era rezar. Não obstante, apesar disso, Charles e Robson são capturados novamente, só que 

agora pela polícia, que os entrega aos sequestradores. Nesse contexto, o nível de violência 

se exacerba, porém a possível presença de um ser divino, chamemos como queiramos, 

também continua aumentando, sobretudo no momento em que os sequestradores tentam 

obrigar Gigante a matar Robinson e Charles por terem escapado. Nesse ambiente de dor 

e impotência, a última esperança era invocar a presença de Deus: 

[...] Algunos migrantes volteaban a ver al gigante. Entonces sucedió algo 

prodigioso allí, en el mismo infierno. En medio de aquel aire de miedo y odio, 

el gigante levantó la cabeza lentamente y empezó a cantar en voz muy baja, 

Bendito bendito bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Su voz 

había pasado como rocío sobre el selencio. El hombre grande se adelantó y no 

supo qué hacer. Qué madres, dijo. Y luego, el gigante, por segunda vez, 

Bendito bendito bendito bendito sea Dios. Cuatro o cinco voces lo 

acompañaron. A la tercera vez, era una veintena de voces las que cantaban 

Bendito bendito bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. 

Cállense, hijos de la chiganda, grito Camisa Roja, y tú, pinche negro, cállate o 

ahoritita mismo o te muere. Valente y Camisa Roja desenfundaron y apuntaron 

al gigante, mientras otros tres hombres armados apuntaban simplemente hacia 

nosotros, a todos y a ninguno. Mátalo, cabrón, gritó el hombre grande a Camisa 

Roja. El gigante y muchos más seguían cantando. Maten al puto negro, dijo el 



247 
 

hombre grande. Para proteger al gigante, los migrantes que estaban delante de 

él se levantaron, nos levantamos muchos más, todos los migrantes en pie.  

Ahora todos cantábamos Bendito bendito bendito sea Dios, los ángeles cantan 

y alaban a Dios. Cállense hijos de la chingada. Amparados sólo por aquel coro 

insólito, algunos fuimos hasta donde estaban Charles y Robson y los cargamos 

hasta ponerlos en medio del grupo. Culeros. Les dijo que se callen. Los gritos 

del jefe de los sicarios se perdían. Lo único que se oía, poderoso como un 

torrente, era el canto de los migrantes, muchos de los cuales tenían el rostro 

lleno de lágrimas. Cállense, dijo el hombre grande, pero esta vez su voz sonó 

a duda, y hasta Camisa Roja y Valente bajaran las pistolas. Y nada podía 

detener el canto migrante. Bendito bendito bendito sea Dios, los ángeles 

cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios (HERNÁNDEZ, 

2013, p. 247). 

 

Ao invés de matar Charles e Robson como ordenaram os sequestradores, Gigante 

começa a cantar em voz baixa Bendito, bentido, bentido seja Deus, os anjos cantam e 

louvam a Deus. Num primeiro momento, um grupo pequeno de migrantes os acompanha, 

no entanto, na segunda vez que Gigante canta, muitos migrantes o acompanham e isso 

desestabiliza os sequestradores que, imediatamente, os ordena que parem. Aqui, 

percebemos que, mesmo os sequestradores que momentos antes haviam afirmado a 

inexistência de Deus, acabam se sentindo incômodos com aquela diante da evocação da 

divindade. Camisa Roja, o sequestrador mais temido pelos migrantes, é justamente quem 

se sente mais incomodado com o canto deles. Entretanto, é outro sequestrador que lhe 

ordena a matar Gigante pela ousadia de invocar a Deus naquele instante. Não obstante, 

mesmo sendo ameaçado de morte, Gigante continua cantando juntamente com os outros 

migrantes e, é nesse cenário, protegidos pelo coro de vozes, que retiram Charles e Robson 

das garras dos sequestradores e os colocam no meio do grupo outra vez. Os sequestradores 

seguem ordenando que parem de cantar, mas não são capazes de conter aquele momento 

de elevação espiritual dos migrantes mesmo sequestrados.  

Essa é a única parte da obra na qual os sequestradores não são capazes de enfrentar 

os migrantes, de exercer sua crueldade, pois se sentem incapazes de lidar com essa 

presença religiosa. A união entre os personagens e a ausência do medo também são 

elementos que inibem a ação dos sequestradores. Aqui a religiosidade é representada 

também como uma forma de resistência e não apenas metaforicamente, anunciando, de 

alguma forma, a esperança em meio ao caos. Essa resistência fica ainda mais evidente 

quando a força do canto migrante, da invocação de Deus, impede que os sequestradores 

continuem torturando Charles e Robson e desista de matá-los. 

Esse momento passa e os migrantes continuam no cativeiro sendo torturados, até 

que os sequestradores aparecem com outro grupo de migrantes, entre os quais estava El 
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Profeta. Como mencionado, El Profeta desaparece e aparece em momentos chave ao 

longo do romance, o que leva o leitor a questionar se ele pode representar uma forma de 

espiritualidade que transcende o humano ao funcionar como uma espécie de sustentação 

para a trajetória dos migrantes.  Aquela seria a primeira vez que Walter revia El Profeta, 

desde o momento em que foi preso em La Bestia pela polícia em Tierra Blanca. O mais 

curioso é que ele chega junto com outro grupo de migrantes sequestrados. 

Quanto mais observamos o comportamento do Profeta, mais fica evidente a 

representação religiosa ligada a ele. Aqui cabe destacar a presença da igreja católica no 

romance, particularmente os padres e trabalhadores dos albergues, que desenvolvem um 

papel muito importante na vida dos migrantes. Além disso, há elementos na obra como, 

por exemplo, o rosário que Wilbert pai dá ao padre Flor, deixando claro sua fé católica. 

No plano da realidade dos migrantes, El Profeta representa muitos sujeitos (D. Olga, 

padre Solalinde, padre Flor). Ele aparece e desaparece porque o trajeto “real” dos 

migrantes conta com muito profetas-anônimos e solidários como ele. 

Vale notar como El Profeta tenta escapar daquilo que para Walter está muito claro: 

ele não é como os outros e não está no caminho porque gosta de viver em ranchos. Dessa 

forma, podemos interpretar essa sua aparição como algo providencial na vida dos seus 

colegas migrantes, uma vez que chega para ajudá-los a sair do cativeiro. Nessa 

perspectiva, enquanto estão no cativeiro pensando numa forma de conseguir ajuda, El 

Profeta conta a Walter seu sofrimento nas mãos dos policiais depois do episódio de Tierra 

Blanca, onde Elena foi estuprada e Zacarias e Tio Pedro foram assassinados: 

[...] De su detención en el patio de ferrocales de Tierra Blanca, me contó, como 

si me relatara lo sucedido a otro, que lo habían golpeado y torturado, y que una 

vez había llorado, cuando le atravesaron la planta de los pies con dos clavos, y 

que finalmente se había escapado. Anduvo volando dos meses, me contó, 

porque no podía apoyar los pies en ninguna parte. Pero quedó en la zona porque 

tenía un pediente. Cuando pudo caminar con cierta gracia, eso me dijo, volvió 

a la comandancia para romperle la bolsa de los testículos a los dos agentes y 

para meterle un picahielo en el vientre al comandante, que se había desinflado 

con un globlo mientras suplicaba por su vida. No lo hice por lo que me hicieron 

a mí, me dijo el Profeta, sino por lo de Elena. Y no fue venganza, agregó, nada 

más un poquito de justicia. Por Elena y por las muchas mujeres que aquellos 

tres policías habían ofendido. Hablabla el Profeta sin ganas ni alardes. Eso era 

lo que había hecho, si yo quería saber (HERNÁNDEZ, 2013, p. 269). 

  

No trecho acima, além de golpes e torturas, há algo muito significativo: El Profeta 

passa por um processo que se assemelha a crucificação quando, segundo ele, os policiais 

cravam pregos nos seus pés. Essa imagem remete-nos diretamente a crucificação de 

Cristo, principalmente quando este tem seus pés e mãos pregados na cruz. Isso evidencia 

a ideia de que o personagem é referendado como uma espécie de anjo que protege, que 
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acompanha os migrantes em suas viagens, por um lado, mas salienta, por outro, que 

representa também um anjo vingador, que faz justiça com suas próprias mãos, quando 

necessário, como no episódio do estupro de Elena. No fim do fragmento, afirma que o 

que fez não foi por vingança mas sim por justiça.  

O sequestro continua e Walter, El Profeta e Gigante buscam uma forma de 

conseguir tirar o grupo cativeiro e, tentam empreender fuga, são descobertos pelos 

sequestradores, que atiram e atingem Gigante, que morre imediatamente. No entanto, 

Walter e El Profeta seguem buscando ajuda. Para eles, a presença do Profeta é 

providencial, de maneira especial porque ele entende das leis mexicanas e sabe que a 

polícia não é confiável, mesmo sendo o único meio que dispunham naquele momento.  

Assustados e temerosos, Walter e El Profeta se aproximam de um posto policial, 

ambos entraram e El Profeta faz a denuncia:  

Éramos migrantes, acabamos de escaparnos de gente armada que nos tenían 

secuestrados, veníamos a decirles eso, a contarles que donde nos tenían hay 

cien migrantes que se mueren. Los policías cruzaron una mirada rápida 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 285).  

 

No entanto, um policial se levanta e afirma:  

[...] El secuestro es un asunto federal, dijo. Pero el Profeta dijo que no, que en 

México el secuestro es delito común, del ámbito estatal. Nosotros somos 

municipales, dijo el policía, así es que vayan más adelante, nosotros estamos 

atados de manos por la ley, aquí es así [...] Es cosa de los estatales o de los 

federales, dijo el policía. Y los soldados, volvió a preguntar el Profeta. Esos 

nada más están aquí para ver si hay drogas, no saben de secuestros. Denos su 

consejo, pidió el Profeta. Síganse de largo, más o menos cerca está una 

comandancia de la policía estatal. Y los soldados, insistió el Profeta. No les 

diga nada, porque los detienen y sabrás Dios qué. El Profeta seguía viendo al 

hombre del radio, y el hombre del radio, nervioso, miraba al Profeta. Por ese 

radio pueden avisar, dijo el Profeta. No, dijo el policía que estaba en pie, nada 

más tenemos frecuencia municipal […] La otra cosa, que pueden hacer es 

hablar con migración para que vengan por ustedes. De hecho, creo que es eso 

lo que vamos a hacer, porque ustedes son indocumentados, o no. Y se acercó 

aún más. Gracias de todos modos, dijo el Profeta, y salió abruptamente, 

conmigo detrás (HENÁNDEZ, 2013, p. 285). 

 

    Depois de muito tempo buscando ajuda, os dois conseguem, finalmente, 

encontrar o exército, que resgata os migrantes do cativeiro. Os fragmentos acima deixam 

claro o mistério que paira sob o personagem, pois, se ele não estudou as leis mexicanas, 

como poderia saber a quais instâncias legais recorrer diante de um crime de sequestro. 

Ele sabe exatamente a quem compete apurar o caso, apesar dos argumentos dos policiais 

o contradizerem. Nesse sentido, El Profeta não só é portador da justiça, mas também 

portador do discurso jurídico. 
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Depois de terem sobrevivido ao sequestro, El Profeta pergunta a Walter para onde 

ele iria: 

De camino a la estación de trenes, el Profeta me preguntó para dónde iba. Le 

dije que tenía unas tremendas ganas de regresar a Honduras, una necesidad 

inmensa de abrazar a Elena, pero que tenía que ir a Estados Unidos. Le hablé 

de la operación de mi mamá, de su ojo perdido y de la amenaza que se cernía 

sobre el otro. Entonces vamos al norte, me dijo. No lo hagás por mí, le dije, si 

vos querés irte a Honduras yo me sigo solo. No, no, me contestó, voy al norte. 

Entonces me contó de su adción al camino. Eso era lo que había hecho en los 

últimos cinco años. Ir al sur, ir al norte, acompañando a migrantes. Él decía 

acompañando, pero yo lo imaginé ayudando, consiguiendo comida si eso hacía 

falta, escapando de donde sea si alguien tenía que escapar, buscando a 

parientes de algunos, evitando la muerte de otros, y desapareciendo un 

momento antes de que el otro, la otra, la familia, el grupo, le expresara su 

gratitud. Apareciendo y desaparecendo siempre. Lo tuyo no es adicción, le dije, 

es como una misión, No, no, se defendió como si lo estuviera acusando, es pura 

adicción a caminar, al vértigo de caminar por este bendito país que tanto nos 

friega y ni siquiera sabe que existimos. Me detuve para ver sus ojos cuando le 

dije lo que yo creía, Te has dededicado a ayudar a migrantes. No, los 

acompaño, voy y vengo, y de tanto andar he terminado por saber algo de la 

vida, por dónde andar, quién tiene qué intenciones, quién se va a morir y quién 

va a llegar, quién se va a podrir como verdugo de sus hermanos, quién necesita 

una mano, pero nada más los veo pasar, voy un rato con ellos, y me regreso al 

sur. Entonces vos sabés si esta pesadilla va a terminar un día, le dije. No se 

acabará hasta que quienes deciden las cosas en Centroamérica, en México y en 

Estados Unidos no sufran en carne propia el camino del migrante. Entonces 

nunca, le dije. Nunca entonces, me contestó (HERNÁNDEZ, 2013, p. 306).  

 

No trecho anterior, evidencia-se a religiosidade reelaborada por Hernández em 

sua obra, principalmente na última parte do fragmento, em que ganha destaque a função 

do Profeta como anjo protetor dos migrantes. Nessa perspectiva, observamos uma certa 

ambiguidade a sua volta, ou seja, é um anjo protetor dos migrantes mas também anjo 

vingador, quando necessário. Assegura saber quem chegará ao destino almejado, quem 

morrerá, quem apodrecerá como verdugo de seus irmãos. Contudo, a última parte do 

fragmento deixa claro que o sofrimento dos migrantes só acabará quando os governantes 

de América Central, México e Estados Unidos sofrerem na própria pele o que os 

migrantes sofrem no caminho.  

 Nas últimas páginas do romance, compreendemos que El Profeta é uma entidade 

espiritual, principalmente por duas evidências muito claras: a primeira delas é o fato dele 

está em San Fernando, Tamaulipas (México), sentado numa praça conversando com 

Walter, lugar em que houve o massacre de 72 migrantes. A segunda evidência está na 

última página da obra, onde aparece apenas uma nota de jornal que trata do massacre e 

afirma que El Profeta não estava entre os mortos. Isso não é tudo, pois o mistério maior 

ocorre com a aparição misteriosa dos cadernos de Walter debaixo da porta da casa de sua 

família. Aqui o leitor supõe que foi El Profeta que os deixou, já que havia prometido a 
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Walter que os entregaria a seu irmão Wilberto. O misterioso aparecimento dos cadernos 

de Walter na porta de sua casa é um jogo textual, uma vez que o mesmo sujeito que remete 

ao auxilio prestado por diferentes pessoas anônimas é também a figura utilizada no 

romance para guardar e preservar a memória da narrativa, o que se configura como mais 

uma forma de ajudar aos migrantes, pois assim resgataria as vozes do silêncio, como 

veremos na última parte desse capítulo. 

 

4.6 Uma história de amor e ódio  

 

Sueñas las pulgas con comprarse un perro y sueñas los nadies 

con salir de pobres [...] Los nadies. Los dueños de nada [...] que 

son aunque no sean [...] 

 

 

Eduardo Galeano 

 

As relações históricas, políticas e socioculturais entre o México e a Centroamérica 

se desenvolvem desde o período pré-colombiano e, ao longo de sua história, vêm se 

transformando numa relação de amor e ódio, particularmente no contexto dos 

movimentos migratório de centro-americanos para os Estados Unidos. Nessa perspectiva, 

no romance Amarás a Dios sobre todas las cosas, essas conexões são representadas por 

duas forças antagônicas: de um lado estão as autoridades mexicanas e os criminosos, 

principalmente os sequestradores de migrantes, do outro, os albergues e casas de apoio a 

migrantes, que, na narrativa em questão, representam os únicos espaços nos quais os 

migrantes podem confiar 

Nesse sentido, apesar de boa parte do México fazer parte do território 

mesoamericano, conta com mais recursos e tem, por assim dizer, “maior valor simbólico” 

do que Centroamérica. Essa rivalidade se estende inclusive no futebol, uma vez que as 

seleções e equipes da América Central são desclassificadas pelas equipes mexicanas. As 

primeiras referências do narrador protagonista tratam desse contexto de rivalidade, como 

podemos observar no fragmento seguinte: 

[…] Es el gigante económico, el país inmenso, el hermano mayor de una 

familia rota. Centroamérica cabría diez veces dentro de su territorio. Es 

también el enemigo número uno en el fútbol, el gigante de la Concacaf84, el 

que siempre nos vapulea y nos fusila a balonazos sin misericordia. Aunque eso 

era antes. En tiempos recientes batallan los mexicanos para ganarnos, a pesar 

de que algunos de sus seleccionados militan en equipos de Europa y a pesar de 

                                                           
84 CONCACAF - Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. 
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los salarios inmensos que se pagan en la liga mexicana. Siempre queremos 

ganarles y la mayoría de las veces nos quedamos con las ganas. El sueño mayor 

en el fútbol es ganarle a México en el Azteca. No hay centroamericano que no 

haya albergado esa ilusión. Cien mil mexicanos gritando su superioridad y 

nosotros haciéndoles goles en su propia casa (HERNÁNDEZ, 2013, p. 50). 

 

A referência ao México como gigante, quando na realidade este país vem 

enfrentando sérios problemas econômicos, políticos e sociais, além da violência 

exacerbada, especialmente nos últimos anos, não deixa de nos chamar a atenção. 

Contudo, se comparado a Honduras, o México é realmente expoente nos mais variados 

sentidos. O narrador sabe da dificuldade dos centro-americanos em superar o México, por 

isso a ideia de vencê-lo no Estádio Azteca lhes causa tanta ilusão, já que representa a 

vitória mais tangível para eles em relação ao México. 

Nessa parte da narrativa, observamos que, no imaginário85 centro-americano, o 

México é sempre uma barreira, um problema que os acompanha sempre. Seja no contexto 

da migração, da economia, do futebol ou em outros aspectos. É o irmão mais velho de 

uma “rota” que não os aceita, julgando-os invasores indesejados, por isso o prazer em 

maltratá-los. 

A família mesoamericana se rompeu em todos os sentidos e isso acaba se 

refletindo cotidianamente na vida dos migrantes centro-americanos em trânsito pelo 

México. Durante todo o romance, percebemos os questionamentos dos migrantes a 

respeito disso e tais questionamentos não estão relacionados simplesmente às autoridades 

mexicanas ou aos grupos criminosos, mas sim aos mexicanos em geral, uma vez que, ao 

longo da obra, os personagens, principalmente o protagonista, sempre está tentando 

entender o comportamento dos mexicanos em relação a eles. Com exceção dos albergues 

e casas de apoio, dos quais trataremos mais adiante, os mexicanos são representados, em 

geral, como sujeitos não confiáveis, sendo as autoridades mexicanas e os delinquentes os 

maiores problemas por eles enfrentados: 

Me aventaron los maras, me dijo, desde arriba del tren, porque no andaba 

dinero. Su voz venía desde la tierra de abajo. Se dio cuenta de que yo estaba 

despierto y empezó a contar. Iba con mi hermano y de pronto los vimos. Venían 

fuertes, agresivos, caminando sobre el techo. Era de noche y apenas los 

veíamos. Querían dinero y mujeres. Así venían gritando. Querían que les 

besáramos las manos, que les suplicáramos. Que nosotros, los hijos de nuestra 

chingada madre, tembláramos y lloráramos. Yo les dije No ando dinero, miren, 

y me saqué los bolsillos. Un grandote me jaló por el cuello, me escupió en la 

cara, me aventó. Y sentí el tajo en el brazo, caliente el tajo o el brazo o las 

                                                           
85Imaginario – Antañe a las variantes que viene a encuadrarse en lo simbólico, es decir, en el orden del 

lenguaje; variantes particulares que son lo proprio de cada individualidad y que constituyen el soporte de 

la personalidad; historia familiar, circunstancia s biográficas de la primera infancia, etc. (Lacan) simbólico 

(Lo) (AMORETTI H, 1992, p.65) 
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ruedas, y un golpe en la cabeza, seco como la muerte en bruto […] 

(HERNÁNDEZ, 201, p. 60-61). 

 

Este é um dos primeiros momentos na obra no qual a violência contra os 

migrantes, no território mexicano, começa a ser exposta. Como assinalado no capítulo II, 

Los maras ou Las maras são grupos criminosos que atuam em América Central, México, 

Estados Unidos e no Canadá, embora em número menor, e são considerados o terror dos 

migrantes indocumentados/não autorizados em trânsito pelo México. No entanto, o 

grande vilão dos personagens do romance não são Las Maras e sim os sequestradores 

mexicanos que estão mancomunados com a polícia e com o Instituto Nacional de 

Migração. Nesse cenário, sua condição de indocumentados os deixa expostos a todo tipo 

de abuso, como bem observa Bhabha: (2013, p. 69) “El problema del indocumentado, sin 

papeles – sans papier-, supone una condición simbólica, física y semiótica de 

invisibilización y borramiento […]’’. 

A narrativa avança e o tratamento dos mexicanos dispensado aos migrantes vai 

piorando, sejam pelas mãos das autoridades ou pela dos grupos criminosos, em particular 

os sequestradores. Os migrantes se questionam acerca do porquê desse comportamento 

dos mexicanos em relação a eles e as consequências de ter que estar ocultando-se no 

território mexicano: 

[…] Por qué es tan difícil que nos dejen pasar por México sin perseguirnos, sin 

detenernos. A los mexicanos qué. Nada más queremos pasar. No les queremos 

quitar nada. Llegar a Estados Unidos. Si no fuera porque tenemos que andar 

escondiéndonos, Juana no se hubiera muerto […] (HERNÁNDEZ, 2013, 

p.77). 

 

A partir da cena descrita acima, notamos surgir os primeiros efeitos da 

perseguição dos mexicanos aos migrantes por meio da morte da personagem Juana, que 

acaba caindo do trem ao tentar subir. Numa terra de ninguém, expostos a todo tipo de 

violência, os mortos não podem falar sobre o que lhes aconteceu e os vivos, que gostariam 

de falar, estão proibidos de fazê-lo. Como bem observa Carlos Sandoval (2015, p. 35) 

“La muerte por goteo no duele ni indigna las esferas oficiales”.  

O romance mostra que muitas instituições, ao invés de garantir os direitos 

humanos mínimos dos migrantes, são as que mais os discriminam e os tratam como 

ninguém:  

[…] adormecido, ni se dio cuenta cuando dos agentes de la migración se 

acercaron. Lo levantaron por las axilas y allí mismo lo madrearon. Sonreía el 

chavo mientras contaba Ya cachimbeado qué me van a hacer, pensaba, y que 

me reciben con más madrazo en la estación, que me llevaron a un cuarto oscuro 
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y que me esposan a un barrote. Verdad, mierda. Como lo digo. Allí estuve 

cuatro días, sin agua y sin comida, de castigo. Pinche hijo de tu chingada 

madre, me decía el guardia que iba a verme. Para que te sueltes tienes que 

mamarme la verga, si no, ni agua, hijo de puta (HERNÁNDEZ, 2013, p. 87- 

88).  

 

  As duas últimas frases do trecho anterior são um exemplo claro da total falta de 

respeito para com o migrante, principalmente quando o guarda lhe diz que o soltará se ele 

chupar seu penes, do contrário ficará trancado sem água e comida. A partir desse 

momento, a narrativa começa a explicitar a relação entre centro-americanos e mexicanos 

como marcada pelo ódio destes por aqueles, embora, ao longo do romance, também haja 

demonstrações fraternas por parte de alguns mexicanos, especialmente em albergues e 

nas casas de apoio a migrantes, contudo o que prevalece é a rivalidade.       

 Ao contrário das instituições e autoridades mexicanas, os albergues são 

representados como os únicos espaços, associações que desenvolvem efetivamente um 

papel social na vida dos migrantes, onde estes encontram solidariedade e irmandade.  

Nesse sentido, o Albergue Belén 86é o primeiro espaço que aparece no romance a 

partir da segunda viagem da família Milla Funes, já no território mexicano. O narrador 

nos apresenta esse albergue, primeiro lugar que os socorre logo após o interrogatório dos 

personagens pela polícia mexicana, em que, entre outras acusações e ameaças de morte, 

são acusados de serem os responsáveis por ocupar empregos dos mexicanos.  

Os migrantes vêm criando importantes redes como tática de sobrevivência em 

suas viagens e, no romance, isso fica evidente por meio dos laços coletivos que se 

desenvolvem durante o percurso. Sendo assim, os albergues fazem parte dessas redes de 

apoio e se configuram como importantes espaços de refúgio e de ajuda necessários para 

seguirem o caminho.  

Cabe ressaltar que o padre Flor María Rigoni, realmente existente, fundador do 

Albergue Belén, Tapachula (México), é um sacerdote italiano que, há trinta anos, se 

dedica a ajudar migrantes de várias partes do mundo, especialmente os centro-americanos 

em trânsito pelo México. Por seu trabalho exemplar, foi agraciado com o Prêmio 

Nacional de Direitos Humanos (2006). Em seu albergue, representado ficcionalmente no 

romance, os migrantes, sobretudo Walter se sente acolhido, bem tratado, humanizado: 

[...] Era bueno estar, de nueva cuenta, en una casa para migrantes, como la de 

Tecún Umán. Puedes respirar, sentirse huésped de alguien, persona, Si quieres 

bañarse, ya vamos a cenar, se pueden quedar unos días, si quieren pueden lavar 

                                                           
86 Albergue Belén – O nome do albergue faz referência religiosa a cidade de Belém, província na Judeia 

em que nasceu Jesus. Segundo o evangelho de Lucas (Cap. 2: 1-7), José e Maria viajam para Belém a fim 

de comparecer ao recenseamento, feito quando Quirino era rei da Síria, e, durante essa viagem, Jesus nasce.  
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la ropa, mañana veo si tenemos pantalones y camisas, por si ya no tiene 

remedio lo que traen. Tal vez no había remédio: el lodo había devorado la ropa, 

la había dejado como para quitársela y tirarla. Cenamos y dormimos en paz, 

limpios, ilusionados, las fuerzas recuperadas. Yo me desperté temprano y salí 

al patio para disfrutar la frescura de la mañana. Parecía hecha a mano por el 

mismo Dios. Qué casa, qué sol, la vida tiene sus regalos, aun para los 

migrantes. Allí estaba cuando vi al padre Flor. Supe que era él, el hábito blanco, 

los pies huaraches, los ojos como relámpagos. Me saludó de lejos. Pasó, Yo 

hubiera querido saludarle de mano, agradecerle, hacerle saber que estábamos 

contentos de haber ido a su casa, pero el padre abría ya una puerta y desaparecía 

[...] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 54). 

 

No trecho anterior, o narrador faz uma interessante descrição a respeito de como 

ele e seus companheiros se sentem ao serem acolhidos pelo padre, uma vez que depois de 

vários dias de uma dura viagem, o albergue é um ajudante indispensável. Sendo assim, 

da mesma forma como os migrantes criam redes entre eles durante a viagens como tática 

de sobrevivência, os albergues também representam uma importante rede de ajuda 

humanitária criada, em sua maioria, por sacerdotes católicos estabelecidos em pontos 

estratégicos do território mexicano. Nesse contexto, além do albergue do padre Flor, 

outros albergues e casas de apoio a migrantes vão aparecendo ao longo da narrativa como, 

por exemplo, o Albergue Hermanos en el camino, La casa de dona Olga, assinalada 

anteriormente, La casa del Hermano Memo, entre outros espaços. 

Depois da casa do padre Flor, o seguinte albergue que os acolheu se encontra em 

Ixtepec no estado de Oaxaca (México), considerada uma região de alto risco. Por isso, 

esse albergue, assim como o padre Alejandro Solalinde, seu fundador e personagem 

verídico, são representados, no romance, como um grande consolo para os migrantes.  

É interessante observar as primeiras frases do narrador ao descrever Ixtepec como 

um lugar vazio, no qual não viam nada. Aqui, percebemos a força dos relatos ouvidos 

pelo narrador na formação do seu imaginário acerca de Oaxaca, cidade considerada 

incialmente como uma das mais belas. Essa contraposição entre o imaginado e o 

encontrado causa certa decepção no narrador que constata de golpe que as histórias 

ouvidas não condiziam com aquele espaço.  

Aqui, gostaríamos de salientar que tanto Alejandro Solalinde como os demais 

fundadores e responsáveis pelos albergues e casas de apoio a migrantes no México, 

representados no romance, não são apenas personagens fictícios mas sujeitos reais. Padre 

Solalinde é um sacerdote mexicano, conhecido como grande defensor dos direitos 

humanos dos migrantes, coordenador da Pastoral de la Movilidad Humana Pacífico Sur 
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diretor do albergue Hermanos en el camino87, acima referido, e, por seu trabalho com os 

migrantes, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz (2017). 

   Outro albergue que desenvolve um papel importante no romance é La Casa del 

Hermano Memo, que, ao contrário dos albergues anteriores, é descrito pelo narrador como 

humilde e pequeno para a quantidade de migrantes, não obstante a solidariedade a eles 

brindada nesse espaço é fundamental: 

La casa del hermano Memo no era una, o sí era, pero no se parecía nada a las 

casas del padre Ademar en Guatemala, del padre Flor en Tapachula o del padre 

Solalinde en Ixtepec. Era una construcción pequeña que por un lado daba a las 

vías y por otro a una calle retorcida. No es que fuera tan chica sino que era 

claramente insuficiente para la cantidad de personas que queríamos estar en 

ella y además sus paredes húmedas parecían estar a punto de caerse. Cuando 

llegamos, nos sumamos a un numeroso grupo que rodeaba a un hombre joven 

que les hablaba. Era el hermano Memo. Su voz suave, como predicando, el 

hermano nos decía hermanitos y explicaba que Dios, todo lo provee, bendito 

sea su santo nombre, nos ofrecía aquella casa que era de todos, de todos 

nosotros, los migrantes. Él no era nadie, no me agradezcan a mí, sino al Señor, 

que nos ve siempre, nos cuida, y que da lo que necesitamos, hermanitos, por 

favor no se vayan a desesperar, en una media hora vamos a servir la cena, es 

el sagrado alimento que nos regala Dios en inmensa misericordia, Él es nuestro 

padre y está en los cielos, bendito sea, hermanitos, le doy gracias al Señor de 

que hayan llegado bien, vamos a cenar arroz, hermanitos, tortillas, la cena del 

Señor, para nuestros hermanitos migrantes, aquí van a dormir, en esta pobre 

casa, no tenemos más, pero hay espacio para todos, bendito Dios 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 82). 

 

Aqui, bem como em outras partes da narrativa, contrapondo-se aos sequestradores 

e autoridades mexicanas corruptas que se aproveitam dos migrantes, explicita-se a 

solidariedade, mesmo naquele contexto de escassos recursos. Um espaço minúsculo no 

qual oferece apenas arroz e tortillas pode parecer pouco, mas para quem se encontra na 

situação dos personagens é realmente um presente dos deuses. 

 A narrativa avança e as casas de apoio a migrantes continuam aparecendo como 

os únicos espaços nos quais os personagens podem descansar e se alimentar depois de 

longos dias de viagem. Nesse cenário, a Casa del Migrante San Luis de Potosí é o 

próximo destino dos migrantes, que podem, ali, preparar-se para enfrentar a dificuldade 

                                                           
87 Destacaremos o Albergue Hermanos en el Camino, não porque o consideramos mais importante do que 

os demais, mas sim porque tivemos a oportunidade de entrevistar, seu fundador e coordenador, o padre 

Alejandro Solalinde durante o VI Congreso Centroamericanos de Estudios Culturales, realizado na 

Universidad Centroamericana de Nicarágua.  Ele fala sobre os temas mais difíceis com quais tem lidado ao 

longo de doze anos de luta pelos direitos humanos dos migrantes com uma tranquilidade que chama atenção. 

Nesses 12 anos trabalho tem sido ameaçado de morte por políticos e grupos criminosos, sofrendo ameaças, 

inclusive, de tentativa de ser queimado juntamente com o albergue
87. 
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da viagem até Monterrey ou Nuevo Laredo, dois caminhos fundamentais na rota 

migratória, sobretudo por ser esta uma região desértica que exige muito esforço.  

Quanto mais avança a narrativa mais percebemos a importância que têm os 

albergues no contexto da migração em território mexicano: 

La casa del migrante queda al lado de la iglesia. Es grande, la casa, pero parece 

chiquita por tanto migrante. Bullen como sopa de letras los guatemaltecos, los 

hondureños y los salvadoreños. Y hay letreros de bienvenida, de actividades, 

de buenos deseos. Papelitos de colores pegados en pizarrones, como en la 

escuela. Ya nos hacía falta estar así, en un casa, hermanos todos. Ya nos hacía 

falta un baño de verdad, una comida caliente, un ir venir de verbena. No hay 

casi espacio, es cierto, pero no importan. Platica uno por aquí y por allá, como 

en fiesta. La gente anda animada, ya es San Luis, de aquí al norte. Parece que 

uno estira la mano y toca la frontera (HERNÁNDEZ, 2013, p. 152) 

 

    A imagem da quantidade de migrantes hospedados na Casa del Migrante 

relacionada a uma sopa de letras é uma metáfora muito interessante, pois, se pensamos 

no espaço que ocupa uma letra numa sopa de letras tendo em vista o espaço que ocupa 

um migrante, não é possível comparar porque ocupam dimensões muito diferentes.  

No entanto, a frase que nos parece mais interessante faz menção às necessidades 

básicas dos personagens: um banheiro de verdade, uma comida quente, uma pequena 

celebração onde todos estejam irmanados. San Luís de Potosí é um ponto muito 

importante da viagem e chegar a ele é, de alguma forma, uma vitória, principalmente 

porque significa que estão mais próximos da fronteira norte. Nessa perspectiva, Walter 

se anima, porque sabe que em Saltillo encontrará Belén, La posada del Migrante: 

[...] Yo estaba ilusionado porque sabía que en Saltillo estaba Belén, Posada del 

Migrante, una de esas casas donde uno puede sentirse persona. Había oído del 

padre que dirigía, Pedro Pantoja, un tipo duro, me habían dicho, sin rolos, 

cabal, de esos que arriesgan la vida por otros, sin alardes. El padre Pantoja no 

decía más que lo tenía que decir, pero hace un montón por los migrantes, a 

brazos partido, me había contado. Cada vez estamos más cerca de la frontera, 

me dijo Danilo, ahora sí estamos galopando como el Llanero Solitario. Si no  

fuera por el calor. Pero no, a fin de cuentas no importaba porque húmedo o 

seco el calor es parte del camino y es también parte de la vida del que avanza. 

La noche nos cayó encima en el tren y entonces el calor se hizo frío. Cómo 

puede ser que un lugar sea tan caliente de día y tan frío de noche. Quién sabe, 

pero existen estos lugares. El viento nos cortaba la cara. Ya no podíamos viajar 

dentro de un vagón porque iba lleno. Los veinte pesos que pagamos de 

Matehuala a Saltillo ya no alcanzaron para ese privilegio. Entre vagones, el 

viento entraba y salía por los espacios abiertos (HERNÁNDEZ, 2013, p. 156). 

 

Nesse cenário, apesar do esforço dos diversos albergues e casas de apoio, o que 

prevalece é a impunidade dos criminosos que barbarizam os migrantes em território 

mexicano. Em consonância com essa ideia, afirma padre Solalinde: 

[...] la impunidad es de 98%, yo te puedo decir que cientos y cientos de 

denuncia penales que hemos puestos los defensores de Derechos Humanos que 
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trabajamos con migrantes solamente dos han prosperado. Las demás no han 

prosperado. Yo al menos las he llevado a las autoridades que están arriba de 

migración, autoridades del Ministerio del Interior y sabes qué, no hacen nada, 

nada. Tengo casos muy fuertes donde estamos presionando, seguimos 

presionando, pero nada. Hay cientos de miles que han puesto denuncias, han 

sido agraviados, solamente uno se ha quedado, ha permanecido hace cuatro 

años, es un nicaragüense que es el Visgarey Lorío. Es el único que se ha 

quedado y que exige justicia, ya le han ofrecido dinero, ya le han ofrecido su 

residencia. Él no quiere nada de eso, lo que quiere es justicia. Ahorita estamos 

viendo para que tenga medidas cautelares igual que yo las tengo, medida 

cautelares. Pero lo más seguro es que no le hagan justicia tampoco ahí [...] 

(07/2017, p.4, transcrição nossa). 

 

As palavras do padre Solalinde mostram que, embora haja o esforço dele e demais 

albergues e casas de apoio aos migrantes, a situação na qual se encontram os migrantes 

expostos no território mexicano é desoladora, uma vez que os albergues representam 

apenas um paliativo diante de tamanha problemática, já que seria necessário algo muito 

além do que somente solidariedade. Sendo assim, apesar dos conflitos pertencerem a 

esferas políticas muito distantes, nos níveis de governo e políticas externas à migração, o 

romance consegue recriar um microcosmos de poder, no qual forças antagônicas se 

opõem como se os poderes paralelos se manifestassem e, em nenhum momento, os 

verdadeiros responsáveis parecem notar a realidade dos sujeitos envolvidos na 

complexidade deste fato histórico. 

Nessa perspectiva, as esferas políticas e governamentais, ao contrário de buscar 

meios para resolver essa problemática, têm, antes, fechado suas fronteiras, ainda que isso 

não impeça que milhares de pessoas cruzem o rio Suchiate diariamente: 

Para los centroamericanos el río Suchiate es una remota imagen traspasada de 

generación en generación por debajo de la conciencia, sin palabras. Más que 

un río, un punto geográfico, es un símbolo de esperanza y despedida. Cuando 

se pasa el Suchiate uno está en México, nuestro vecino poderoso, alguna vez 

amigo y solidario, y últimamente hermano orgulloso y gringuero que quiere 

parecerse cada vez más a los gringos y menos a nosotros (HERNÁNDEZ, 

2013, p. 50). 

 

O rio Suchiate, mais que um espaço físico, é um espaço simbólico que remonta a 

um passado não muito distante. Sinônimo de esperança mas também de morte de muitos 

migrantes que tentaram cruzá-lo. Em seu dicionário de símbolos, Becker interpreta o 

simbolismo dos rios da seguinte maneira: 

[…] por causa da importância para a fertilidade muitas vezes o rio é venerado 

como divindade, p. ex., entre os gregos e romanos como deus da masculinidade 

local. – Geralmente aparece em estreita relação simbólica com a água. Por 

causa do seu fluir, é símbolo do tempo e da transitoriedade, mas também de 

contínua renovação – A influência de todos os rios ao mar é considerado 

símbolo da união entre divindade e absoluto [...] (BECKER, 2007, p. 235). 
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Se relacionamos a definição de Becker com o trecho assinalado da obra, podemos 

pensar sobre o que representaria esse rio para os migrantes: é símbolo de esperança e de 

renovação, de um passado, mas também de um presente e de um futuro. Suas vidas seriam 

como as águas deste rio, que correm para um destino incerto, mas que trazem, de alguma 

maneira, esperança. 

O objetivo dos migrantes não é fincar raízes nos Estados Unidos, mas, antes, 

trabalhar, guardar algum dinheiro e retornar a seu país de origem. Entretanto, para 

concretizar esse objetivo, antes, eles precisam cruzar o México, que vem se 

transformando num país cruel, um verdadeiro gringuero, como afirma o protagonista do 

romance, ainda que os migrantes mexicanos indocumentados/não autorizados sofram a 

mesma discriminação e violência nos Estados Unidos ou na fronteira norte. Nesse sentido, 

o grande vilão dos personagens não são os Estados Unidos, até porque a maioria deles 

nunca chega a tal país; o verdadeiro problema para os migrantes é o México: “[…] Por 

qué es tan difícil que nos dejen pasar por México sin perseguirnos, sin detenernos. A los 

mexicanos qué. No les queremos quitar nada. Nada más queremos pasar. Llegar a Estados 

Unidos […]” (HERNÁNDEZ, 2013, p.77). Problema, barreira, obstáculo, o México 

representa, no romance, um não-lugar. Nesse sentido, os migrantes se perguntam: Por que 

nos tratam assim? O que fizemos para merecer esse tratamento? Por que nos tratam tão 

mal? Para eles, cruzar o território mexicano não deveria ser um problema, estão de 

passagem. Não obstante, para os mexicanos, principalmente para as autoridades 

mexicanas, isso é um delito grave e o romance performatiza esse imaginário existente 

entre os centro-americanos em relação aso mexicanos e vice-versa, essa relação de amor 

e ódio.   

É interessante observar os reflexos que isso tem na vida cotidiana dos migrantes 

centro-americanos ao tentar se passar por mexicanos, o que revela um imaginário 

contraditório e se manifesta de diferentes maneiras na narrativa, uma vez que, ao mesmo 

tempo em que desejam ser como os mexicanos, passar por um deles, desejam cruzar o 

território mexicano como invisíveis, ocultos. O sonho de todos os personagens é não 

serem vistos, especialmente pelas autoridades migratórias, sequestradores e polícia 

durante o trajeto. Aqui observamos uma contradição, porém essa é uma contradição 

compreensível dado o contexto no qual esses migrantes se encontram. Contraditória 

porque, ao mesmo tempo que desejam ser invisíveis para não sofrer humilhações e 

agressões no território mexicano, sabem que uma das principais táticas de sobrevivência 

para cruzá-lo é se passar por mexicano: 
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Entonces el chiste, pensaba yo en las noches, el chiste es ser invisible. Allí está 

la gracia. Cómo se puede ser invisible. Hay que incurrirse en el día, meterse en 

las sombras en la noche. Para avanzar por el territorio mexicano hay que 

caminar, sonreír como mexicano, aprenderse de nombre del presidente de 

México, el himno nacional de México, la bandera de México. Dicen que esto 

te preguntan los mexicanos cuando tienen duda y tú estás allí, jurando que eres 

mexicano. Al tío Braulio, que en su tercer intento logró llegar a los Estados 

Unidos, lo agarraron los gringos en la franja fronteriza. Dijo que era mexicano 

para que los gringos lo dejaran nada más en la frontera norte de México […]  

Quién sabe, dicen que aquí no se sabe, que de pronto empezás a ver letreros de 

Tenosique. Así, sin una bienvenida, pregunta Charles, juguetón. Los 

mexicanos te dan la bienvenida a su manera, dije. Ojalá ni nos vean. Eso es 

que no nos vean. Invisibles, pensé, siempre se llega al mismo anhelo: ser 

invisibles […] Qué le pedirá a las autoridades mexicana. Nada más que no nos 

vean […] (HENÁNDEZ, 2013, 38, 197, 302).   

 

 Ser invisível, “tática de sobrevivência88” usada pelos migrantes, é uma tarefa 

quase impossível, porque, no México, estão totalmente vulneráveis. Dessa forma, por 

mais que tentem se ocultar, sempre enfrentam algum grupo criminoso. Os migrantes são 

vigiados por estes grupos e isso os impede, na maioria das vezes, de cruzar o México.  

Ocultar a identidade não é uma tarefa fácil por dois motivos que consideramos 

muito complexos: primeiro, é uma difícil tarefa falar “cantadito”, ou seja, falar como os 

mexicanos, como assegura um dos personagens, porque os centro-americanos, por mais 

que compartilhem muitas características linguísticas e culturais com o México, têm suas 

suas próprias formas de falar a língua espanhola; segundo, se dizer mexicano sendo 

hondurenho, salvadorenho, nicaraguense ou guatemalteco significa negar o que existe de 

mais valioso para estes migrantes, suas origens, pois, apesar dos problemas que enfrentam 

em seus países, sentem orgulho por pertencer a eles. Cabe advertir que essa é uma tática 

de sobrevivência conjuntural, passageira.  

Durante toda a obra, o México é representado como um espaço de violência, como 

uma barreira que os migrantes precisam cruzar. Nessa perspectiva, com exceção daqueles 

que fazem parte dos albergues e casa de apoio, não hesitam em aplicar métodos de 

violência contra os migrantes, que, além de tudo, são muito pobres. Ao contrário da 

novela La mara, da qual nos ocuparemos no próximo capítulo, em que os mareros são os 

                                                           
88 Tatica de sobrevivencia – así como “estrategia de sobrevivencia” son conceptos desarrollados por el 

investigador francés Michel Certeau. Para él las taticas de sobrevivencia son usadas por los más débiles 

con el propósito de salir de la pobreza, de subordinación en las que se encuentran. Mientras que las 

estrategias de sobrevivencia son usadas por los que detienen el poder. 
88 Hablar cantadito como los mexicanos – A longo do romance podemos observar, o discurso dos 

personagens, sua preocupação em “falar cantadinho como os mexicanos”. Aqui observamos um sintagma 

ideológico importante nessa espécie de simulação identitária que atua como tática de sobrevivência, ainda 

que não é nossa intenção analisar as variedades linguísticas mexicanas, o que seria própria de um estudo de 

linguística dialetal. 
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grandes vilões e em sua maioria centro-americanos que não se importam em cometer todo 

tipo de violência com sua própria gente, em Amarás a Dios sobre todas las cosas, o 

grande vilão são os mexicanos. Desse modo, considerando que em todo romance há um 

protagonista e um antagonista, em Amarás a Dios sobre todas las cosas o antagonista dos 

migrantes é a figura do mexicano, enquanto em La mara, são os mareros, seus próprios 

conterrâneos.  

Contudo, por detrás desse vilão, há outro muito maior e mais poderoso: os Estados 

Unidos. Em muitos momentos, os personagens questionam o comportamento do México 

em relação a eles, além de se perguntarem se não são os gringos que exigiriam tal 

comportamento: 

Vos por qué crees que los mexicanos son duros con nosotros dice pronto Elena. 

No sé. Pero por qué creés. Pues, a lo mejor porque los gringos son duros con 

ellos. También lo son con nosotros. Sí, pero nosotros no tenemos con quien 

desquitarnos. Y creo que son así porque es como una ley de la vida: los de 

arriba se enseñan con los de abajo: ellos debajo de Estados Unidos, nosotros 

debajo de ellos. A lo mejor son los gringos los que les exigen que no nos dejen 

pasar. México es como una frontera para nosotros, una frontera larga y tirada, 

en medio de nuestros países y Estados Unidos. Una frontera larguísima. 

Imagínate que un día los mexicanos se levantaran y dijeran Nos acabamos de 

dar cuenta de que lo único que quieren los centroamericanos es pasar, así es 

que vamos a dejarlos pasar […] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 111-112).  

 

Aqui cabe destacar o papel que o México tem desenvolvido no contexto de sua 

própria migração para os Estados Unidos e seu comportamento em relação aos seus 

vizinhos em seu país. Nessa perspectiva, quando o tema é a migração mexicana para os 

Estados Unidos, os mexicanos criticam tal país e o veem como um país injusto e cruel, 

que não respeita os migrantes mexicanos. Entretanto, quando o assunto são os migrantes 

centro-americanos em seu território, o discurso muda. Isso fica ainda mais evidente 

quando os migrantes são sequestrados por um grupo de criminosos, sendo este o momento 

mais chocante no qual Hernández reelabora as relações cotidianas entre os migrantes 

centro-americanos, as autoridades e os criminosos mexicanos. O sequestro representa o 

ápice dessa relação, expondo toda sua complexidade pela maneira como toda a ação é 

desenvolvida. Nesse sentido, tudo está tão bem planejado pelos sequestradores, que os 

personagens tardam em descobrir que foram enganados, que foram sequestrados, mesmo 

que sintam que algo estranho está acontecendo.  

É interessante observar o jogo que o autor faz com a questão religiosa, referida 

anteriormente, quando o sequestrador afirma “acabo de hablar con Dios”, o que quer 

dizer, em outras palavras, ter autorização de Deus para fazer com eles o que tiver vontade. 
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Nesse cenário, a manipulação feita pelos sequestradores acerca da figura de Deus89 parece 

objetivar tirar-lhes o único que lhes resta: a fé. 

Nesse sentido, podemos mencionar os próprios colonizadores europeus que 

tiveram na figura de Deus um grande aliado para concretizar seus objetivos na América, 

porém na história mais contemporânea poderíamos mencionar o contexto colombiano no 

qual os “sicários” se encomendam a Deus e à Virgem90 com o objetivo de obter êxito em 

seus crimes. 

Na sequência narrativa, os sequestradores, especialmente o chefe do grupo, 

justificam sua violência por meio de acusações: 

[…] Ustedes vinieron a México por su gusto, nadie los metió a México a la 

fuerza. Pues ahora se chingan. Este tren es el expreso, y en el expreso mando 

yo. Y del expreso nadie se bajar, oyeron, putos. Me cagan sus lloriqueos, me 

cae. Se acabó la chingadera, okey, se acabó. Así, o más claro. Bueno, más 

claro, hijos de la chingada: ustedes vienen secuestrados. Óiganlo para que no 

anden de mamadas: secuestrados. Y el que se quiere ir, paga. El que no paga, 

se chinga, esa es la ley, culeros (HERNÁNDEZ, 2013, p. 218). 

 

A violência é representada com um nível de crueldade que só a literatura91 é capaz 

de descrevê-la com tanta propriedade. Esta violência é reelaborada de uma maneira muito 

vívida no romance e, quanto mais avança a narrativa, mais se exacerba em todos os 

sentidos, sendo, nesse contexto, a última alternativa aos migrantes recorrer a Deus. No 

entanto, são imediatamente confrontados pelas palavras de um dos sequestradores, que 

afirma que Deus não existe, que ele é Deus: 

                                                           
89 Esta discussão é apresentada no capítulo IV do romance intitulado: “Aquí no existe Dios” 

(HERNÁNDEZ, 2013: 198). Ainda que os migrantes, na maior parte da narrativa, deixem muito clara sua 

fé em Deus, neste capítulo, o nível de violência levado a cabo pelos sequestradores é tão grande que alguns 

começam a duvidar de sua existência. Não obstante, no final das contas o que os mantêm vivos é a fé em 

Deus. Cabe salientar que o Deus dos migrantes não é o Deus dos poderosos, mas o Deus da esperança, o 

Deus dos pobres. Nesse sentido, podemos interpretar, reescrever o sintagma “Sobre todas las cosas” 

entendendo que esse “sobre todas las cosas” significa apesar de todas as coisas. O que são as coisas? São o 

sofrimento, os obstáculos pelos quais eles têm que passar. Dessa forma, Deus aparece como um apoio, uma 

esperança apesar de tudo, por isso “Amarás a Dios sobre todas las cosas”. Mesmo que os sequestradores 

afirmem que Deus não está com eles, que eles são Deus, os migrantes não acreditam em suas palavras, uma 

vez que a maioria deles segue acreditando em Deus, apesar da situação vivida.  

 
90Nuestra Señora Auxiliadora/ Nossa Senhora Auxiliadora -  também conhecida, na Colômbia, como 

La Virgen de los Sicarios é a santa padroeira de uma famosa igreja em Medellín na qual os sicarios 

(matadores de aluguel) e outros criminosos costumam rezar e pedir bênçãos a Deus para que seus crimes 

sejam bem sucedidos. Nesse sentido, o livro do escritor colombiano, Fernando Vallejo, La Virgen de los 

Sicarios é uma referência direta a todo o contexto no qual estão envolvidos os “sicarios” na Colômbia. Em 

contrapartida, os migrantes, representados no romance, pedem a Deus que os ajudem a chegar aos Estados 

Unidos sem que lhes aconteça nada de ruim.   
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[…]  Una mujer, de cuarenta o cincuenta años, se levantó, inclinó la cabeza: 

Señor Dios, pon una gota de compasión en estos hombres y. Dios, repitió el 

hombre grande, Dios, y avanzó pisando a los migrantes hasta donde estaba la 

mujer. Levantó la mano derecha y le dio una bofetada brutal. Dios, cabrones. 

Aquí no existe Dios, hijos de la chingada. […] Aquí Dios soy yo, mendigo. Su 

Dios no existe, animales. Milagrosamente la mujer seguía de pie y parecía 

seguir rezando. El hombre volvió hasta el frente. Me reemputa que salgan con 

mamadas. Sépalo para que no pierdan el tiempo en oraciones. Aquí no existe 

Dios (HERNÁNDEZ, 2013, p. 243).   

 

Um dos momentos mais tensos no cativeiro ocorre quando Walter, Gigante e El 

Profeta fogem em busca de ajuda. O primeiro problema que precisam enfrentar é um muro 

de arame que necessitam saltar e nessa tentativa são perseguidos por alguns 

sequestradores, que terminam matando Gigante. Desesperados, El Profeta e Walter 

seguem fugindo e conseguem escapar. O que mais chama a atenção no diálogo entre os 

dois personagens, enquando buscam ajuda, é o momento no qual se referem aos papéis, 

ou seja, aos documentos. É a falta de tais papéis que os obriga a situações extremas como 

esta: 

[…] Por qué nos persiguen tanto, le pregunté al Profeta cuando nos alejamos 

de la última casa y empezamos a sentir el alivio de salir de aquella población 

de adobe. Porque ya no estamos en nuestra tierra y todavía no llegamos a la 

que queremos llegar. Nada hay más vulnerable que el que camina. El odio, 

dije, por qué tanto odio. No es odio, sino ganas de joder al que no existe. 

Existimos vos y yo, Profeta, pregunté de veras, sin ganas de retórica. Los 

transmigrantes no existen, aquí somos nada. Nuestros afectos están lejos y en 

ningún lado nos espera ningún afecto, estamos en el vacío. Si el gobierno 

mexicano nos dejara pasar, no tendríamos que aguantar tantas calamidades, 

dije, somos botín de todos porque somos y nos sentimos clandestinos, que le 

costaría al gobierno mexicano dejarnos pasar. Le costaría un regaño de los 

gringos y no faltarían mexicanos que protestaran. Lo que son los papeles, dije. 

Por estos tiempos son más importantes los papeles que los hombres, dijo El 

Profeta. (HHERNÁNDEZ, 2013, p. 284). 

 

A maneira como os personagens são tratados é tão cruel que o narrador chega a se 

referir a si mesmo e aos seus companheiros como seres inexistentes. Aqui cabe salientar 

a problemática da indocumentação que é usada como justificativa pelos governos de 

países receptores ou de trânsito, como o México, para perseguir os migrantes. Em 

consonância com essa ideia, são sábias as palavras do personagem El Profeta ao afirmar 

que os papéis são mais importantes que os homens e andar sem eles é um delito pelo qual 

se paga caro.   

Depois muito tempo caminhando os dois conseguem encontrar o exército 

mexicano, que resgata seus companheiros do cativeiro, que são encontrados em condições 

sub-humanas: 

[...] Si esto apesta a mierda, me contó Luis, es porque muchos nos cagamos 

pensando que nos iban a matar. Por eso estamos todos batidos, dijo Trojan. Por 
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eso los soldados les dijeron a los migrantes que se metieran a la regadera, que 

estaba en el cuarto por el que todos habíamos pasado y habíamos padecido 

humillaciones y golpes. Nada más un minuto por cada uno, ya luego se bañan 

bien, decía el oficial. [...] los migrantes lloraban al salir, se llenaban los 

pulmones de aires y se quedaban con la sonrisa atorada. Ni siquiera se daban 

permiso de gritar, de mostrar su alegría.  Los reprimía el dolor, tantos días de 

medo y sangre. Salieron formados, con lágrimas o sin ellas, con una expresión 

de incredulidad y duda. Hoy, le decía yo a uno y otro, si ya estás libre, manda 

al carajo tus demonios. Pero yo mismo no podía sentir alegría [...] Muchos 

migrantes llevaban el torso desnudo, la piel amoratada. Una franja oscura 

constataba los golpes de tabla. Algunos habían adelgazado hasta parecer solo 

estructuras óseas. (HERNÁNDEZ, 2013, p. 291).   

 

A cena descrita nos dá a impressão de que estamos diante de um filme de terror e 

nesse momento voltamos imediatamente ao título do IV Capítulo do romance Aquí Dios 

no existe. Se Deus, existe ou não em situações como estas, não é o fundamental em nossa 

análise, o principal é mostrar de que maneira o romance nos apresenta os extremos que 

chegaram as relações entre o México e a América Central.  

 

4.7 De vítima a verdugo:  Entre ser centro-americano e a ilusão de ser mexicano  

 

Existem dois personagens chamados Valente. Valente tio do narrador e Valente, 

o primo. Valente tio é o personagem que desaparece na primeira viagem, já Valente primo 

é o garoto que brinca com Walter ainda menino. 

O desaparecimento de Valente pai deixa Valente primo cada vez mais rebelde, 

agressivo, inclusive violento em alguns momentos. Um exemplo disso ocorre numa noite 

em que ele se masturba no mesmo “quarto” que compartilhava com Walter e Wilberto, o 

que desencadeou uma agressão entre ele e Walter e marcou o fim da amizade entre ambos, 

uma vez que depois desse episódio jamais voltariam a ser como antes. Nesse sentido, num 

primeiro momento, Walter se afasta de Valente e, num segundo momento, a vida os levará 

por caminhos distintos. 

Quando Walter empreende viagem para os Estados Unidos pela primeira vez, 

Valente não demonstra interesse em viajar com ele e seus familiares, entretanto, antes da 

segunda viagem de Walter, resolve migrar sozinho e o convida para viajarem juntos. Não 

obstante, depois da briga entre os dois, Walter desconsidera essa possibilidade.  

Nesse cenário, Valente resolve viajar sozinho mesmo sem as mínimas condições 

requeridas para tal, visto que não tinha dinheiro nem companhia de familiares ou 

conhecidos, como normalmente o fazem os migrantes. Depois desse momento, Valente 

desaparece e só volta a reaparecer na terceira viagem da família, especificamente no 
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momento do referido sequestro, durante o enterro do personagem Rep, um companheiro 

de viagem que enlouquece no trem e sua loucura o leva a morte: 

Estábamos cavando como podíamos, con ramas y manos enlodadas, cuando un 

relámpago iluminó el cielo, y yo pude ver el rostro de uno de los que nos 

vigilaban. Me sobresalté, pero me dije que no, que no podía ser. Un segundo 

relámpago descubrió aquel rostro de mi infancia, endurecido más que por los 

años por el trabajo maldito que hacía. Era Valente, mi primo. Tenía un rifle en 

las manos y nos veía, atento, ajeno, tenso. Yo dejé de cavar y lo miré de frente. 

Cava, mierda, me dijo, y me arrojó a la cara la luz de su lámpara. Me supe 

reconocido. [...] Me acerqué a menos de un metro. Lo que son las cosas, dijo. 

Yo No sabía qué decirle. Acá yo soy el que chinga, agregó, vos te quedaste en 

la mierda (HERNÁNDEZ, 2013, p. 228). 

 

O trecho anterior mostra o impacto sofrido por Walter ao descobrir que seu primo 

Valente tinha se transformado em sequestrador de seus irmãos centro-americanos. Em 

contrapartida, Valente demonstra seu poder diante de Walter afirmando ironicamente: 

‘‘veja o que a vida fez de nós. Aqui eu mando e você obedece, eu me sobressaí e você 

não é ninguém’’. É interessante observar que Valente se oferece para ajudar Walter a 

fugir como se estivesse sendo muito generoso, como se fizesse isso por ser seu primo. Do 

contrário, o trataria da mesma maneira que os demais migrantes. Nesse instante, Walter 

lhe pergunta o que ele está fazendo: 

[...] Qué hacés, Valente. Sobrevivo, puto, chingo gente, chingos de gente, les 

saco los pedos por los ojos, los azoto, les disparo, secuestro, todo lo que 

quieras, pero eso sí, trago, Walter, trago de a madres, ya ni me acuerdo qué es 

eso del nombre. Oír que mis compañeros hablaban del cadáver, a ver los 

brazos, estirarle las piernas, ya está, bajele la mano, ya [...] Soy tu primo de 

aquí a que te vuelvas a subir al vagón, después ya no, cabrón, vos sabés, lo 

único que puedo hacer es disparar al aire. Y voy a hacer algo más, dijo, y se 

fue hasta donde estaban los migrantes sepultureros y llamó a los otros hombres 

armados. Se reunieron cerca de la tumba improvisada, cachichearon. Yo sabía 

que me estaba regalando algunos segundos, unos segundo nada más. Valente 

gritó Mierdas, les doy tres nada más para que terminen de enterrar a su muerto, 

y luego todos al vagón que el tren se va. Uno. Me iba a contar en voz alta los 

segundos de mi oportunidad (HERNÁNDEZ, 2013, p. 228 – 229). 

 

Num primeiro momento, pelos detalhes das atividades criminosas nas quais está 

envolvido Valente, temos a impressão de que ele está feliz com o que faz. Não obstante, 

ao ler nas entrelinhas, nos damos conta de que apenas sobrevive, apesar de falar com 

orgulho sobre os crimes que comete.   

Nesse cenário, Valente chuta uma cruz e insulta os migrantes perguntando se eles 

querem que descubram o morto quando estiverem nos Estados Unidos, tentando 

convencê-los que ele e seu grupo são “coyotes”. Entretanto, pouco tempo depois, Walter 

e os demais migrantes percebem que os supostos “coyotes” são criminosos e que eles 

estavam sequestrados.  
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Valente “oferece”, uma vez mais, a Walter a possibilidade fugir, mas como ele 

não aceita, avisa que não coloque a culpa nele pelo o que venha lhe acontecer. O que mais 

chama atenção, nessa parte da narrativa, é a ruptura do elo familiar entre ambos. As 

últimas frases mostram o fim daquilo que foi sua infância em Honduras e o sinal de que 

essa infância faz parte apenas da memória. Sua “família” agora é outra, seu “país” agora 

é outro, Honduras já não existe.  

De vítima, Valente se transforma em verdugo. Segundo o narrador, Valente é um 

exemplo concreto de migrantes que cedem à tentação de voltar-se contra a sua própria 

gente. Cabe salientar que, nesse contexto, Walter é convidado a fazer parte do grupo de 

sequestradores e se sente impotente por não ter coragem de dizer ao “Homem grande” 

que não está disposto a ser sequestrador, que não trairá seus compatriotas.  

A negação de Valente em relação a sua família, aos seus conterrâneos, a suas 

origens identitárias e a tudo que está ligado a América Central é uma maneira de não 

aceitar sua própria condição de migrante e de se afastar de sua utopia. De alguma forma, 

é “apagar” tudo aquilo que ele é, pois já usufrui de uma “nova condição”. Poderíamos 

afirmar que Valente vive uma espécie de suicídio cultural, matando sua própria gente, 

matando a si mesmo, contudo se sente importante, uma vez que incorporou uma “nova 

identidade”. Agora já não responde como hondurenho, centro-americano, mas sim como 

sequestrador mexicano. Desse modo, Honduras e Centroamérica deixam de existir para 

ele e, por isso, não hesita, em nenhum momento, em tratar seus compatriotas de forma 

violenta.  

Aqui poderíamos relacionar Valente com o protagonista do romance El asco, do 

escritor salvadorenho Horacio Castellanos Moya, pois, apesar de não fazer parte do 

corpus de nossa tese, nos ajuda a entender a esquizofrenia cultural na qual está envolvido 

Valente. Nessa perspectiva, mesmo que os dois personagens sejam migrantes centro-

americanos, nascidos em contextos sociais distintos, compartilham algo fundamental: o 

rechaço a sua identidade originária. O protagonista de El asco renuncia a tudo que está 

vinculado a sua identidade salvadorenha, sobretudo seu nome, Edgardo Vega, ao se 

transformar, como migrante no Canadá, em Thomas Bernard. Sobre isso, afirma Chacón: 

[...] al tomar un nuevo nombre que lo convierte, ilusoriamente, en un nuevo 

hombre actúa como un mecanismo mediante el que intenta resolver el malestar 

con sus orígenes. La cuestión del nombre propio aparece, así, como un factor 

de primer orden dentro de la problemática de la identidad, al ser el acto de 

nombrar(se) la operación simbólica mediante la que un grupo realiza la 

inscripción social de los sujetos, sea dentro del grupo general o dentro de 

grupos particulares (2012, p.19). 
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O que diferencia Thomas Bernard de Valente é o fato de Bernard ser um homem 

culto, um professor de Artes que, no Canadá, se identifica com essa cultura e se apropria 

dela como se fosse sua, mesmo que aquilo não passe de ilusão, já que, cada vez que 

rechaça suas origens, mostra não conseguir se livrar delas, mesmo afirmando, 

categoricamente, não sentir nada mais que asco por seu país.  

 Em contrapartida, Valente é um migrante hondurenho, pobre, sem educação 

formal, que empreende viagem para os Estados Unidos porque já não suporta a miséria 

em que vive com sua família. Num primeiro momento, seu desejo é buscar meios de 

sobrevivência trabalhando, como tantos outros migrantes. No entanto, acaba sendo 

cooptado, no território mexicano, pelos sequestradores de migrantes. Desprezar 

Centroamérica é uma maneira de dizer ‘‘não sou como eles’’, mas isso é como renegar a 

si mesmo, provocando uma cisão na identidade do sujeito e se configurando como uma 

espécie de auto violência. 

Apesar de Valente ter acreditado ilusoriamente que poderia ser um mexicano 

como seus “companheiros sequestradores”, para os mexicanos, ele nunca deixou de ser 

um migrante hondurenho. Em nenhum momento, os sequestradores o tratam como um 

deles, apesar dele se sentir, assumindo, inclusive, uma suposta identidade mexicana 

também para se livrar de tudo daquilo que lembrasse Honduras. Em busca desse 

reconhecimento identitário, em busca de ser reconhecido como sujeito, comete as maiores 

atrocidades e termina também sendo vítima: para despistar o exército, seus “colegas” 

acabam assassinando-o.  

 

4. 8 A escrita e a memória 

 

[...] A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que posterior a 

leitura desta não precede da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente [...]  

                                                                                                                                             Paulo Feire, 1989 

 

Nas páginas anteriores, analisamos os diversos aspectos da vida de Walter, porém 

optamos por finalizar esse capítulo com o aspecto que consideramos essencial em sua 

trajetória, a longo da obra: sua relação com a leitura e a escrita, particularmente com a 

escrita, elemento essencial para a construção do romance. Como mencionado, num 

primeiro momento, quando Walter ainda se considera um menino, começa a narrar os 
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relatos que compõem a obra a partir de uma perspectiva individual, incialmente, e, depois, 

coletiva. Contudo, começam a aparecer, especialmente a partir da página 27, as primeiras 

referências sobre sua relação com a leitura: 

Mi mamá nunca destinó el dinero que mandaba Wilbert para mandarme a la 

escuela, a la que sí regresó Wilberto, que por lo demás había mostrado más 

luces para aprender pronto. Mi mamá me compensaba de vez en vez 

regalándome un libro. Se los compraba al ropavejero, entre camisas y 

pantalones, zapatos y aretes. Mirá, me decía, a vos que te gusta leer, mirá lo 

que te compré. Y a mí se me agitaba el corazón (HENÁNDEZ, 2013, p. 27). 

 

Um pouco antes dessa parte da obra Walter fala a respeito de seu irmão Wilbert, 

único membro da família que consegue chegar aos Estados Unidos e que envia, num 

primeiro momento, dólares para família. Porém, esse dinheiro era apenas algo paliativo 

diante pobreza em que viviam, o que impossibilitava que seus pais pudessem matricular 

todos os seus irmãos à escola. Seu sonho era voltar à escola para aperfeiçoar sua 

ortografia, mas isso não era possível. Nessa parte da narrativa, notamos que Walter chega 

a sentir uma certa inveja de Wilberto por este poder retornar à escola. Entretanto, justifica 

o fato de sua mãe destinar parte do dinheiro enviado por Wilbert para o retorno de 

Wilberto à escola, uma vez que Wilberto tinha mais capacidade para aprender. Walter 

não pode retornar à escola, mas se sente recompensado com os livros usados presenteados 

por mãe.  

É interessante observar a importância que têm os livros para Walter, mesmo sendo 

um adolescente que reconhece ter problemas de ortografia, como asevera em vários 

momentos, sobretudo porque teve que abandonar à escola por falta de condições 

econômicas. Da mesma forma, a própria relação da mãe com os livros, apesar de ser uma 

mulher analfabeta, é no mínimo curiosa. Ela não sabe ler as letras, mas de acordo o 

formato em que essas letras estão organizadas, consegue diferenciar uma lista telefônica 

de um livro. Ela não sabe ler as letras, mas sabe ler as imagens92.  

O que mais chama atenção são os livros lidos por Walter, principalmente se 

pensamos que ele frequentou muito pouco a escola. Segundo o senso comum, ler Crime 

e Castigo, As novelas exemplares, O coronel não tem que lhe escreva, A cidade e os 

                                                           
92 Essa percepção da mãe em relação aos livros nos levou a pensar numa cena do filme brasileiros Abril 

despedaçado (2001), que retrata a vida de uma família pobre no Sertão nordestino no início do século XX, 

no qual um personagem chamado “Menino”, que sofre violência física e psicologia por parte de seu pai, 

ganha um livro de uma desconhecida e, mesmo sem saber ler, passa horas a fio olhando as figuras presentes 

no livro. Nesse cenário, ao ser questionado por seu irmão a respeito do fato de não saber ler, responde 

imediatamente: “não sei ler as letras, mas sei ler as figuras”.  Ler as figuras tem implicações importantes 

no contexto em que vivia a família de Walter. 
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cachorros, O pai Gorriot exigiria conhecimento mínimo de uma série de contextos 

indispensáveis a sua compreensão. Entretanto, quando nos detemos de forma mais 

profunda no contexto da relação entre leitura e escrita para Walter, percebemos que ele é 

um autodidata, alguém que vai aprendendo dia após dia com suas leituras, as quais, no 

decorrer da narrativa, lhe possibilitam forma-se como escritor. Parafraseando Paulo 

Freire, “o ator de ler” precede o ato da escrita. 

Nesse processo de leitura e de busca por compreender as obras lidas, Walter é um 

leitor incansável:  

[…] Todos los libros de historia y literatura los leí más de una vez, algunos 

hasta cinco veces. Con estas lecturas, la difusa ilusión de volver a la escuela 

me parecía absolutamente prescindible. Alguna vez, cuando escuché a mamá 

raspar el frasco del café para aprovechar hasta el último grano, la imagen del 

coronel sin correspondencia apareció frente a mí nítidamente, como una 

estampa viva, mitad olvido propio y mitad recuerdo ajeno. Otras veces soñaba 

con las embarcaciones de Magallanes navegando pequeñísima en medio del 

océano o hurgaba en mi conciencia las culpas de Raskólnikov. Las imagines, 

situaciones y sensaciones que me dejaban los libros me apartaban de la 

pobreza, la persistente escasez de todo, el hacinamiento de aquella casa que 

rebosaba olores de cocina, sudor y ropa sucia (HERNÁNDEZ, 2013, p. 28-

29). 

 

O desejo de voltar à escola é confrontado com uma realidade muito dura ao ver 

sua mãe raspando os últimos grãos de café da lata. Aqui outra vez relaciona a literatura 

com a vida cotidiana ao ver a imagem do coronel do romance El coronel no tiene quien 

le escriba, do escritor colombiano Gabriel García Márquez, refletida na situação de 

pobreza de sua família. Da mesma maneira, sonha com as histórias, com os relatos de 

suas leituras.  

A relação de Walter com a leitura vai se estreitando gradativamente e, nesse 

sentido, assevera que tudo que leu em sua vida leu dos 13 aos 20 anos, ou seja, sete anos 

de leitura. Num primeiro momento, quando pensamos em sete anos de leitura, nos parece 

pouco tempo na formação de um conhecedor da história e da literatura como o 

personagem. Contudo, quando vemos a quantidade de livros que leu durante esse período, 

entendemos perfeitamente seu nível de conhecimento e visão de mundo. Sua mãe lhe 

presenteia, inicialmente, com um livro usado por mês, mas logo encontra outras formas 

de conseguir mais livros, como trabalhando para seus vizinhos, por exemplo.  

Diante da situação de pobreza na qual vivia, não é difícil entender que a 

possibilidade de encontrar literatura grande era mínima, já que seus vizinhos não eram 
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grandes leitores, eram pessoas simples de um povoado pobre. Não obstante, descobre 

outras opções para suprir suas necessidades de leitura93.  

A narrativa continua avançando, Walter segue com seu relato do processo de 

leitura e, a partir da página 31, começa a expor sua atividade de escritor: 

[…] Me resistía a escribir dolores míos. Soñaba con escribir historias de 

ficción, caballos alados y héroes invencibles, hombres tristes y mujeres 

misteriosas. Eran fantasías que llevaban horas, mientras trataba de dormirme o 

mientras leía, incluso cuando trabajaba. Pero la fantasía de escribir ficción ha 

tenido a bien morir en mí, porque ahora, cuando finalmente escribo, lo hago 

sobre lo único que puedo contar, destrozada mi capacidad de crear por la 

aplastante fuerza de una realidad que no ha dejado margen a la imaginación 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 30-31).  

 

 Segundo ele, suas leituras foram feitas durante sete anos, sendo elas o nutriente 

que a vida lhe negava. No fragmento acima, aparece a primeira referência de Walter com 

a escrita. Nessa perspectiva, observamos que a inspiração de suas leituras se reflete no 

seu desejo de chegar a ser escritor, mas não de histórias tristes como as suas. Escrever 

histórias de ficção recheadas de imaginação, com heróis e heroínas, como aqueles que o 

levavam a distintos mundos, era o desejo de Walter, porém teve que abandonar esse 

sonho, pois sua realidade não deixa espaço para esse tipo de literatura.  

Amarás a Dios sobre sobre todas las cosas é uma obra que não quer ser lida como 

uma simples ficção, mas sim como o testemunhal ficcional, um documento de saber 

histórico a respeito de uma realidade que não abre espaço para a imaginação. Sendo 

assim, Walter se vê obrigado abandonar seus heróis literários para se debruçar numa 

realidade muito diferente daquela apresentada em suas leituras, as mesmas que lhe 

permitiam viajar por mundo distintos. 

Nesse contexto, cabe salientar que, a partir da primeira viagem do personagem, 

ele coloca em prática sua atividade de “escritor”, o que explicita a ideia de que, enquanto 

está em Honduras, sua atividade mais importante, além do “trabalho”, era a leitura. 

                                                           
93 Chega a ser poético comparar a leitura com um alimento tão necessário quanto a comida. Aqui 

poderíamos mencionar o texto “O direito a literatura”, de Antônio Cândido, no qual o intelectual afirma 

que o direito a literatura é uma necessidade básica do ser humano: ‘‘[...] As produções literárias, de todos 

os tipos e de todos os níveis, satisfazem necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa 

incorporação, que enriquece a nossa percepção e a nossa visão do mundo. O que ilustrei dos por meio do 

provérbio e dos versos de Gonzaga ocorre em todo o campo da literatura e explica por que ela é uma 

necessidade universal imperiosa, e por que fruí-la é um direito das pessoas de qualquer sociedade, desde o 

índio que canta suas proezas de caça e evoca dançando a lua cheia, até o mais requintado erudito que procura 

captar com sábias redes de sentidos flutuantes de um poema hermético. Em todos esses casos ocorre 

humanização e enriquecimento, da personalidade e do grupo, por meio de conhecimento oriundo da 

expressão submetida a uma ordem redentora da confusão’’ (CANDIDO, 2011, p.183). 
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Quando decide viajar para os Estados Unidos, está consciente de que não poderá seguir 

com suas leituras. Entretanto, é durante as viagens que se transforma num escritor, não 

de ficção como sonhava, mas de uma realidade na qual não há espaço para sonhar. Desse 

modo, leitura, escrita e migração se confundem: 

Mientras yo me daba el gusto de leer como nunca lo había hecho, y como jamás 

he vuelto a hacerlo, la idea de la migración volvía incubarse en la familia. Tíos, 

primos y vecinos traían a cuento a cada instante historias exitosas de parientes 

de alguien que se había ido y ahora mandaba dinero desde Los Ángeles, San 

Francisco, Tucson o Chicago, historias de vencedores que retornaban con 

trocas gringas y pantalones nuevos, chamarras vistosas y lentes oscuras. Había 

también desde luego relato de extraviados, de adultos y jóvenes que se habían 

ido solo para perderse en el camino; de personas que regresaban a los tres días 

de macharse porque los habían detenido en México y los había mandado de 

retorno como si devolviera un pájaro a su jaula (HERNÁNDEZ, 2013, p. 32) 

 

Aqui voltamos, uma vez mais, aos relatos de familiares e vizinhos a respeito das 

histórias de êxito de pessoas que enviavam dinheiro dos Estados Unidos. Eram histórias 

de migrantes que podiam comprar roupas e óculos escuros norte-americanos. Não 

obstante, também havia histórias de fracasso, de pessoas que se perdiam pelo caminho, 

eram presas no México e deportadas como pássaros na gaiola. 

O relato avança e a relação de Walter com a leitura e a escrita vai se ampliando 

cada vez mais e ele começa a relacionar suas leituras com essa sua experiência migratória: 

Había leído tres veces Las uvas de la ira. Un camino sin esperanza, un trayecto 

descendente, cada vez más difícil, cada vez más terrible. Por aquella novela, 

sabía de la desolación del que camina. Me había subido al camión de los Joad 

muchas veces y lo había arreglado con Tom y con Al, había vivido en aquellas 

páginas lo que es la desesperanza. Quiénes tienen esperanza. Se dice que no la 

tienen los que nada tiene. Pero no es cierto: los que tienen no necesitan 

esperanza. La esperanza es para los pobres, los jodidos, los miserables. Si 

alguien sabe de la esperanza son los que nada tienen. Lo sé porque yo he 

sentido la esperanza y sé que no puede sentirla los que saben que comerán hoy 

y mañana. Para ser amigo de la esperanza es necesario carecer de todo. Sólo 

así se vive y se explica la esperanza. En cuanto tienes el estómago lleno te 

olvidas de la esperanza. La posesión mata lo que la esperanza crea, había leído 

en Unamuno: los anhelos (HERNÁNDEZ, 2013, p. 39) 

  

Apesar de ter se referido ao romance Las uvas de la ira94 anteriormente, é a partir 

desse instante que ele o relaciona com o seu caminho e com a migração. No trecho 

anterior, observamos que Walter viaja com os personagens do romance e, por meio das 

histórias de cada um deles, reflete a respeito da esperança como algo fundamental na vida 

daqueles que nada têm: “os pobres”, “os fodidos”, “os miseráveis”, como ele e seus 

companheiros migrantes.  

                                                           
94 La uva y la ira do escritor norte-americano John Steinbeck narra a história da migração da família Joad 

de Oklahoma e Texas rumo à Califórnia. 
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A narrativa continua avançando da mesma forma que o processo de escrita de 

Walter e, embora ele não possa ler durante a viagem, suas leituras anteriores são 

essenciais para o reconhecimento das diversas regiões do México pelas quais passa, o que 

mostra um efetivo elo entre leitura e conhecimento de mundo: 

[…] Cómo se llama usted, señora. Irma. Y cómo se llama aquí, doña Irma. La 

Morada. Qué es esto. Veracruz, muchacho, no se les olvide, Veracruz. Yo 

había leído en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de 

Bernal Díaz, así es que dije La Villa Rica de la Vera Cruz. Doña Irma me vio 

y creyó que era una broma. Veracruz, dijo, como corrigiendo. Lo que doña 

Irma diga, Walter, dijo Danilo (HERNÁNDEZ, 2013, p. 138). 

                

Depois da cena descrita, vários fatos acontecem: a violação de Elena, referida 

acima, e a deportação de Walter e outros companheiros de viagem, o que o deixa 

desesperançado, mas isso não o faz deixar a escrita, que abarca desde sua infância até a 

tragédia de Tierra Blanca, episódio mencionado acima.  

Escrever sobre esse episódio, sobretudo sobre o estupro de Elena, é, para ele, um 

duplo sofrimento, uma vez que, relembrar tal fato, significa culpar-se por sua 

“incapacidade” de salvá-la das garras dos policiais que a violentaram e, ao mesmo tempo, 

pensar que esse ato violento é o responsável pela ruptura da relação entre os dois. 

Entretanto, mesmo que escrever a respeito desse tema lhe atormente, faz questão de 

relatá-lo, porque alguém precisa falar sobre a violência sofrida por Elena, visto que 

existem muitas Elenas que são violentadas diariamente no território mexicano.   

Ainda sobre o trabalho, Walter faz referência Karl Marx e relaciona pensamento 

deste com o contexto do mundo laboral: 

[...] Había leído que Marx hablaba de la enajenación del hombre en el trabajo, 

trabajar y dormir, vida a medias, pero en lugar de que eso pareciera un yugo lo  

veía como un escape, la fuga que necesitaba para alejarme de la pobreza 

crónica y del recuerdo de Elena, del recuerdo de mi propio amor por ella. La 

maldad, la acción del hombre convertido en bestia, me la había quitado y la 

habían hundido a ella a una permanente huida [...] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 

1810). 

 

O universo de escrita de Walter aumenta cada vez mais num contexto onde seu 

relato continua permeado por suas memórias individuais e coletivas, somadas as situações 

do seu presente: 

Escribir sobre la primera salida de mi papá, mi viaje a México y las 

impresiones de mi regreso, así como trabajar frenéticamente, me trajo cierta 

paz, pero no porque hubiera logrado sacar a Elena de mis pensamientos, sino 

porque cada vez que la recordaba encontraba la forma de sepultar su memoria 

con trabajo, concentrando únicamente en lo que tenía que hacer […] Opté por 

un camino intermedio: le escribí, y lo hice al ritmo de mi actividad apresurada. 

Era una carta febril, llena de palabras desesperadas y de frases que al pretender 

enaltecer el amor lo atropellaba. Interrumpía una idea y describía una imagen, 

extraída de nuestro tiempo compartido. Aunque recordaba los nombres de 
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algunos lugares no los mencionaba, quizá por temor a su referencia la hiciera 

sentí mal, asociados todos los recuerdos al episodio de Tierra Blanca. Todas 

las estampas que dibujé con mis frases precipitadas parecían haber nascido de 

la nada, sin asidero en lugar ni tiempo, estampas que surgían con la apariencia 

de haber venido de la imaginación más que de un recuerdo. Me di cuenta de 

que le hablaba a Elena de Elena como si me refiriera a dos personas distintas, 

le contaba a la una de la otra, las confundías, la elevaba y la dejaba caer, como 

si escribiera desde un tiempo que había extraviado el tiempo y no sabía si 

hablaba desde el presente hacia al pasado, del pasado hacia al futuro o del 

futuro al presente (HERNÁNDEZ, 2013, p. 181-182). 

 

No trecho acima, percebemos que escrever tem um efeito tão importante na vida 

de Walte que lhe trazer certa paz. No entanto, apesar de seu esforço, não suporta a saudade 

de Elena e resolve, por isso, escrever-lhe uma carta, a qual nunca recebe resposta.   

Nesse cenário, Wilberto tenta consolá-lo, afirmando que as cartas já não são 

enviadas pelo correio mas por e-mail, cuja resposta chega imediatamente. A partir desse 

momento, observamos um estreitamento na relação entre Walter e Wilberto, que é 

marcada especialmente pelo processo de escrita de Walter: 

[...] sólo vos y las tías pagan todavía por estampillas. Se reía Wilberto y seguía 

tecleando en su computadora, descargando canciones, diseñando publicidad y 

editando textos para quién sabe cuántas revistas y agencias. Se ganaba la vida 

así, y así había podido comprarse su computadora, que llevaba a todos lados. 

Había nacido con una facilidad tremenda para entenderle a esas cosas. 

Navegaba en su pantalla con una habilidad que a mí me parecía imposible. 

Además sabía escribir mejor que yo. Tengo menos imaginación que vos, me 

decía, pero tengo técnica. Técnica, le preguntaba yo. Técnica gramatical, me 

decía, vos escribís nada más empujado por la emoción, yo lo hago bojo el 

control de la frialdad. Vos nada más sabés lo que cuentas, yo sé lo que escribo.  

Esta alardeando, le decía yo. No, si no lo digo con orgullo, a mí me gustaría 

escribir como vos, letras que palpitan, las mías nada más pueden leerse, pero 

las tuyas se sienten [...] (HERNÁNDEZ, 2013, p.182). 

 

O que mais nos chama a atenção no trecho anterior são as últimas frases, 

principalmente quando Wilberto afirma que gostaria de escrever como Walter, porque, 

segundo ele, sua escrita provoca emoções, enquanto a dele apenas pode ser lida. Aqui 

vemos o poder que a literatura tem ao despertar emoção em seus leitores e, ao mesmo 

tempo, nos damos conta da importância do computador de Wilberto no desfecho dos 

cadernos de Walter, como veremos mais adiante.  

Ainda em Honduras, Walter continua buscando “trabalho”, escrevendo e narrando 

suas memórias das duas primeiras viagens da família, principalmente da segunda, da qual 

fez parte. Nesse cenário, resolve entregar o manuscrito da primeira viagem para Wilberto 

com o objetivo de que ele “passe a limpo no computador”. 

Wilberto era muito jovem, mas sabia escrever no computador, algo indispensável 

na organização dos cadernos de Walter. É interessante observar que Walter sempre fala 
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das habilidades de seu irmão com as novas tecnologias como algo que lhe faz falta, porém 

se posiciona como alguém pouco inteligente para isso. Walter sempre está pedindo a 

Wilberto que digite seus cadernos, seus manuscritos e este sempre brinca com seus “erros 

de ortografia”, oferecendo-se para corrigi-los. Aqui observamos um jogo interessante 

entre os dois personagens: por um lado, Walter tem imaginação, escreve bem, apesar de 

seus erros ortográficos, por outro lado, Wilberto não escreve bem, porém entende da 

linguagem tecnológica e tem a capacidade organizativa indispensável para colocar em 

ordem um manuscrito, havendo, portanto, uma parceria entre os dois personagens no 

processo de escrita, o que de acordo com os pressupostos de Gerard Genette seria uma  

escrita segunda.  

Além do sequestro referido que interrompe o processo de escrita de Walter, todo 

o trâmite burocrático da justiça mexicana também é um empecilho, uma vez que, depois 

de serem resgados pelo exército e entregues às autoridades da Estação Migratória, ele e 

El Profeta são levados para depor no Ministério Público e, a partir desse momento, 

percebem toda a burocracia das leis mexicanas em relação aos crimes de sequestro, como 

o que acabavam de sofrer: 

Al Profeta y a mí nos sacaron de la estación y nos llevaron a declarar en el 

Ministerio Público. El hombre de la barandilla, cabello de cepillo y ojos de 

pesar, se agitaba, veía al reloj, se quedaba con su jefe. Y qué, decía, a poco 

vamos a declararlos a todos. A todos no sé, decía su jefe, pero estos dos a 

fuerza. El hombre se acomodó resignado en su escritorio, escribió algo en su 

máquina de escribir y luego, mecánicamente, nos pidió nuestros papeles. 

Cuáles. Son extranjeros, no. No se divertía el Profeta, hondureños. Por eso, 

pero aquí en México son extranjeros. Buenos, entonces somos extranjeros. Por 

eso necesito sus papeles, dijo el hombre, orgulloso de su lógica. Cuáles. Los 

que acreditan su legal estancia en el país. Se nos olvidaron en el archivo, seguía 

divirtiéndose el Profeta. En cuál archivo. El de la bedega en la que nos tenía 

secuestrados. A poco había archivo allí. Cientos de archivos, decía el profeta, 

muy serio, y allí se quedaron nuestros documentos. Es que lo malo, dijo el 

hombre, el procedimiento dice que si los nacionales de otros países no 

acreditan su legal estancia tengo que da vista a migración. Migración nos envió 

acá, dijo el Profeta, ya no tan divertido. Al final declaramos. Nuestras palabras 

parecían interminables letanía de quejas [...] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 294). 

 

O trecho anterior é apenas o início de um longo interrogatório feito pelo 

funcionário do Ministério Público a Walter e ao El Profeta. O que mais chama a atenção 

no fragmento mencionado é como o funcionário do Ministério Público parece ou “finge” 

desconhecer os problemas enfrentados pelos migrantes. Age como se não soubesse que 

quem tem documentos, quem tem visto mexicano não viaja peregrinando pelo México. 

Nesse sentido, a ironia do Profeta é compreensível.  

Depois do interrogatório, o chefe da Estação Migratória os avisa que os demais 

migrantes serão dispensados, mas eles precisam permanecer no México por tempo 
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indeterminado caso queiram levar a cabo o processo contra os sequestradores, do 

contrário deveriam pedir para retornar a Honduras e esquecer o episódio. Em outras 

palavras, nas entrelinhas aconselha os jovens a não levar o processo adiante, deixando os 

sequestradores impunes95. Assim, ao notar o desinteresse das autoridades migratórias em 

punir os culpados pelos crimes denunciados por Walter e pelo Profeta, aquele retoma seu 

processo de escrita.  

Nesse cenário, durante o trajeto em direção à estação de trem mais próxima, El 

Profeta pergunta a Walter o que ele pretendia fazer, já que estava “livre” ao que ele 

reponde confessando o seu desejo de à Honduras, embora a necessidade de ajudar a sua 

família e de buscar meios para se casar com Elena lhe obrigue a seguir viagem para os 

Estados Unidos. Desse modo, empreende sua terceira viagem juntamente com El Profeta 

na esperança de chegar ao Norte e voltar, em pouco meses, para seu país natal. 

Depois de uma longa jornada, chegam a San Luís de Potosí e na Casa del 

Migrante, já conhecida por Walter de outras viagens, aproveita a tranquilidade do 

ambiente para retomar seu processo de escrita:  

[...] Durante seis días completos me aparto, a veces salgo a un jardín, el jardín 

San Francisco, y en esa paz escribo desafortunadamente para contar los 

recuerdos de lo que pasó desde que salí por segunda vez de mi casa. Escribir 

tan deprisa y tratando de revivir recuerdos me enferma. Tenés fiebre, dice el 

Profeta. Lo sé. Siento que ardo mientras escribo, y por las noches sueño que 

escribo. Tengo que pedir otras libretas y más bolígrafos. En total, lleno cuatro 

cuadernos de una caligrafía apresurada, y cuando lo veo me acuerdo de lo 

diferente que se ve lo que escribo cuando Wilberto lo pasa a su maquinita. 

Todo ordenadito, como si mis relatos trataran de un mundo ordenado y bueno. 

La encargada me sonreír. Pues qué tanto escribes. Unos cuentos, le digo, para 

constárselos a mis nietos. Al Profeta le quiero pedir un favor gigantesco. Qué, 

dice, mientras recoge la mesa en donde acabamos de comer. Que se me pasa 

algo, le llevés mis cuadernos a mi hermano Hilberto. Él sabe manejar la 

computadora, le digo, es muy bueno para eso. Ya pasó en limpio el relato del 

primer viaje y ahora me gustaría que también pasara lo que acabo de escribir. 

Es más, él fue el que me dijo que siguiera escribiendo. Mirá, en los cuatro 

cuadernos, en la primera página, puse la dirección. Me harás el favor, profeta, 

pregunto. El Profeta asiente, concentrado en limpiar meticulosamente el 

mantel del plástico (HERNÁNDEZ 2013, p. 310).  

                                                           
95 Em consonância com essa ideia, afirma o padre Alejandro Solalinde: ‘‘[...] La impunidad es de 98%, yo 

te puedo decir que cientos y cientos de denuncias penales que hemos puestos los defensores de derechos 

humanos que trabajamos con migrantes solamente dos han prosperado. Las demás no. Yo al menos las he 

llevado a las autoridades que están arriba de migración, autoridades del Ministerio del Interior y no hacen 

nada, nada. Tengo casos muy fuertes donde estamos presionando, seguimos presionando [...] solamente un 

se ha quedado, ha permanecido hace cuatro años, es el caso de un nicaragüense que se llama Visgaray 

Lorío. Es el único que se ha quedado y que exige justicia, ya le han ofrecido dinero, ya le han ofrecido su 

residencia. Él no quiere nada de eso, lo que quiere es justicia [...] (07/2017, p. 6, grifo nosso).” As palavras 

do padre Solalinde confirmam tudo aquilo discutido pelos personagens a respeito da impunidade pelos 

crimes cometidos contra eles no México. Uma vez mais vemos a força de Amarás a Dios sobre todas las 

cosas como uma ficção documental, como uma obra de ficção que se propõe a ser lida e entendida como 

um documento histórico que trata de uma realidade cotidiana, como um meio de denúncia dessa realidade. 
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Walter relata suas lembranças dos últimos acontecimentos vividos por ele e seus 

companheiros de viagens. Aqui cabe destacar as suas palavras ao se referir a desordem 

na qual escreve e ao assegurar que seus escritos só ficam bem organizados quando seu 

irmão Wilberto os organiza em sua máquina (computador), como se o mundo sobre o 

qual escreve fosse organizado e bom. Poderíamos interpretar as palavras de Walter a 

partir de duas perspectivas: num primeiro momento entendemos a desordem dos seus 

escritos como o processo de escrita, em que o escritor vai, aos poucos, ordenando suas 

ideias até chegar naquilo que se propõe escrever. Num segundo momento, como a 

desordem de sua própria vida, da vida de seus familiares e companheiros de viagem. É 

interessante observarmos que, quando a encarregada da casa pergunta sobre o que tanto 

escreve, ele responde que são contos para seus netos.  

Nesse contexto, Walter faz El Profeta lhe prometer que entregará seus cadernos a 

Wilberto para que este os passe a limpo, fazendo, assim, um enorme esforço para concluir 

logo seus escritos. Ao aproximar-se da metade do caminho para chegar a fronteira norte, 

Walter se sente como se já estivesse cruzando tal fronteira, especialmente ao chegarem à 

cidade de Tampico, estado de Tamaulipa. Nesse lugar, ao mesmo tempo em que conversa 

com El Profeta, escreve com a finalidade de aproveitar o tempo que lhe resta: 

[...] Yo le digo la verdad, Estoy escribiendo sobre lo que estamos hablando, a 

lo mejor es lo último que puedo escribir antes de llegar a Estados Unidos. Allá 

tal vez no escriba, le digo, voy a estar trabajando todo el tiempo. Acordarte que 

se me pasa algo, le digo muy en serio, vos vas a enviarle o llevarle estos 

cuadernos a mi hermano Wilberto, acordate que me lo prometiste. No me 

acuerdo de que te haya prometido, dice, pero lo voy a hacer. Ahora sí es 

promesa, le pregunto. Promesa de profeta, me dice. Lo que no sé, le digo antes 

de que levantamos para reanudar el camino, es cómo termino esto. Ponle punto, 

me dice [...] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 312). 

 

Aqui percebemos que Walter está tão esperançoso com a possibilidade de chegar 

aos Estados Unidos, mas sabe que lá não poderá escrever, por isso escreve 

desesperadamente com o propósito de concluir seus cadernos. Observamos que, apesar 

de tudo o que tem vivido em suas viagens, mantém viva a esperança de chegar ao país do 

Norte e conseguir trabalho. Nessa perspectiva, outra vez relembra ao Profeta a promessa 

que este lhe fez de entregar seus cadernos a Wilberto, caso algo lhe acontecesse.  

Um dos aspectos que mais chama a atenção é a dúvida de Walter em relação 

finalização de seu relato, dúvida essa que faz parte do mundo da escrita, do escritor. Desse 

modo, a questão central é como terminar um relato tão doloroso e ao mesmo tempo 
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permeado por momentos poéticos, embora a dor se sobreponha a poesia. Nesse sentido, 

Walter termina seu relato com uma emocionante dedicatória:  

Escribo: Todo este camino es por los que más quiero, mamá, papá, mis 

hermanos, hasta por este que está aquí, el Profeta y, desde luego, por Elena. Se 

lo leo. Pensé que escribiría algo mejor, me dice, algo más inspirado, pero está 

bien, sirve. Lo último que escribo es el nombre Elena, le hago notar, mientras 

la imagino sentada sobre las vías con su cabello al viento, y atrás, no sé por 

qué, un campo de margaritas. Escribe tres veces el nombre de Elena, me dice 

el Profeta. Profeta cuánto creés que nos falte. No sé, no conozco bien el 

camino, pero creo en uno o dos días ya estamos del otro lado. Apenas puedo 

creerlo, le digo, y después, con mucho cuidado, como si una maestra fuera 

revisar mi caligrafía, escribo Elena, Elena, Elena. Y le digo al profeta, 

siguiendo su broma, Ahora sí le voy a poner un punto. No, dice, ya no queda, 

ahora ponle tres… (HERNÁNDEZ, 2013, p. 312). 

 

O primeiro aspecto que chama a atenção nas últimas palavras de Walter é a 

dedicatória a seus familiares, ao Profeta e, sobretudo, a Elena. Não obstante, quando 

retomamos sua trajetória no romance, sua relação com leitura, particularmente com a 

escrita nos damos conta de algo muito mais profundo nessas palavras, uma vez que elas 

“concluiríam” um testemunho que precisa ser conhecido, pelo qual ele dedicou tanto 

tempo. A dedicatória é para os seus entes mais queridos, mas o relato é uma forma de 

expor o cotidiano de milhares de migrantes centro-americanos em seu trajeto pelo 

território mexicano.  

Quando observarmos as reticências no final de suas últimas palavras, percebemos 

que esse testemunho não acabou, que falta algo por dizer e, como no momento, isso não 

é possível, coloca a reticência. Nessa parte da obra, temos a impressão de que o romance 

foi concluído, mas, ao olharmos para a página seguinte, nos deparamos com uma trágica 

nota jornalística que nos remete diretamente ao massacre de San Fernando, estado de 

Tamaulipas (México/2010), onde foram sequestrados e assassinados 72 dois migrantes 

latino-americanos, centro-americanos em sua maioria, entre os quais menciona-se o nome 

de Walter como sendo uma das vítimas. Seus cadernos, porém, aparecem misteriosamente 

na porta de sua casa em Honduras:  

El 25 de agosto de 2010, los periodista de México y del mundo publicaran que 

setenta y dos migrantes habían sido asesinados en un rancho del municipio de 

San Fernando, estado de Tamaulipas.         

Walter estaba entre ellos. 

Ningún de los cadáveres correspondía al del Profeta. 

Wilberto dice que una mañana, cuando la familia todavía no sabía que Walter 

era una de las víctimas de la masacre, encontró los cuadernos afuera de su casa, 

al pie de la puerta (HERNÁNDEZ, 2013, p. 313). 

 

O último fragmento do romance confirma algo “anunciado” nas entrelinhas das 

páginas anteriores, pois Walter e El Profeta chegam ao estado de Tamaulipas e, na 
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penúltima página da narração, sabemos que estão em Tampico (também estado de 

Tamaulipas), já que nesse ponto decidem seguir viagem a San Fernando e de San 

Fernando a Matamoros. Depois dessa conversa entre os dois personagens, o romance nos 

traz as últimas palavras escritas por Walter e seu desenlace se dá com a notícia assinalada.  

Aqui cabe destacar a magnitude da escrita como fonte de preservação da memória 

histórica. Walter tem consciência da importância disso, o que induz a escrever suas 

memórias, material fundamental porque são essas memórias que compõem a história a 

qual o leitor tem acesso. Esse processo é o que denominamos de estágios diferentes de 

consciência de Walter, visto que o relato precisa ser escrito e isso justifica a escrita do 

romance.  

Walter está escrevendo não só uma história da migração, mas a história no sentido 

histórico, possibilitando que os migrantes, incluindo ele, entrem para a História para que 

suas histórias não sejam esquecidas, visto que, se ficarem apenas no contexto da 

oralidade, cairão no esquecimento. Nessa perspectiva, a literatura desenvolve um rol 

muito importante, uma vez que, por meio dela, a história se faz memória, ou seja, entra 

na memória não só dos migrantes, mas na memória geral da História. Sendo assim, a 

visibilidade de Walter e demais migrantes só acontece por meio do processo de escrita, 

sendo a literatura a responsável pelo resgate desses personagens da invisibilidade e pela 

sua transformação em sujeitos históricos.  
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CAPÍTULO 5  

 

ENCRUZILHADAS, BIFURCAÇÕES E CONFLUÊNCIAS TEXTUAIS 

ENTRE OS ROMANCES AMARAS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS, LA 

MARA E ODISEA DEL NORTE 

 

Las visas son la vida. Las requieren para subir hacia la otra frontera. Las 

vidas son el pago por las visas. ¿Quién es el poderoso para regalarlas? 

[...]El sur es el norte. 

Y el norte no existe 

 

Rafael Ramírez Heredia, 2004 

 

Nesse capítulo analisaremos alguns aspectos comparativos entre as três obras, 

observando alguns pontos de convergências entre elas, já que, apesar de tratarem da 

mesma temática, foram escritas em contextos distintos, o que nos proporciona diferenças 

e semelhanças a respeito dos processos migratórios centro-americanos. Num primeiro 

momento, faremos uma aproximação entre os romances Amarás a Dios sobre todas las 

casas e La mara, sobretudo dois aspectos reelaborados nas duas obras que consideramos 

fundamentais:  a corrupção das autoridades mexicanas e a religiosidade. 

Num segundo momento, faremos uma relação entre os romances Odisea del Norte 

(1999) e Amarás a Dios sobre todas las cosas (2013), destacando a 

invisibilidade/ocultação da identidade como tática de sobrevivência dos migrantes centro-

americanos em trânsito pelo território mexicano. Nesse sentido, apesar de haver uma 

diferença de 14 anos de publicação entre os dois, algumas dessas táticas podem ser 

observadas em ambos, no entanto em Amarás a Dios sobre todas las cosas novas táticas 

são criadas.  

A fim de tornar nossa análise mais compreensível, apresentaremos um breve 

resumo das obras, com exceção de Amarás sobre todas las cosas analisada no capítulo 

anterior. Desse modo, colocaremos uma síntese das outras duas obras de acordo com 

ordem de análises estabelecida.  

 

5.1 Amarás a Dios sobre todas las cosas e La mara: entre o caminho e o entre-lugar 

La mara é um romance que se desenvolve na fronteira sul entre o México e a 

Guatemala e narra a história de vários migrantes, porém todos terminam vivendo num 

entre-lugar na fronteira entre Tecún Umán (Guatemala) e Ciudad Hidalgo (México).  
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Esse romance é uma narrativa fragmentada na qual personagens diversos vão 

aparecendo, se aglomerando e sobrevivendo na fronteira. Entre os personagens da obra 

destacam-se, num primeiro momento, Ximenus Fidalgo, uma espécie de bruxo, religioso, 

que sabe de todas as tragédias que acontecerão com os migrantes, mas não move um dedo 

para ajudá-los. Além de não se mover em relação a tais tragédias, recebe dona Lita e 

demais personagens que têm condições de pagar suas “consultas” em seu consultório a 

fim de lhes oferecer algumas previsões do futuro.  

Outro personagem fundamental são Las maras, los mareros representados como 

o terror dos migrantes, como assinalado no capítulo 2. Nesse contexto, Las maras, as 

autoridades mexicanas, os gringos e Ximenus Fidalgo desenvolvem um papel capital no 

romance, sendo Las maras os grandes vilões a ser enfrentados pelos migrantes, 

especialmente porque estão mancomunados com tais autoridades. 

Como vítimas dessa tríade estão vários migrantes, entre os quais destacam-se 

Lizbeth (panamenha) e Sabina Rivas (hondurenha), garotas menores de idade que são 

aliciadas pela mexicana dona Lita, para se prostituírem em seu bordel Tijuanita96, com a 

promessa de ajudá-las a conseguir documentos para que possam viajar para os Estados 

Unidos. Com essa promessa as mantêm em tal bordel “trabalhando” apenas pela comida. 

E nessa empreitada conta com o apoio da polícia mexicana, de Don Nico, ex-cônsul do 

México em Tecún Umán, além do sacerdote Felipe, seu amante que também se aproveita 

sexualmente de Lizbeth e Sabina, ademais de outras garotas que “trabalham” no Tijuanita. 

Não obstante, a promessa de dona Lita de conseguir os documentos para as duas garotas 

é apenas uma desculpa para mantê-las em seu prostíbulo. 

No romance, com exceção da personagem Anamar e seu pai, Tata Añove, todos 

os mexicanos (as) são corruptos: a polícia mexicana é corrupta, dona Lita vive a base da 

tráfico de pessoas, Don Nico é aliciador de menores, vive prometendo documentos a 

Lizbeth e a Sabina, mas na realidade seu único objetivo é manter relações sexuais com 

elas. O padre tampouco é alguém confiável, pois tem um caso com dona Lita há anos e, 

além disso, mantêm relações sexuais com as migrantes que “trabalham” no bordel para 

disfarçar sua relação amorosa com dona Lita. Em contrapartida, com exceção de Jovany, 

marero, irmão de Sabina Rivas, com que tem uma relação incestuosa, motivo pelo qual 

mata seus pais em Honduras, além de fingir se apaixonar por Anamar, jovem filha do 

personagem Tata Añove e, em seguida, a mata, todos os migrantes são representados 

                                                           
96 Tijuanita - é uma alusão a cidade de Tijuana na fronteira norte entre o México e os Estados Unidos. 

No romance está localizada na cidade de Tecún Umán na Guatemala.  
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como vítimas do mundo degradante no qual apenas sobrevivem na fronteira sul do 

México com a Guatemala.  Esses personagens são os principais do romance, mas no 

decorrer da narrativa outros personagens vão aparecendo e se aglomerando nesse espaço 

fronteiriço, nesse entre-lugar no qual vivem, que é como uma espécie de cidade, que se 

recicla, mas finalmente não evolui.  

A vida de todos os personagens se resume nesse espaço que aos poucos vai 

matando neles a esperança de chegarem aos Estados Unidos e, nesse sentido, passam a 

vida num entre-lugar nesta fronteira que não é o México nem a Guatemala, mas um 

mundo aparte. E esse mundo se constitui, por um lado, num ponto de partida que substitui 

esse outro que deveria ser o ponto de chegada, por outro, num limbo caracterizado como 

um mundo da prostituição, do tráfico de drogas, da corrupção e da delinquência 

controlados pelas maras e as autoridades mexicanas. 

Os romances La mara e Amarás a Dios sobre todas las cosas se aproximam e se 

distanciam em muitos aspectos, de maneira especial, porque são obras escritas em 

diferentes momentos da migração centro-americana para os Estados Unidos, 

particularmente porque La Mara (2004) foi escrita nove anos antes de Amarás a Dios 

sobre todas las cosas (2013) e, nesses nove anos, os problemas das migrações na fronteira 

sul mexicana amentaram de maneira significativa.  Não obstante, nos ocuparemos apenas 

dos dois temas reelaborados nas duas obras a fim de mostrar como estes são apresentados.  

No romance La mara a corrupção das autoridades mexicanas e a criminalidade 

caminham de mãos dadas, principalmente porque tais autoridades estão mancomunadas 

com autoridades estadunidenses no México e, sobretudo, com las maras representados na 

obra como o grande entrave a ser enfrentado pelos personagens. Sendo assim, desde as 

primeiras até as últimas páginas do romance, especialmente a partir da página 32, tal 

corrupção vai aparecendo, de maneira mais explícita, como podemos observar no diálogo 

entre o soldado Julio Sarabia e Don Nico, o ex-cônsul do México em Tecún Umán: 

[...] porque las pistolas son como las vidas y no las visas, don – una vez, en los 

tiempos en que andaba camelando, le dijo Julio Sarabia, al que a su espalda le 

decían el Moro, y mientras el tipo hablaba el cónsul le iba midiendo la 

profundidad de las ojeras, en efecto, morunas; le iba observando el color de la 

piel, en efecto, moruna […]  – A poco cree que estos vergas sureños necesitan 

la pinche visa, ni madres, éstos entran tan campantes como si por su casa, pero 

en El Palmito se chingan, don, ahí mero se chingan, ahí no vale ninguna pistola 

del puto mundo, don. Era como una advertencia de Sarabia, al que para nada 

le comento lo que don Nico sabe, que en el Palmito, después de la revisión de 

los papeles, el Moro o cualquier otro de los agentes migratorios cumplían las 

órdenes de los gringos señalando quién entra a México, o a cuáles se iban a 

echar de regreso a la línea fronteriza (RAMÍREZ HEREDIA, 2004, p. 32-33). 
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O narrador compara as pistolas com a vida. Nesse sentido, não só compara como 

ironiza ao afirmar que estas são como a vida e não como os vistos, ou seja, os documentos 

que os migrantes necessitam para cruzar o México. Nas entrelinhas o narrador deixa claro 

que são os gringos97 que decidem quem seguirá viagem e quem será deportado. 

Aqui nos damos conta de que há uma rede de corrupção por meio da qual a polícia 

comum, os agentes migratórios, o ex-cônsul e os gringos controlam todo o espaço 

fronteiriço e, nesse espaço, os migrantes são presas fáceis para todos eles.  

Quanto mais a narrativa avança mais os níveis de corrupção e de violência vão 

aumentando e, nesse cenário, Don Nico mesmo depois de aposentado não abre mão de 

sua posição de cônsul mexicano em Tecún Umán que um dia tivera. Nessa perspectiva, 

desempenha um papel muito importante no romance, sobretudo porque é a autoridade que 

supostamente cuida dos documentos dos migrantes, ademais de ser um grande aliado de 

dona Lita em seu negócio da prostituição, uma vez que a ajuda a iludir jovens como 

Sabina e Lizbeth com a promessa de conseguir documentos para que elas possam viajar 

legalmente: 

 – Don Nico, usted es la persona adecuada [...]  sin mencionar los dineros que 

por los papeles  había pagado Lizbeth, la rebanada que doña Lita le dio al fajo 

antes de entregarle el paquete al cónsul, y lo que tuvo que hacer la chiquita con 

don Nico, que dicen es bravo en eso de zanjar asuntos migratorios con las 

muchachitas que piden documentos oficiales, tan buscados en Tecún Umán, 

pese a la gentuza que desde hace tiempo se viene dedicando a la falsificación 

de papeles.  – Lita, con decirle que no hay documento que se les atore, actas 

de nacimientos, cartillas, bueno, hasta que credenciales de elector hacen los 

muy ingratos, para que me comprenda [...] ¿Será un mensaje del cónsul 

diciendo que esos paños llegan a tal extremo es porque hay que entrarle al 

terreno del Moro Sarabia? ¿O que el asunto, al nivel de cómo se encontraba, 

no cabía en la jurisdicción del consulado? (RAMÍREZ HEREDIA, 2004, p. 

67-68). 

 

 

Don Nico não só engana Lizbeth juntamente com dona Lita como se apropria do 

dinheiro que ela lhe dá como pagamento pelos documentos, além de se aproveitar 

sexualmente dela também como parte de tal pagamento. Chama atenção a ironia com a 

qual o narrador se refere a gentalha de Tecún Umán que falsifica documentos. Nas últimas 

frases o narrador se refere a uma série de documentos, porém não menciona o mais 

importante que é o visto que permitirá a Lizbeth assim como aos demais migrantes seguir 

viagem para os Estados Unidos.  

                                                           
97Cabe salientar que durante toda a narrativa os gringos, ou seja, as autoridades migratórios norte-

americanas no México são os responsáveis pela autorização ou deportação dos migrantes centro-americanos 

em território mexicano.  
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Nessa parte da narrativa, percebemos a corrupção entre a polícia mexicana, o ex-

cônsul, dona Lita e os gringos. Contudo, quanto mais a narrativa avança mais aumenta o 

nível de corrupção que vai se mesclando com uma violência extrema. E nesse jogo Las 

maras desenvolvem um papel fundamental, visto que além de aterrorizarem os migrantes, 

por meio de uma violência extrema, estão metidos com o tráfico de drogas e armas na 

fronteira, juntamente com as autoridades policiais mexicanas:  

Uno, el más alto, el que parece dar las órdenes, lleva cuatro lágrimas98, dos en 

cada mejilla. El otro es más oscuro de piel, de cabellos enmarañados, de manos 

mugrientas, de uñas muy largas, de mirada penetrante. Tiene dos lágrimas. 

Gritan para que los indocumentados se detengan. Lo hacen con la voz 

rugiendo, aullada, silbante, altanera. Jalan con fuerza los que siguen dentro del 

autobús. Con los puños golpean a uno de los que no se mueven. Reparten 

patadas a otro que los mira de frente. Insultan y amenazan a los de abajo, que 

están con los brazos aún contra el transporte. Nadie opone resistencia. 

Calatrava ve a otros maras en la carretera, que bravos se mezclan con la gente 

que apenas hace unos segundos trataba de masticarle los pulmones. Los de 

arriba bajan. Todos se reúnen frente al camión mexicano. Frente al chofer 

mexicano. Están en carretera guatemalteca. Al sur del sur mexicano. Al norte 

de Centroamérica [...] (RAMÍREZ HEREDIA, 2004, p. 151). 

 

A cena descrita se dá num momento da narrativa no qual os mareros invadem o 

ônibus cheio de migrantes indocumentados/não autorizados e os obrigam a permanecer 

onde estão. Nesse cenário, ameaçam os migrantes, os insultam, porém estes não se 

encontram em condições de se oporem a eles, sobretudo porque conhecem sua fama e 

sabem que são capazes de cometer atrocidades. O que mais chama atenção não é a 

violência cometida pelos mareros, pois são criminosos, mas sim o envolvimento deles 

com a polícia, ainda que apareça disfarçada, particularmente quando o narrador se refere 

ao personagem Calatrava que é um policial mexicano.  

Cabe destacar que essa cena se desenvolve numa rodovia guatemalteca e que além 

de Calatrava aparecem outros policiais, inclusive guatemaltecos, que trabalham na 

fronteira e juntos com os policiais mexicanos estão envolvidos com o tráfico de drogas, 

tráfico de pessoas, violência contra migrantes, entre outros delitos.  

Las maras, as autoridades mexicanas e as autoridades gringas vão aparecendo 

como uma tríade fundamental no romance, além de personagens como Ximenus Fidalgo, 

dona Lita e o ex-cônsul que não estão envolvidos com las maras, mas estão envolvidos 

em outros crimes como os mencionados. Nessa perspectiva, afirma o narrador:  

La Mara carga secretos que nadie debe averiguar y él tiene con ellos una deuda. 

Spanky y Wisper, repite los nombres. ¿Por qué acordarse de los nombres? Y 

quiere dejarlos de lado, pero nadie es capaz de quitarles los moditos a la mente, 

                                                           
98 Las lágrimas – As lágrimas, as quais o narrador se refere na primeira frase do trecho acima, são uma 

marca identitária para os mareros. Cada lágrima no rosto deles representa um assassinato por eles cometido. 
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que cuando no quiere pensar en algo es porque lo está pensando. Él debe pensar 

en el sueldo, eso es, el sueldo y las buscas, pero la salud es más importante. No 

hay lote en el camposanto que sea mejor que una paga, por más buena que sea. 

Tiene que pensar en eso. [...] Los gringos nomás se quedan mirando, lo mismo 

que si no entendieran y nada les importa más allá de echar patrás a los indos 

que no sean guatemaltecos, aunque ya estén de regreso, 

los muy carajos de los indos, 

los muy carajos de los maras, 

los muy carajos de los gringos (RAMÍREZ HEREDIA, 2004, p. 156, 157). 

 

Logo no início da obra percebemos que tanto a polícia mexicana como as 

autoridades gringas têm o rabo preso com La Mara. Spanky e Wisper são dois agentes 

migratórios norte-americanos que trabalham na Estação Migratória El Palmito e, assim 

como os mexicanos, estão envolvidos com o crime organizado. Nas entrelinhas, outra 

vez, o narrador se refere ao policial Calatrava e seu envolvimento com negócios sujos, de 

maneira especial, quando assevera que ele precisa pensar em seu salário, mas a saúde é 

mais importante. Aqui o narrador é irônico ao usar o termo saúde, uma vez que está se 

referindo à morte do policial se este não cumpre com seus acordos com los mareros. Nas 

últimas frases, observamos que os gringos nunca se metem com o trabalho sujo, estão 

sempre averiguando de longe, contudo, são eles que ditam as regras do jogo e os demais 

obedecem.  

Os únicos personagens mexicanos decentes são Anamar e seu pai Tata Añove que, 

apesar de serem mexicanos, moram na cidade guatemalteca de Tecún Umán. Nesse 

cenário, Las maras são representadas como ainda piores do que os personagens 

mexicanos mencionados.  

Nenhuma autoridade se salva no romance. Por outro lado, em Amarás a Dios 

sobre todas las cosas apenas o exército e os responsáveis e funcionários dos albergues e 

casas de apoio a migrantes, são os únicos mexicanos que escapam da corrupção e da 

criminalidade, como discutido amplamente no capítulo IV. Nesse sentido, a polícia é 

representada como um dos maiores problemas a ser enfrentado, como bem observa o 

narrador:  

[...] Que llegaron los policías, que están atrapando migrantes como a 

mariposas, que tu Hermano va para allá y que tú y yo tenemos que quedarnos 

aquí inmóviles, con la esperanza de que no lleguen hasta acá. [...] Los fugitivos 

se dispersaban y los policías también, envalentonados con sus fuetes y pistolas, 

pero sobre todo animados por la certeza de que la única resistencia que oponen 

de los migrantes es la huida, no la violencia. Corrían los hombros desnudos y 

los cuerpos uniformados, las manos crispadas y las manos armadas. Los trenes 

parados en los escondites de dudosa eficacia. Los policías parecían dónde 

buscar y sacaban a los fugitivos de adentro y de abajo de los vagones. Un 

migrante corrió hacia donde estábamos Elena y yo y cuando casi alcanzaba la 

barda se oyeron varios disparos y el migrante cayó frente a nosotros, los ojos 
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redondos y la boca desmesuradamente abierta. Estábamos a sólo cinco metros 

y no podíamos auxiliarlo (HERNÁNDEZ, 2013, p. 129-130). 

 

 

O trecho acima é narrado num contexto em que policiais mexicanos se vingam 

dos migrantes após a violação da personagem Elena em Tierra Blanca. O nível de 

violência contra os migrantes tem uma dimensão ainda maior do que no romance La 

Mara, uma vez que os policiais não têm nenhum receio de que os acusem de assassinos 

ou algo parecido, ao contrário das autoridades representadas na obra La mara, que tentam 

agir como pessoas decentes, ainda que seus crimes fiquem evidentes.  

Assim como os mareros, a polícia mexicana e os gringos estão mancomunados 

em La mara, em Amarás a Dios sobre todas las cosas os sequestradores estão 

mancomunados com a polícia:  

[...] La policía, dijo al fin. Ven, cabrones, la policía es nuestra, hijos de la 

chingada, por si alguien más quiere escaparse. Ahora vamos a divertirnos 

todos, porque hasta ustedes deben estar contentos de que hayamos agarrado a 

estos dos cabroncitos. Gracias a eso, ustedes van a comer hoy, y tú, me dijo, te 

salvaste de que no te colgáramos, cabrón, tienes suerte. Nomás no seas 

desgraciado, acuérdate siempre que la policía te salvó la vida. Cómo es la 

fiesta, le preguntó a Camisa Roja, y Camisa Roja gritó Los vamos a matar, jefe 

[...] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 245). 

 

Esta cena é narrada um pouco depois dos personagens Charles e Robson terem 

escapado do cativeiro e a polícia tê-los encontrado e tê-los devolvido para os 

sequestradores, os migrantes se encontram num beco sem saída, visto que a atitude da 

polícia deixa muito claro que, nesse contexto, eles não têm em quem confiar, apesar de 

dias depois terem sido resgatados pelo exército. 

Outro tema reelaborado nas duas obras que consideramos muito importante é a 

religiosidade. Nesse sentido, em La mara a religiosidade é representada por meio dos 

personagens Ximenus Fidalgo e Anamar ainda que, nos últimos momentos, Sabina Rivas 

também se torna seguidora de Anamar e é vista como santa. Como aludido, Ximenus 

Fidalgo é o personagem central, uma espécie de místico, bruxo que prevê todas as 

tragédias que acontecem com os migrantes, mas age naturalmente como se tais tragédias 

fossem normais. A partir de seu consultório observa tudo o que acontece no espaço 

fronteiriço entre Tecún Umán e Ciudad Hidalgo como se estivesse assistindo a um filme 

no qual seu único interesse é observar. 

Ximenus sabe tudo que acontece e o que estar por acontecer na fronteira sem se 

mover de seu consultório. Nunca esteve com a Mara Salvatrucha, mas sabe quem é, onde 

está, e como atua, ao contrário dos migrantes que são pegos de surpresa por ela.  
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Quanto mais a narrativa avança mais os mistérios de Ximenus Fidalgo vão 

aparecendo, principalmente sua capacidade de “adivinhar” o futuro. 

Da mesma forma que Ximenus Fidalgo não se compadece do sofrimento dos 

migrantes, não demonstra nenhum sentimento pela tragédia que se abate sobre a 

personagem Anamar, jovem mexicana que trabalha com ele em seu consultório e é 

assassinada pelo marero, hondurenho, Jovany. Nessa perspectiva, Ximenus sabe que ela 

será a próxima vítima dos mareros, porém não faz nada: 

[...] a los carajos estos que se quieren poner a la alza  con la Mara 13 y eso es 

jugar con la pálida sin temerle a la huesamenta, porque la Mara es la pálida, la 

mismísima señora de la noche que los protege, como Ximenus dijo cuando 

bajó y subió la cabeza aceptando que la niña Anamar debía ser la cuarta lágrima 

del bello Jovany, que mira a los que tiene en el suelo mientras el Poison chifla 

y los hombres se detienen (RAMÍREZ HEREDIA, 2004, p. 179). 

 

 Em nenhum momento Ximenus Fidalgo lamenta ou menciona o assassinato de 

Anamar, pelo contrário age como se não a conhecesse, como se ela fosse mais uma da 

infinita lista de jovens assassinados na fronteira.  

Entretanto, depois de sua morte, Anamar assume um papel religioso com 

dimensões muito diferentes das desempenhadas por Ximenus Fidalgo, uma vez que passa 

a ser reverenciada como uma santa, visto que depois de sua morte seu pai Tata Añove 

juntamente com moradores e migrantes de ambos os lados da fronteira, entre eles Sabina 

Rivas, organizam um altar nas proximidades do rio Suchiate e começam a venerá-la 

transformando-a numa santa:  

[...] Iniciaba la jornada hincado frente al retrato adornado con flores frescas 

que primero colocaron Bulmario y Catrín, después la gente cargaba en ramos 

de olores diversos y en seguida él hablaba sin seguir una idea sino al puro 

comando de alguna gracia divina, porque el hombre del sombrero roto fue 

cambiando la voz para encaminarla a las bondades de la Niña suturando con 

ello las sesiones, sin que la corriente del río cambiara, sin que las noches se 

hicieran más largas, sin que el calar bajara de tono; igual que siempre. La gente 

escuchaba la maravilla que eran los ojos de la Niña. La finura de sus manos. 

La entrega a los habitantes de ambos los lados del Suchiate. Ella siempre se 

opuso a que al río le llamaran Satanachia porque era el nombre con que el 

demonio tentaba a los ribereños (RAMÍREZ HEREDIA, 2004, p. 311).   

 

Essa cena é descrita algum tempo depois do assassinato brutal de Anamar. Seu pai 

Tata Añove é um balseiro que cruza o Suchiate diariamente trabalhando em sua balsa, 

porém depois da morte de sua filha assume um papel importante no romance, já que passa 

a ser porta-voz da Niña Anamar (Santa). Nesse sentido, começa a proferir seus discursos 

tomado pelo poder da graça divina, ou seja, da Niña Santa. Tata Añove deixa de ser 

apenas um balseiro para ser o defensor dos pobres e oprimidos como ele, de ambos os 

lados do Suchiate. O poder a ele transmitido pela santidade da Niña Anamar é tão grande 
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que todos que o escutam se sentem maravilhados com as descrições por ele feitas acerca 

da Niña. Na última frase do trecho acima o narrador afirma que Anamar não gostava de 

que chamassem o Suchiate de Satanachia porque tal nome estava relacionado ao demônio. 

Cabe salientar que o narrador utiliza o termo Satanachia como sinônimo de Suchiate e 

Satanachia significa Satanás. 

A Niña Santa vai conquistando cada vez mais seus seguidores, porém a 

religiosidade dela representada por seu pai e, posteriormente, por Sabina Rivas como seus 

porta-vozes, é muito diferente da representada por Ximenus Fidalgo, uma vez que toda 

sua força espiritual é usada pelo pai dela como um meio de denunciar os crimes e as 

injustiças cometidas contra seus habitantes pobres de ambos os lados da fronteira, 

sobretudo os migrantes: 

[...] Añove hablaba de que su Niña del Río, como sólo él estaba permitido 

decirle, levantaba la tizona de la luz contra las injusticias, cerraba el puño para 

que la perversidad lo viera, dejaba oír su voz para acorralar a la villanía de este 

mundo que les ha tocado vivir al lado del río que encauza a los desheredados, 

que son todos los que vienen del sur y han sufrido en carne propia las 

enfermedades del dengue y del sida que destruyen la compasión a los humanos 

ya sea adultos o desde antes de su nacimiento, a aquellos que han dejado su 

hogar para caer en la explotación de los polleros, pero sobre todo, los humildes 

que padecen las horrendas maldades de los perversos que usan los tatuajes, 

símbolo de los habitantes de las tinieblas, enemigos naturales de su Santa Niña 

y por consiguiente de todos sus seguidores, y que las pruebas señalaban que 

entre esos malditos llamados la Mara Salvatrucha y las autoridades existía un 

contubernio descarado y la voz de la Niña obligaba a destapar la cloaca en que 

se vivía en la frontera (RAMÍREZ HEREDIA, 2004, p. 320). 

 

Desde as primeiras linhas do trecho acima, o discurso de Tata Añove é um 

discurso de denúncia a respeito das injustiças que fazem parte do cotidiano da fronteira, 

particularmente o papel que La Mara Salvatrucha desenvolve nesse espaço. Aqui 

observamos mais uma diferença entre a figura religiosa de Anamar em relação a Ximenus 

Fidalgo, uma vez que enquanto Ximenus prevê e vê os atos criminosos na fronteira e age 

como se estivesse alheio a tudo, Tata Añove, como representante de Anamar, denuncia 

tais crimes. Nesse contexto, La Mara Salvatrucha é descrita como habitante das trevas e 

inimiga natural da Santa Niña que persegue os migrantes que vêm do sul. Tata Añove 

compara a falta de compaixão daqueles que perseguem os migrantes com a dengue e a 

Aids.  

Nessa perspectiva, durante todo o período de devoção a Anamar, Sabina Rivas 

desempenha um papel capital, já que um pouco depois do início das orações o espaço que 

depois passou a se chamar Ermita del Carrizal, cruzava o rio todos os dias para 

“trabalhar” como prostituta e cada vez que o cruzava Tata Añova fazia o sinal da cruz 
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abençoando-a. Esse gesto que à primeira vista parece algo normal tem um desfecho muito 

importante, pois nas últimas páginas do romance Sabina Rivas encarna a santidade de 

Anamar, especialmente depois de todas as decepções que passou tentando chegar aos 

Estados Unidos sem êxito e, nesse sentido, gasta todas suas energias na Ermita del 

Carrizal rezando e denunciando as barbaridades cotidianas da fronteira. Sua participação 

como peregrina é tão importante que, nas últimas páginas do romance, os peregrinos a 

chamam de Sábia no lugar de chamá-la de Sabina Rivas.     

Não obstante, quanto mais a Ermita del Carrrizal ganha fama, mais os seguidores 

da Santa Niña ficam expostos a represálias daqueles que se sentem ofendidos com os 

discursos combativos de Tata Añove. Nesse sentido, num primeiro momento a polícia 

aparece e ordena que os peregrinos parem com as orações: 

[...] agentes uniformados que sin explicación alguna sacaron a jalones a los 

fieles, pusieron listones alrededor de la propiedad de Tata y colocaron un cartel 

diciendo que las autoridades sanitarias clausuraban el Carrizal. Los peregrinos 

lanzaron gritos, las mujeres se colgaban de las casacas de los uniformados, el 

coro no dejó de cantar ni un solo momento, se mostró el permiso obtenido por 

la Sabia y al ver su inutilidad se elevó la imagen de la pintura al óleo, se 

amenazó con una revancha por parte de la Santa, pero no hubo retroceso, a 

macanazos los de ley despejaron el área mucho más allá de la carretera 

(RAMÍREZ HEREDIA, 2004, p. 317).  

 

A cena descrita é apenas o anúncio de uma verdadeira tragédia que se abaterá 

sobre os peregrinos da Santa Niña, já que as autoridades buscam meios de não sujar suas 

mãos para se livrar deles: 

Lo que jamás habría de saber, aunque lo sabía, es que los tres guanacos y la 

catracha de pelo rebelde estaban dormidos, y que los restantes once peregrinos 

también. Habría de recordar como lo hizo desde el momento mismo en que 

salió corriendo de la protección del árbol, aturdido por el ruido y los fogonazos, 

que los asaltantes eran muchos, que aflataban desde el lado de la carretera, y 

que él antes de meterse a la corriente del río y dejarse ir conociendo las maneras  

del Suchiate, protegiendo en el pecho la foto de su niña, pudo ver, jirones 

ardorosos y jadeados, que los hombres disparaban armas contra la oscuridad, 

contra los bultos en el suelo, que acuchillaban a los inertes, que unos iban 

tocados por kepíes en la cabeza, otros vestidos con la ropa oscura y letras en la 

espalda, y que los que lucían más lucían tatuajes que bajo la luna brillaban 

remarcados en la piel (RAMÍREZ HEREDIA, 2004, p. 325). 

 

Só na última linha do trecho acima nos damos conta de que Las maras são 

responsáveis pelo massacre na Ermita del Carrizal, precisamente por causa da palavra 

“tatuajes”, pois as tatuagens são um dos símbolos identitários de Las maras. Nas 

entrelinhas, também, percebemos que los mareros apenas executaram as ordens das 

autoridades policiais. Nesse cenário, a devoção à Santa Niña termina com o massacre dos 

peregrinos, exceto Tata Añove que escapou através do Suchiate. As autoridades culpam 
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Tata pelo massacre quando na realidade elas são as verdadeiras responsáveis por tal 

massacre.  

Nesse contexto, no romance La mara são reelaboradas duas perspectivas a 

respeito da religiosidade totalmente distintas, visto que num primeiro momento, nos 

deparamos com Ximenus Fidalgo que representa uma religiosidade passiva, um religioso 

que está preocupado consigo mesmo, muito diferente dos padres que cuidam dos 

albergues no outro romance, ou mesmo da figura simbólica do Profeta, que aparece como 

um ser solidário nas grandes adversidades. Num segundo momento, o personagem 

Anamar que representa uma religiosidade combativa, de denúncia, que tenta mostrar os 

crimes cometidos na fronteira, porém é destruída. 

Em contrapartida, em Amarás a Dios sobre todas las cosas temos outro tipo de 

representação da religiosidade, uma vez que diferentemente de La mara onde há dois 

personagens que representam dois pontos de vista a respeito da religiosidade, temos 

apenas um personagem, El Profeta, que assume um papel ambíguo na narrativa, pois de 

acordo as necessidades age como anjo protetor ou anjo vingador.  

Como anjo protetor, El Profeta acompanha seus companheiros migrantes 

ajudando-os, aconselhando-os, mostrando-lhes como devem proceder durante as viagens. 

O personagem aparece e desaparece no romance, contudo nos momentos nos quais os 

migrantes mais necessitam, reaparece.  

Ao contrário de Ximenus Fidalgo que observa de longe o sofrimento dos 

migrantes, inclusive prevê o que acontecerá com eles e não faz nada, El Profeta 

acompanha seus companheiros durante o caminho ajudando-os e aconselhando-os como 

bem observa o narrador:  

[...] El Profeta nos regaló su sabiduría simple. Decía de pronto, por ejemplo, 

que caminar siempre es mejor que deternerse, que el migrante tiene la misión 

de quitarle las máscaras al mundo, que la muerte llega cuando uno se asienta 

en un lugar, allí empieza la verdadera cuenta regresiva, que los primeros 

hombres que se detuvieron y se aferraron a una tierra fueron los lamentables 

inventores de la propiedad privada. Lo dijo todo con frases cortas, 

interviniendo apenas, sin lugar a preguntas. Seguía diciendo incómodo, pero 

más accesible. Por un instante me pareció que sabía que Elena y yo nos 

queríamos porque justo al momento en que el tren redujo la velocidad, ya muy 

cerca de Tierra Blanca, volteó a vernos con mirada paternal, a la vez severa y 

protectora (HERNÁNDEZ, 2013, p.117).  

 

Durante toda a narrativa El Profeta assume o papel de anjo protetor dos migrantes 

que os acompanha em suas viagens. Porém, em alguns momentos é um anjo vingador, 

um justiceiro:  
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[...] De su detención en el patio de ferrocarriles de Tierra Blanca, me contó, 

como si me relatara lo sucedido a otro, que lo habían golpeado y torturado, y 

que una vez había llorado, cuando le atravesaron la planta de los pies con dos 

clavos, y que finalmente se había escapado. Anduvo volando dos meses, me 

contó, porque no podía apoyar los pies en ninguna parte. Pero quedó en la zona 

porque tenía un pendiente. Cuando pudo caminar con cierta gracia, eso me dijo, 

volvió a la comandancia para romperle la bolsa de los testículos a los dos 

agentes y para meterle un picahielo en el vientre al comandante, que se había 

desinflado con un globo mientras suplicaba por su vida. No lo hice por lo que 

me hicieron a mí, me dijo el Profeta, sino por lo de Elena. Y no fue venganza, 

agregó, nada más un poquito de justicia. Por Elena y por las muchas mujeres 

que aquellos tres policías habían ofendido. Hablaba el Profeta sin ganas ni 

alardes. Eso era lo que había hecho, si yo quería saber (HERNÁNDEZ, 2013, 

p. 269). 

 

No fragmento acima El Profeta conta a Walter que foi torturado quando foi preso 

pela polícia mexicana em Tierra Blanca, episódio narrado nas páginas anteriores. 

Contudo, ficou algum tempo na região porque tinha que resolver um problema. Nas 

últimas frases afirma que voltou à delegacia para dar uma lição em seus torturadores, mas 

não fez isso por vingança e sim por um pouquinho de justiça. Aqui El Profeta é um anjo 

vingador, é um justiceiro. Ao contrário da religiosidade representada pela personagem 

Anamar que encarna o papel de uma religiosidade combativa na qual os discursos de seu 

pai, inspirado nela, denunciam as injustiças na fronteira, El Profeta faz justiça com as 

próprias mãos. Nesse cenário, cabe salientar que o próprio nome El Profeta já deixa claro 

a ambiguidade que o envolve, uma vez que a figura do profeta está ligado ao Antigo 

Testamento, à lei de Moisés: “Olho por olho, dente por dente”. Por isso, El Profeta em 

nenhum momento exita em se vingar dos violadores de sua irmã descritos no capítulo 

anterior bem como dos policiais que o torturam. 

Umas das cenas mais comoventes representadas pelo Profeta se dá quase no final 

narrativa quando ele e Walter empreendem sua última viagem, de maneira especial 

quando estão no trem e de repente entra um grupo de migrantes que tinha acabado de ser 

sequestrado: 

[...] El Profeta baja del vagón y regresa con agua en una cubeta. Como no tiene 

nada, siempre pide prestado lo que se le ofrece. Lavar el rostro del migrante 

golpeado es sentir las heridas vivas, pienso, mientras le paso un trapo húmido 

por la cara para ir quitando la máscara de sangre. Se sacude cuando le rozo la 

nariz y pienso, pensamos todos, que la tiene rota. Una mancha morada y 

abultada le rodea el ojo derecho. Ves este ojo, le pregunta el Profeta [...] 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 306).  

 

Quando observamos a cena descrita acima não há como não associarmos El 

Profeta a figura de Jesus que lava os pés de seus discípulos como um geste humildade. 

Lavar o rosto dos migrantes mostra a verdadeira missão de El Profeta no romance.  
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Diante do exposto, podemos afirmar que apesar dos romances La mara e Amarás 

a Dios sobre todas las cosas compartilharem alguns aspectos dos processos migratórios 

centro-americanos, em geral, apresentam diferentes olhares a respeito do tema e esse é o 

motivo pelo qual optamos por estudá-los. 

 

5.2 A invisibilidade como tática de sobrevivência: uma aproximação entre os 

romances Odisea del Norte e Amarás a Dios sobre todas las cosas  

 

[…] Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 

interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser 

ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, 

descrito como constituindo uma mudança política de identidade (de classe) 

para uma política da diferença.  

 

Stuart Hall 2006 

 

Nesse item nos propomos fazer uma aproximação entre os romances Odisea del 

norte, do escritor salvadorenho Mario Bencastro e Amarás a Dios sobre todas las cosas, 

analisado no capítulo anterior, a fim de observarmos como os migrantes centro-

americanos indocumentados/não autorizados utilizam-se da invisibilidade/ocultação de 

suas identidades como tática de sobrevivência em seu trajeto pelo território mexicano 

rumo aos Estados Unidos. Nesse sentido, analisaremos também as manobras usadas pelos 

grupos de poder mexicanos, em particular, os grupos criminosos e as autoridades para 

explorar e servir-se dessa massa que, além de explorada, é fundamentalmente sub-

humanizada.  

No entanto, antes de entrarmos diretamente na análise, apresentaremos um resumo 

do romance Odisea del Norte com o propósito de oferecer ao leitor uma base para sua 

compreensão, uma vez que nos centraremos apenas em um aspecto do romance. Sendo 

assim, como no capítulo anterior fizemos uma análise exaustiva de Amarás de sobre las 

cosas, nessa parte não é necessário nenhuma apresentação a respeito da obra.  

O romance Odisea del norte narra a história de Calixto (protagonista) e outros 

migrantes centro-americanos e latino-americanos nos Estados Unidos. Calixto, assim 

como muitos migrantes centro-americanos, durante os conflitos armados, se vê obrigado 

a deixar para trás sua vida num pequeno povoado em El Salvador e arriscar uma “vida 

nova” nos Estados Unidos. Não faz isso porque esse é seu sonho, mas porque é 

considerado como subversivo pelo governo salvadorenho, quando na realidade não 

entende nada de política e tampouco tem consciência da dimensão que guerra civil ocupa 
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em seu país, visto que vive num mundo aparte no qual conhece apenas um trabalho pelo 

qual o que lhe pagam mal dá para alimentar sua família. Ao saber que está sendo 

perseguido pelas forças do Estado, Calixto migra para os Estados Unidos, país no qual 

chega após sobreviver os perigos de um difícil caminho. 

Toda a narrativa é desenvolvida por meio de "flashbacks" através de reportagens 

de jornais, em sua maioria, norte-americanos que vão mostrando a guerra civil 

salvadorenha e as consequências desta, sobretudo a situação dos migrantes salvadorenhos 

nos Estados Unidos. A obra também se situa no contexto de 1992, quando milhares de 

latinos tomaram as ruas de Washington para protestar contra a violência policial 

dispensada aos imigrantes latinos na região de Mount Pleasant. Este acontecimento 

narrado no romance tem Calixto como testemunha, já que, naquele momento, presencia 

os protestos e, de alguma forma, fica impressionado com o que vê. Além desse fato, a 

obra inicia com a morte de um de seus companheiros de trabalho, migrante 

indocumentado como ele, que morre por falta de equipamento de segurança ao cair de um 

edifício. Os dois trabalhavam juntos limpando janelas, no entanto Calixto não ousa dizer 

uma palavra sobre o episódio por temor de ser denunciado como indocumentado. 

Outra história que se intercala no romance é a história de Teresa, também migrante 

salvadorenha que, ao ser reportada às autoridades norte-americanas, pede refúgio porque 

seu marido está sendo perseguido pelo exército e pela guerrilha salvadorenha, porém seu 

pedido é negado pela corte e ela é deporta a El Salvador. Sua história é narrada por meio 

de diversas audiências realizadas na Corte de Imigração e, quase no final do romance, 

uma pequena reportagem, narra a triste sorte que teve esta jovem que, ao ser deportada a 

seu país, é assassinada com apenas 21 anos.   

Voltando à história de Calixto, tanto na sua viagem quanto em sua nova vida nos 

Estados Unidos, enfrenta discriminação, problemas com a língua inglesa, opressão no 

trabalho, ameaça da Migra. Ademais, vive num pequeno apartamento de um cômodo 

juntamente com 19 migrantes latinos, entretanto essa é a oportunidade de se reinventar, 

de ser um novo Adão, num país que muito longe de ser um paraíso, pode ser uma ilusão, 

um beco sem saída no qual vive num mundo aparte, num entre-lugar  que não são Estados 

Unidos nem El Salvador, mas um lugar nostálgico recriado por ele por meio de sua 

memória, já que a nostalgia é um tipo de memória pessoal e cotidiana construída pelo 

sujeito.  

Calixto recria um espaço nostálgico que é sua família, a comida, a mulher com a 

qual vivia em El Salvador, seus filhos. Ele não está preocupado com um país, mas com 
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um espaço muito particular, muito íntimo, uma vez que não lhe interessa os princípios de 

salvadoreñidad, do Estado nacional, isso não faz parte da recreação de sua memória. 

Calixto não está pensando em El Salvador como nação porque isso não é uma referência 

para ele, sua referência é o povoado no qual nasceu e viveu com sua família e amigos. 

Está pensando num lugar concreto, numa memória concreta e, nesse sentido, a nostalgia 

não está relacionada à sua volta para El Salvador, mas sim voltar às articulações primeiras 

que marcam sua existência, que são a família, o povoado, a comida. Nesse contexto, o 

que significa El Salvador para ele? Nada. Ele poderia ser hondurenho, guatemalteco, 

costarriquenho e isso não seria nenhum problema, pois El Salvador como país não existe. 

Nessa perspectiva, as últimas palavras de Calixto no final do romance expressam muito 

bem o mundo no qual ele vive:  

[...] Las borrosas imágenes del barrio se resistían a abandonar su memoria, y 

Calixto pensó: “En realidad no estoy lejos de mi gente ni de mi tierra. Los 

tengo tan cerca de mi corazón que es como si nunca me hubiera separado de 

ellos (BENCASTRO, 1999, p. 195)”. 

 

5.3 Negar a própria identidade: uma tática de sobrevivência? 

 

Os movimentos migratórios vêm transformando, de maneira significativa, as 

identidades nacionais na mais diversas partes do mundo. Aquilo que se considerava como 

identidades completas, imutáveis, seguras, tem tomado rumos totalmente diferentes 

daqueles defendidos pelo discurso atribuído às identidades do sujeito do Iluminismo e do 

sujeito Social, analisados por Stuart Hall em sua obra Identidade cultural na pós-

modernidade, na qual analisa essas identidades com o objetivo de mostrar como elas vêm 

se transformando a longo da modernidade, particularmente na pós-modernidade. Para ele 

as identidades fixas já não se sustentam na pós-modernidade, principalmente o sujeito do 

Iluminismo: 

[…] o “sujeito” do iluminismo, visto como tendo uma identidade fixa e estável, 

foi descentrado, resultando nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, 

fragmentadas do sujeito pós-moderno […]. As identidades nacionais estão se 

desintegrando, como resultado do crescimento da homogeneização cultural e 

do “pós-moderno” global. As identidades nacionais e outras identidades 

“locais” ou particulares estão sendo reforçadas pela resistência à globalização.  

As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – híbridas 

– estão tomando seu lugar (HALL 2006, p. 46, 69).  

  

O fragmento anterior mostra que as identidade nacionais que, foram uma marca 

importante no discurso do nacionalismo, já não se configuram da mesma maneira no 
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contexto da pós-modernidade, visto que novas identidades99 híbridas estão surgindo, 

mostrando que as identidades nacionais perderam o papel que tiveram no passado.  

Os processos migratórios são os principais agentes de mudanças de tais 

identidades, uma vez que as mobilizações humanas são o motor de transformação delas. 

É, sobretudo, a migração a grande responsável pelas grandes mudanças nos processos de 

transformação das identidades. Sendo assim, as identidades migrantes, em particular, no 

contexto centro-americano, vêm apresentando mudanças significativas na vida de 

distintos sujeitos nos mais diversos contextos, porém nos ocuparemos da invisibilização 

/ocultação das identidades representada nos dois romances como tática de sobrevivência 

dos migrantes em seu trajeto pelo México. 

Aqui cabe ressaltar os conceitos de “tática de sobrevivência” e “estratégia de 

sobrevivência” do crítico francês Michel de Certeau referidos no capítulo IV, porque os 

consideramos essenciais para a análise que empreenderemos a partir desse momento.  

Os povos submetidos têm desenvolvido táticas essenciais para sobreviver à 

submissão. No caso dos migrantes indocumentados/não autorizados centro-americanos 

representados nos romances, invisibilizar-se, ocultar suas identidades como táticas 

sobrevivência é imprescindível. 

Os dois romances foram escritos em períodos e contextos distintos, contudo as 

táticas de sobrevivência usadas pelos migrantes para “chegar ao seu destino” 

compartilham algumas semelhanças, já que os personagens saem de uma mesma região 

que sofre problemas políticos, econômicos e sociais semelhantes, ainda que El Salvador 

tenha sofrido uma guerra civil e Honduras não. Entretanto, os contextos representados 

nos dois romances se aproximam e se distanciam, especialmente no que diz respeito às 

mudanças que vêm sofrendo os processos migratórios centro-americanos, depois dos 

atentados de 11 de setembro de 2001 e da construção do muro entre o México e os Estados 

Unidos em 2005, momentos a partir dos quais foram criadas e ampliadas novas estratégias 

tanto por parte dos Estados Unidos quanto do México com o propósito de frear os 

movimentos migratórios. 

Sendo assim, escrito em 1999, o romance Odisea del norte se insere num 

momento político, económico e social no qual o México ainda mantinha uma política de 

acolhimento e apoio solidário aos migrantes centro-americanos que estavam saindo de 

                                                           
99 Dessa maneira, as identidades estáveis, completas, seguras estão vivendo o que García Canclini  

denomina como processos de hibridação cultural das identidades. 
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um conflito armado no qual milhares deles fugiam. Nesse sentido, se os migrantes 

representados em tal romance, nesse período, já tinham que se valer de diferentes táticas 

de sobrevivência para cruzar o território mexicano rumo aos Estados Unidos e manter-se 

nesse país, Amarás a Dios sobre todas las cosas reelabora não apenas a necessidade de 

manter estas táticas, mas ampliá-las, uma vez que estas se tornaram ainda mais 

necessárias, principalmente porque sendo uma obra escrita em 2013 está inserida num 

contexto histórico, político, econômico e social muito mais complexo. 

Nessa perspectiva, gostaríamos de começarmos nossa análise com Odisea del 

Norte e, na sequência, Amarás a Dios sobre todas las cosas, observando as semelhanças, 

diferenças e avanços das táticas e estratégias de sobrevivência reelaboradas nos romances, 

visto que os contextos nas quais foram produzidos nos permitirão ver a evolução de tais 

táticas e estratégias e as transformações pelas quais vêm passando os processos 

migratórios centro-americanos.  

Um dos primeiros momentos que aparecem no romance Odisea del norte no qual 

os migrantes começam a pensar nas táticas de sobrevivência que necessitarão para 

concretizar seus objetivos de chegar aos Estados Unidos, podemos observar no instante 

em que o coyote começa a orientá-los a respeito de como devem se comportar no território 

mexicano para que não sejam descobertos: 

– Les vamos a enseñar cómo defenderse en México, y a evitar decir ciertas 

palabras para que no los descubran. – Es decir, tienen que empezar a pensar 

como mexicanos. De acuerdo? […] – Ustedes han visto películas mexicanas? 

– preguntó el lugar–teniente. –  Sí, contestaron algunos. – Bien, pues de hoy 

en adelante tienen que hablar con ese acento, cantadito con que hablan los 

mexicanos. – Hay algunas palabras que no deben decirla. Por ejemplo, no hay 

que mencionar “pisto” (BENCASTRO, 1999, p. 50- 51). 

 

O coyote começa a ensinar aos personagens como devem se comportar no 

território mexicano. As instruções são muito claras e nos levam a pensar em muitas 

questões fundamentais para compreendermos o cotidiano dos migrantes em trânsito pelo 

México. Como evitar dizer palavras do vocabulário centro-americano para não ser 

delatados? Como falar como mexicanos se são centro-americanos?   

Aqui começam a aparecer os primeiros questionamentos a respeito das identidades 

dos migrantes e de como ocultá-las, invisilibizá-las. Deixar de se comportar como centro-

americano para se passar por mexicano implica negar sua própria identidade e negar sua 

identidade significa negar a si mesmo. Existem pessoas que negam sua identidade, muitas 

vezes, de forma consciente ou inconsciente, porque a rechaçam por motivos diversos. Em 

contrapartida, existem aquelas que a rechaçam porque é o único meio de sobreviver a 
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determinadas situações em contextos que não lhes permitem outra alternativa. Este é o 

caso dos personagens dos romances.  

As orientações dos coyotes vão se ampliando cada vez mais, principalmente 

quando se referem a temas da história mexicana, além de questões ligadas a língua 

anteriormente mencionadas: 

Tienen que saber la fecha de la independencia de México. El himno nacional 

y la historia de México en general. Todo esto se lo iremos enseñando en el 

camino y que no se les olvide. – Si en México les preguntan “De dónde 

vienes?” ustedes deben responder “Yo vengo de Guanajuato”. -Y si les 

preguntan cómo es Guanajuato ustedes dicen que en el centro del pueblo hay 

una torre bien alta (BENCASTRO, 1999, p. 51). 

 

O fragmento acima mostra que conhecer alguns temas da história do México é 

uma das táticas de sobrevivência para que os personagens possam passar por tal país. Não 

é fácil para migrantes pobres como Calixto, um simples pedreiro, que não frequentou a 

escola, assim como outros personagens, conhecer a história do México, além de conseguir 

invisibilizar/ocultar sua identidade como propõem os coyotes.  Nesse cenário, os coyotes 

deixam de ser apenas um guia que os acompanha, ao longo da viagem, para assumir, 

também, o papel de professor, ensinando aos migrantes temas distintos da história e da 

cultura mexicana que necessitam conhecer.  

Os coyotes começam a dividir os migrantes em grupos para que estes não sejam 

descobertos pelas autoridades mexicanas. E, nesse sentido, cada grupo é orientado, no 

caso de serem abordados por tais autoridades, a dizer que são de distintas regiões do 

México:  

– Ustedes van a ser de León, Guanajuato, ustedes de Jalisco, ustedes de 

Guerrero, y ustedes van a ser de Mérida, Yucatán. – Hay un lugar en Yucatán 

cerca de Guatemala en que hablan parecido a como hablan los salvadoreños. 

Pero no les aconsejo que digan que vienen de ahí porque la Migra mexicana 

ya sabe eso y van a sospechar que están mintiendo. Si en dado caso los detienen 

en Ciudad Juárez, mejor digan que son de ahí. – Entonces les van a preguntar 

si conocen tal cantina, y los van a descubrir porque tal vez esa cantina no existe. 

Las más famosas de Ciudad Juárez son “El chorro de la frontera”, “La 

princesa”, y la “Cantinita”. Así que memoricen bien estos nombres 

(BENCASTRO, 1999, p. 51). 

 

No trecho anterior podemos observar os distintos lugares do México dos quais os 

migrantes necessita afirmar que são, no caso de serem abordados pelas autoridades 

mexicanas. Nesse cenário, além terem que fingir que são originários dos lugares descritos 

pelos coyotes, também, precisam desenvolver toda uma tática para sobreviver às 

armadilhas usadas por tais autoridades para deportá-los. Nas últimas frases do fragmento, 
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o narrador descreve à emblemática Ciudad Juárez e suas armadilhas para atrair os 

migrantes.  

Ao adentrarem em território mexicano, os coyotes voltam a orientar os migrantes 

a respeito de terminados termos, da língua espanhola, usados no México e da cultura 

mexicana, como meio de ocultar suas identidades: 

– Cuando hablen no usen el vos”, sino “tú” –agregó el otro–. En vez de decir 

“Vos lo tenés”, deben decir “Tú tienes”, y no olviden del cantadito de los 

mexicanos. –Mucho cuidado con lo que digan. Si les preguntan si andan 

“pisto”, digan que no, porque aquí “pisto” no significa dinero, sino beber, 

andar borracho. Porque si les preguntan “Tienen pisto” y ustedes responden 

“sí, aquí está”, puede ser que el fulano sea de la Migra y ahí mismo los 

descubran y los pesquen. Entendido? -Sííí-respondieron todos [...] 

(BENCASTRO 1999, p. 71). 

 

 

Como trocar o “vos” pelo “tú” se o “vos” é uma das marcas identitárias mais 

importantes das variedades do espanhol centro-americano, salvadorenho? 

Observando as orientações dos coyotes, parece fácil deixar de ser centro-

americano e incorporar a identidade mexicana. Não obstante, se passar por mexicano não 

é uma tarefa tão simples como propõem os coyotes, uma vez que por mais que os 

personagens se esforcem para falar “cantadito” como mexicanos, seu acento centro-

americano, salvadorenho, os denuncia. 

Os personagens estão dispostos a ocultar/negar sua identidade não como motivo 

de orgulho, mas como tática de sobrevivência. Calixto ama e sente nostalgia de um El 

Salvador muito particular que é seu povoado, sua família. Para Calixto oculta/negar sua 

identidade lhe dói porque para ele é um orgulho não ser salvadorenho, visto que não lhe 

interessa El Salvador como nação, mas sim seu povoado, sua gente, seu lugar de origem 

no qual viveu toda sua vida até o momento de sua partida para os Estados Unidos.  

No trecho aima percebemos que a sobrevivência vai muito além do orgulho 

identitario. Entre não ser descoberto pelas autoridades mexicanas e se comportar como 

centro-americano, salvadorenho, não há muito o que escolher, já que se passar por 

mexicano vem em primeiro lugar.  

Como indicado, os coyote desenvolvem uma função que vai além de um simples 

guia que acompanha os migrantes. Os coyotes, também, atuam como professores que 

orientam os seus alunos em contextos distintos e de distintas maneiras. Orientações estas 

que lhes servirão para enfrentar as autoridades mexicanas em todos os contextos que 

possam aparecer.  
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Cabe destacar que apesar da seriedade que acarreta todos os temas tratados pelos 

coyotes, os migrantes riem quando pensam na possibilidade de falar como mexicanos: 

–Esto sí que es chistoso. Nunca imaginé que un día, para comer, tendría que 

hablar como mexicano. –No es fácil –dijo Elisa–. Es imposible cambiar de 

identidad de la noche a la mañana. En la mesa próxima a ellos, José descubrió 

a una pareja de viajeros y sus dos hijos que se miraban unos a otros, sin 

atravesarse a comprar comida. Fue hacia ellos y les preguntó: – ¿Quieren que 

les pida unos tacos? –Sí, por favor–rogó la mujer–. Mire que tenemos mucha 

hambre, pero como no hablamos mexicano, tenemos miedo que nos descubran 

(BENCASTRO, 1999, p. 71-72). 

 

Por que é engraçado para o personagem ter que falar como mexicano? Porque no 

fundo ele tem consciência de que, mesmo que se esforcem o máximo possível, serão 

incapazes de ocultar completamente suas identidades. Calixto e seus companheiros de 

viagem enfrentam uma série de problemas, mas pelos menos podem contar com mais de 

um coyote que os orientam. Em contrapartida, o casal que encontram no restaurante não 

pode conta com essa ajuda. Isso fica claro quando tal casal asevera que tem fome, mas 

como não sabe falar mexicano tem medo de pedir comida e ser delatado por causa de seu 

acento centro-americano. 

Nesse cenário, está claro que Calixto e seus colega não sabem “hablar cantadito 

como los mexicanos”, contudos tentam imitar um dos muitos acentos mexicanos mais 

comuns para não serem descobertos e, pelo menos no restaurante, essa tática funciona.  

Como salientado, estamos no contexto dos anos 90 onde a leis migratórias 

mexicanas eram flexíveis e muitos centro-americanos, todavia, conseguiam cruzar o 

México sem grandes problemas, comparado a toda problemática sofrida pelos migrantes 

centro-americanos representados no romance Amarás a Dios sobre todas las cosas, tema 

do capítulo anterior, escrita em 2013, contexto no qual o tema migratório vem ocupando 

um espaço de debate nunca visto na história centro-americana, latino-americana e 

mundial. 

Ao contrário do romance Odisea del norte na qual os personagens, apesar das 

dificuldades, chegam aos Estados Unidos sem documentos, trabalham e vivem fugindo 

da Migra, em Amarás a Dios sobre todas las cosas os migrantes têm que “sobreviver” 

diversos tipos de violência e com exceção de dois personagens, os outros nunca chegam 

ao Estados Unidos. No romance Odisea del norte o grande tema é a nostalgia em relação 

à família à comida e ao povoado de origem, em contrapartida, em Amarás a Dios sobre 

todas las cosas é a violência extrema sofrida pelos migrantes no território mexicano. 
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Nessa perspectiva, as táticas de sobrevivência em Amarás Dios sobre todas las 

cosas ainda que compartilhem algumas semelhanças com Odisea del norte, como as 

mencionadas acima, são apresentadas de forma contundente porque a situação dos 

migrantes em tal romance é muito mais complexa, uma vez que faz-se necessário buscar 

as formas mais inusitadas para invisibilizar-se, ocultá-se no território mexicano e mesmo 

assim são descobertos.  

A partir desse momento aparece no romance de Hernández um elemento distinto 

que não aparece em Odisea del norte que são os grupos criminoso, ou seja, cruzar o 

México já não é igual aos anos 90. Além disso, em Odisea del norte os migrantes contam 

com mais de um coyote enquanto que Amarás a Dios sobre todas las cosas a figura do 

coyote só aparece na primeira viagem, pois nas viagens seguintes o nível de pobreza dos 

personagens não lhes permite pagar um.  

Nesse contexto, o coyote Tobias acompanha Wilbert pai, seu irmão Valente, 

Wilbert filho, membros da família Milla Funes que empreendem a primeira viagem. 

Tobias lhes brinda as primeiras orientações a respeito de como chegar aos Estados Unidos 

através de território mexicano. Um de seus primeiros conselhos está relacionado à 

maneira por meio da qual os migrantes precisam se comportar para não ser descobertos, 

sobretudo como ocultá-se/ invisíbilizar-se e guardar o pouco dinheiro que dispõem para 

que os criminosos e a polícia mexicana não o usurpe:  

 […] Si nadie nos detiene, digo, si nadie nos pide dinero. Si nadie nos ve, 

querrás decir. Eso: si nadie nos ve […] Entonces el chiste, pensaba yo en las 

noches, el chiste es ser invisible. Allí está la gracia. Cómo se puede ser 

invisible. Hay que incurrirse en el día, meterse en las sombras en la noche. Para 

avanzar por el territorio mexicano hay que caminar, sonreír como mexicano, 

aprenderse del nombre del presidente de México, el himno nacional de México, 

la bandera de México. Dicen que esto te preguntan los mexicanos cuando 

tienen duda y tú estás allí, jurando que eres mexicano. Al tío Braulio, que en 

su tercer intento logró llegar a los Estados Unidos, lo agarraron los gringos en 

la franja fronteriza. Dijo que era mexicano para que los gringos lo dejaran nada 

más en la frontera norte de México […] (HERNÁNDEZ, 2013, p. 38). 

 

O trecho acima começa como uma frase irônica ao afirmar que “a brincadeira é 

ser invisível”. Entretanto, por detrás de tal ironia existe algo muito mais complexo que 

está relacionado à identidade dos personagens que se veem obrigados a deixar seus países 

em busca de uma suposta vida melhor nos Estados Unidos, mas para isso precisam ser 

invisíveis para sobreviver em terras mexicanas. O coyote Tobias usa algumas táticas 

usadas pelos coyotes de Odisea del norte orientando-os, falando sobre a história e a 

cultura mexicana, principalmente ensinando-lhe como falar, caminhar e sorrir como 

mexicano. Contudo, se passar por mexicano significa negar sua identidade hondurenha 
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que é descrita desde o princípio da narrativa como algo muito importante para os 

migrantes. Porém, observamos por meio da história de tio Bráulio que todas as táticas de 

sobrevivência usadas por ele não lhe permitiram chegar ao Norte, em suas primeiras 

tentativas, já que foi deportado. 

Não obstante, apesar de histórias de deportados como a de tio Bráulio, os 

personagens seguem em seu propósito. E, nesse sentido, o narrador segue pensando em 

como invisibilizar-se do olhar dos mexicanos: 

Así es que se trata de ser invisible, pensaba yo, mientras corregía o limpiaba 

de las ratas una bodega. Invisible. Desaparecer.  No ser nada, nadie. Que nadie 

te vea, no respires, no levantes la mirada, no veas, no sientas. Andar y andar, 

invisible, sin sombra. Tres mil kilómetros son muchos para mantenerse 

invisibles. Hablar bajito o no hablar. Respirar suavemente o no respirar. 

Perderse en la maleza, en la noche, en la bardas, en los campos abandonados, 

en los trenes. Si no existes nadie te pide papeles. Si nadie te ver nadie te 

extorsiona. Si nadie presiente que vas pasando nadie te detiene. Es como un 

ejercicio de yoga: viaja hacia adentro, los ojos cerrados, la mente puesta en lo 

que quieres, en tu destino feliz. El secreto es no ser. Porque si eres, pero no 

tienes papeles, no eres. Toda tu vida está donde está tu muerte: en la falta de 

documentos migratorios. Los papeles terminan siendo más importante que la 

vida. Pero la vida y los derechos no son de papel. Pero lo son (HERNÁNDEZ, 

2013, p. 39). 

 

Ser invisível, desaparecer, mesmo que seja temporariamente, significa deixar de 

existir. A questão aqui é como deixar de existir existindo? Deixar de existir para que? 

Para quem? Em que contextos? No trecho anterior estão implícitas duas questões que 

consideramos importantes: a primeira está relacionada com o fato dos migrantes terem 

que se ocultarem para não serem descobertos e a segunda está ligada à questão da 

visibilidade física. Nesse sentido, gostaríamos de retomar os conceitos de visibilidade 

física e invisibilidade social discutidos no capítulo IV a fim de entendermos as palavras 

do narrador no fragmento acima. 

Nossos personagens já são invisíveis socialmente em seus países, já que 

representam apenas um número em suas estatísticas. São visíveis fisicamente, não 

obstante não existem como sujeitos, uma vez que lhes foram negadas as possibilidades 

de se constituírem como tais, o que os levou a migrar. Migrar é uma tática de 

sobrevivência que lhes permitirá, num futuro, se constituir como sujeito. Porém, para 

conquistar esse reconhecimento precisam se invibilizar durante a viagem.  

Ao adentrarem no território mexicano a situação dos migrantes se complica ainda 

mais porque, a partir desse instante, precisam invisibilizar-se fisicamente. Aqui cabe 

destacar a relação feita pelo narrador entre a invisibilidade e os papéis, os documentos, 

pois quem não existe não precisa de tais papéis.  
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Os trechos referidos são suficiente para percebermos que para invisibilizar-se os 

migrantes, representados em Amarás a Dios sobre todas las cosas, precisam se 

apropriarem de táticas de sobrevivência muito mais amplas do que as usadas em Odisea 

del norte, visto que os problemas da migração em trânsito pelo México chegaram a um 

nível de violência extrema. Sendo assim, quanto mais a narrativa avança mais se ampliam 

tais táticas: 

 […] Reanudamos el camino, sobresaltados, sin tener una razón claro de 

nuestro desasosiego. Era solo la sombra de la migración, su fantasma, el que 

nos aterraba. Descubrimos las ventajas de caminar de noche, protegidos por 

esa invisibilidad que reconforta a los migrantes. El clima era templado, pero 

no asfixiaba. Por el contario, nos daba la sensación de andar de paseo. Si 

pudiéramos dormir el día, andar por noche sería lo ideal, pero en el día, bajo 

rayo del sol, a la vista de todos, era imposible pensar en dormirse, a menos que 

nos volviéramos a estar en un grupo grande, porque cuando viaja así siempre 

hay alguien que grita a tiempo si pasa algo […] (HHERNÁNDEZ, 2013, p. 

141). 

 

Aqui estamos nos aproximando na metade do romance, especialmente depois do 

episódio de Tierra Blanca, referido no capítulo anterior, no qual a personagem Elena foi 

violentada e Zacarias e Pedro foram assassinados pela polícia mexicana. Nesse cenário, 

o narrador tem toda a razão em aseverar que eram a penas a sombra da migração. O que 

mais chama a atenção no trecho acima é quando o narrador descreve as vantagens de 

caminhar protegido pela invisibilidade da noite. Não obstante, caminhar durante a noite 

em espaços inóspitos, como fazem os personagens, em parte do caminho, é uma tarefa 

impossível. Eles tinham caminhado a noite não porque desejavam isso, mas porque 

precisavam se ocultar da visão da polícia depois da tragédia que haviam sofrido.  

Quanto mais a narrativa avança mais a necessidade de ser invisível faz-se 

necessária. Nessa perspectiva, uma das últimas referências mais significativa sobre esse 

tema aparece na página 302 do romance, depois dos migrantes terem sido resgatados do 

sequestro mencionado no capítulo IV, quando um jornalista mexicano pergunta a Walter 

o que ele pediria as autoridades mexicanas: “[...] Quiere hacer una denuncia, pregunta. 

Ya está, le digo. Qué le pediría a las autoridades mexicanas. Nada más que no nos vean 

[...] (HERNÁNDEZ, p. 302).  

Em suma, os três romances nos mostram visões distintas a respeito das migrações 

centro-americanas, de maneira particular, porque foram escritos em períodos e contextos 

políticos e socioculturais muitos diferentes, o que nos possibilita uma ampla visão a 

respeito da migração centro-americana para os Estados Unidos a partir de diversos olhares 

e perspcetivas.  
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CAPÍTULO 6 -IMAGENS QUE FALM: DA FICÇÃO A MEMÓRIA VISUAL 

 

Como apontando na introdução, essa é uma tese de doutorado marcada por 

vivências e não apenas pela produção de conhecimento teórico ou de uma experiência 

acadêmica, já que nossa vivência prática na Costa Rica e na América Central, de maneira 

geral, teve um papel capital no desenvolvimento de nossa investigação, particularmente  

porque essa foi uma experiência de vida na qual a experiência acadêmica foi muito além 

dos pressupostos teóricos, permitindo-nos vivenciar, de certa forma, não só as 

experiências que vivem os personagens dos romances, mas as experiências vivenciadas 

por sujeitos reais.  

Nessa perspectiva, esse capítulo tem como propósito apresentar algumas 

fotografias que fazem parte de nossa nossas experiências práticas, a longo de 2015, na 

América Central, principalmente fotografias tirada por nós na Nicarágua, na Guatemala 

e na fronteira sul entre o México e a Guatemala, com a finalidade de ilustrar através das 

imagens os temas mais relevantes discutidos nessa tesa. 

Dessa forma, organizamos esse capítulo da seguinte maneira: em primeiro lugar, 

destacaremos algumas fotografias que têm valor histórico na Nicarágua, em particular as 

fotografias que representam a história de Augusto César Sandino e, sobretudo, a 

Revolução Sandinista que está diretamente ligada aos movimentos migratórios para os 

Estados Unidos. 

Em segundo lugar, apresentaremos algumas fotografias a respeito da história da 

Guatemala, principalmente relacionadas à guerra civil, momento histórico que tem uma 

relação direta com os movimentos migratórios, num primeiro momento, para o México 

e, posteriormente, para os Estados Unidos como indicado no capítulo II. 

Em terceiro lugar, destacaremos algumas fotografias de Tecún Umán (Guatemala) 

e Ciudad Hidalgo (México), particularmente da fronteira, rio Suchiate, que separa os dois 

países como citado, espaços fundamentais, principalmente, no contexto dos romances 

Amarás a Dios sobre todas las cosas e La mara. 

Em quarto lugar, apresentamos duas fotografias da denominada “Arquitetura 

migrante ou Arquitetura de remessas”, que tiramos no interior do Altiplano Guatemalteco 

que mostram a importância econômica e cultural das remessas enviadas pelos migrantes 

para a Guatemala. E, por último, apresentaremos uma fotografia de uma propaganda de 

“um seguro migrante”, feita pelo Banco Rural na Cidade da Guatemala, que consideramos 

de capital importância por mostrar a migração como um negócio, uma mercadoria. 
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Augusto César Sandino General de hombres libres 

Fotografias 7-8 

  

 

mm 

 

Fontes: Lopes (2015) 

A primeira fotografia foi tirada na casa da família paterna de Augusto César Sandino em 

Niquinomo, cidade considerada seu berço. Sandino era filho de uma relação 

extraconjugal, mas na casa do seu pai tinha um quarto que usava nos momentos de refúgio 

durante o período de revolução liderada por ele. A segunda fotografia tiramos nos 

arredores da cidade. Sandino é considerado um herói nacional, uma figura mítica na 

Nicarágua pela relevância de sua luta em defesa da soberania do país como exposto no 

Cap. II. Por todas as cidades que visitamos encontramos diversos monumentos em sua 

homenagem. Desde de 2002 Niquinomo é considerada Patrimonio Histórico de la 

Nación.  
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Revolução Sandinista 

A pesar da luta de Sandino, juntamente com os camponeses, contra as forças do Estado 

nicaraguense e do exército dos Estados Unidos, após seu assassinato a situação do país 

piorou, já que a Dinastia Somosa conquistou ainda mais poder e essa situação, anos 

depois, levou o país a uma Revolução que durou dez anos, finalizando em 1979 com a 

vitória dos revolucionário como indicado no Cap. II. 

Fotografia 8 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Fotografia 9 

 

Fonte: Lopes (2015) 

O Bar El Cuartel funcionou como um quartel da Guarda Nacional de Somoza durante a 

revolução. As marcas de tiro que aparecem na parede são originais e foram preservadas 

como memória histórica do conflito. Esse espaço que significou a morte hoje é um bar e 

restaurante tradicional fino como podemos observar na segunda fotografia. 



305 
 

Centro Universitário da Universidad Autónoma de León 

Fotografia 10 

 

Durante a Revolução Sandinista a Universidad Autónoma de León foi un importante 

referente de luta organizada, sobretudo pelo movimento estudantil. Na fotografia acima 

podemos observar uma lista de nomes de estudantes mortos pela ditadura somocista 

considerados mártires da história do movimento estudantil. 

Fotografia 11 

 

 Fonte: Lopes (2015) 

Fotografia tirada de um mural numa rua próxima a Universidad Nacional Autónoma de 

León, região da cidade onde os estudantes se reuniam para protestar durante a Revolução. 

Cabe salientar que muitos desses estudantes deram a vida pela democracia na Nicarágua 

como mencionado no capítulo II. 
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Carlos Fonseca Amador 

Fotografia 12 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Tradução do cartaz 

Comandante e chefe da Revolução Popular Sandisnista!  

Carlos Fonseca Amador 

Fundador da FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) – 1961 

Caído em combate em Zinica dia 8 novembro de 1976 

Cabe ressaltar que Carlos Fonseca foi uma figura de importância capital no processo de 

Revolução na Nicarágua, mas infelizmente não viveu o suficiente para ver seu triunfo em 

1979. 
Fotografías 13 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Imagens como essa são comuns por toda Nicarágua devido à importância histórica dessas 

duas figuras. Sandino por sua gesta libertária e Rubén Dario por seu legado literário.  
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Guatemala 

Depois de expormos algumas fotografias que consideramos representativas da história 

nicaraguense que, direta ou indiretamente, estão relacionadas com os processos 

migratórios desse país para os Estados Unidos, nos focaremos em uma séria de fotografias 

que consideramos emblemáticas no contexto da história guatemalteca, especialmente da 

guerra civil que foi a responsável pela morte, desaparecimento, migração e refúgio de 

milhares de guatemaltecos como assinalado no Cap. II. A foto seguinte é da cidade maia 

de Iximché no departamento de chimaltenango – Altiplano Guatemalteco. 

Fotografia 14 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Iximché é classificada como uma das cidades maias mais importantes na Guatemala que 

sobreviveu a colonização espanhola, considerada símbolo de resistência para os indígenas 

maias. Da mesma forma, resistiu a 36 anos de guerra civil. 

Fotografia 15 

 

 Fonte: Lopes (2015) 

Estes são espaços no quis os indígenas fazem suas cerimônias, orações e sacrifícios. 

Durante os anos de guerra civil essa prática esteve proibida pelo governo. Só depois dos 
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Acordos de Paz os indígenas puderam voltar a usá-los sem ser reprimidos pelas forças do 

Estado. 

San Juan de Comalapa – Altiplano Guatemalteco 

Fotografia 16 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Fotografia de um monumento em homenagem às vítimas de genocídio durante a guerra 

civil. Como apontado, no Capítulo. II, a região do Altiplano Guatemalteco foi a mais 

afetada pelo conflito armado na Guatemala. Essa imensa lista representada nesse pintura 

denuncia o genocídio sofrido por crianças, mulheres e homens, idosos, de maeira 

particular, indígenas assassinados durante esse período.  
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Mural em uma escola pública em San Juan de Comalapa 

Fotografia 17  

 

Fonte: Lopes (2015) 

Fotografia 18 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Cenas de massacres perpetrados pelo Estado durante o conflito armado em San Juan de 

Comalapa, cidade de origem de muitos artistas importantes na Guatemala. Por toda cidade 

podemos ver diversos murais que retratam tanto o período de conflito quanto a arte e a 

cultura da região.   
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Túmulo de Oliverio Castañeda de Léon - Cidade da Guatemala 

Fotografia 19 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Oliverio Castañeda de León foi um dos líderes estudantis guatemaltecos mais destacados 

durante a guerra civil. Foi membro do grupo estudantil FRENTE, do qual fazia parte da 

ala juvenil do Partido Guatemalteco del Trabajo. Lutou pelos direitos humanos na 

Guatemala como secretário geral da Asociación de Estudiantes Universitarios da 

Universidad San Carlos de Guatemala. Devido ao seu poder organizativo durante os 

protestos contra o governo do presidente Fernando Romero Lucas Garcías, foi 

assassinado, aos 23 anos, no dia 20 de outubro de 1978, pelo Ejército Anticomunista 

(ESA) junto com outras trinta e sete pessoas, entre elas muitos dirigentes da Universidad 

San Carlos de Guatemala, no centro da Cidade da Guatemala. É considerado um mártir 

da história guatemalteca e até os dias atuais é venerado por muita gente, inclusive nós que 

o conhecíamos apenas por meio de nossas pesquisas a respeito da guerra civil, depois de 

ouvirmos diversos relatos sobre ele, ao visitarmos seu túmulo, nos emocionamos.  
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Comunidades coletivas organizadas depois dos Acordos de Paz nas quais vivem ex-

guerrilheiros 

Fotografia 20 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Fotografia 21 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Depois dos conflitos um grupo de famílias de ex-guerrilheiros compartilha esse espaço 

coletivo no qual se dedica à agricultura e à criação de animais para sua subsistência. Além 

das parecedes das casas onde podemos observar várias pinturas ligadas ao período de 

conflito armado, também, existe uma espécie de pequeno museu com imagens 

representativas de tal conflito. 
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¡ Bienvenidos a Tecún Umán! 

Fotografia 22 

 

 

Fonte: Lopes (2015) 

A partir desse momento nos afastamento um pouco da região central da Guatemala e nos 

adentramos no espaço mais emblemáticos para os migrantes centro-americanos: Tecún 

Umán – rio Suchiate – Ciudad Hidalgo. Tecún Umán é uma cidade limpa e aparentemente 

normal, porém quanto mais vamos conhecendo-a vamos reconhecendo as descrições 

feitas pelos personagens dos romances, notadamente em La mara que toda sua trama 

narrativa se desenvolve nesse espaços fronteiriço como vimos no cap. anterior. 

Caminhando pelo centro de Tecún Umán descobrimos as famosas Pacas 

Fotografia 23 

 

Fonte: Lopes (2015) 
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Fotografia 24 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Las Pacas são lojas de roupas usadas provenientes dos Estados Unidos que podem ser 

encontradas por toda América Central, consideradas por alguns comerciantes locais, 

pesquisadores e defensores das culturas originais como um problema. Por um lado, esses 

comerciantes afirmam que Las Pacas prejudicam o comércio porque oferecem roupas 

muito baratas. Por outro lado, alguns pesquisadores e defensores das culturas indígenas, 

sobretudo na Guatemala, asseguram que a influência dessas lojas é muito negativa no 

contexto das culturas indígenas, uma vez que muitos indígenas estão deixando de usar 

seus trajes típicos para usar tais roupas. Da mesma forma, existem pessoas que defendem 

a presença de Las Pacas porque segundo elas, a pesar das roupas serem usadas, são boas 

e baratas.  

Os mundos diversos de Tecún Umán 

Fotografia 25 

 

Fonte: Lopes (2015) 
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Fotografia 26 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Postos da Aduana e da Migração em Tecún Umán. Por esses espaços passam pessoas 

devidamente documentadas, autorizada. Espaços dos quais os migrantes 

indocumentados/não autorizados precisam manter distância.  

Fotografia 27 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Na fotografia acima nos encontramos no centro de Tecún Umán, precisamente, num 

espaço pelo qual passam centenas de migrantes centro-americanos, de outras partes da 

América Latina e do mundo diariamente. Esse é um meio de transporte usado pela 

população local e pelos migrante para chegar às margens do rio Suchiate. A distância do 

centro da cidade para o rio é curta, porém como o sol é muito quente é preferível usar 

esse transporte. Nesse contexto, pela nossa inexperiência não conseguímos distinguir 

quem era ou não migrante, no entanto, Lucas, o guia guatemalteco que nos acompanhou, 

os reconhecia com facilidade e ia descrevendo suas características. 
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Los bares de mala muerte 

Fotografia 28 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Quando vamos nos aproximando do rio Suchiate podemos ver uma série de “bares de 

mala muerte” como são denominados os bares frequentados pelos pobres, além dos 

bordéis que nos levam imediatamente aos diversos bordéis descritos no romance La mara, 

principalmente o Tijuanita, bordel mais famoso do romance que é uma alusão a cidade 

de Tijuana na fronteira norte entre o México e os Estados Unidos. A imagem acima é 

representativa desse tipo de bares, bordéis.  

Rio Suchiate 

Fotografia 29 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Finalmente chegamos ao emblemático rio Suchiate ou Satanachia como é denominado 

pelo narrador do romance La Mara. 
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Fotografia 30 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Esse é o espaço fronteiriço mais famoso da fronteira sul entre o México e Guatemala. Por 

essa fronteira passam milhares de migrantes centro-americanos, latino-americanos e de 

outras partes do mundo todos os dias. Parafraseando Franz Fanon por essa fronteira 

passam “os condenados da terra”, ou nas palavra de Óscar Martínez “os migrantes que 

não importam”, ou seja, os migrantes indocumentados/não autorizados.  

Fotografia 31 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Na fotografia acima se mesclam moradores de ambos os lados da fronteira além de 

visitantes e migrantes. Nesse cenário, não é possível saber exatamente quem é ou não 

migrante, apenas imaginávamos quem poderia ser.  
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O legendário comércio através do rio Suchiate 

Fotografia 32 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Aqui podemos observar toda uma dinâmica que se desenvolve nesse fronteira totalmente 

alheia aos controles migratórios tanto do lado guatemalteco quanto do lado mexicano. 

Nessa perspectiva, moradores, migrantes, comerciantes, tudo nessa fronteira parece 

clandestino como afirma o protagonista de Amarás a Dios sobre todas las cosas: 

Allí está el puente del punto de entrada autorizada, por él pasan los que tienen 

papeles y sólo quieren ir a México a comprar a sus tiendas. Los que vamos a 

Estados Unidos, sin documentos y sin nombre, pasamos por el río a la luz del 

día y a la vista de todos, pero supuestamente sigilosos. Nos sabemos y nos 

saben clandestinos y, sin embargo, en el Suchiate se puede ser clandestino sin 

sentirse culpable porque todo allí lo es.  Toda la atmósfera es clandestina 

(HERNÁNDEZ, p. 49-50) 

Fotografia 33 

 

Fonte: Lopes (2015) 

A foto anterior mostra a ponte autorizada a qual se refere o narrador, ponte que separa o 

México e a Guatemala assim como o rio. 
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Posto de Migração 

Fotografia 34

 

Fonte: Lopes (2015) 

Pela a ponte indicada, pela Migração, passam os cidadãos devidamente documentados 

com seus carros de luxo, não obstante, do outro lado, ou seja, há alguns metros de 

distância, passam os migrantes indocumentados/não autorizados. Aqui é interessante 

observar que as autoridades migratórias dos dois lados da fronteira aparentemente não se 

interessam pelo que acontece no trânsito cotidiano de pessoas de ambos os lados de tal 

fronteira.   

Fotografia 35 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Quase as margens do Suchiate, do lado mexicano, podemos ver pessoas comuns sentadas 

conversando, bebendo, comendo, rindo. Quando olhamos essa paisagem fora do contexto 

migratório, nesse espaço, podemos senti-lo como um lugar normal, comum, porém por 

detrás dessa imagem de normalidade se escondem muitos mundos.  
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Praça no centro de Ciudad Hidalgo  

Fotografia 36 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Por essa praça passam centenas de migrantes cotidianamente que pretendem chegar aos 

Estados Unidos, contudo aparentemente parece uma praça normal que poderíamos 

encontrar em qualquer cidade latino-americana. 

Entrada do Mercado – Ciudad Hidalgo 

Fotograia 37 
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Fotografia 39 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Esse mercado é essencial para o comércio transfronteiriço entre o México e a Guatemala. 

Os pequenos comerciantes dos dois lados da fronteira, principalmente do lado 

guatemalteco cruzam o Suchiate diariamente em busca de mercadoria, especialmente 

porque os preços mexicanos são muito atraentes. 

Micro-ônibus 

Fotografia 40 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Pequenos ônibus que transportam passageiros de Ciudad Hidalgo a Tapachula (México). 

Porém, os migrantes, normalmente, não podem usá-los para não chamarem à atenção das 

autoridades migratórios e dos criminosos. Nesse sentido, os migrantes representados em 

Amarás a Dios sobre todas las cosas viajam a pé e em La bestia, meio de transporte mais 

importante com o qual contam os personagens.   
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Cruzando a fronteira 

Fotografia 41

 

Fonte: Lopes (2015) 

Quando cruzamos a fronteira, para o lado mexicano, e vimos os migrantes 

indocumentados/não autorizados caminhando sem olhar para trás, tínhamos a sensação 

de que eram pessoas comuns caminhando por esses espaços. No entanto, quando Lucas, 

guia guatemalteco, nos disse que eram migrantes, mas caminhavam sem nenhum pertence 

para não provocar suspeita, nos demos conta da necessidade de invisibilizar-se, ocultá-se 

fisicamente como migrantes para não despertar suspeita das autoridades mexicanas e dos 

criminosos. Nesse momento, pensávamos nos romances, notadamente em Amarás a Dios 

sobre todas las cosas e Odisea del Norte, nos quais os migrantes durante seu trajeto pelo 

México são obrigados a se ocultarem para não serem vistos como indicado capítulo 

anterior. Da mesma forma, pensávamos na vida cotidiana dos migrantes centro-

americanos reais que cruzam esse espaço diariamente em busca de um destino incerto. 

Nesse sentido, sentimos de perto como a realidade é capaz de superar a ficção. 

     Antes de conhecermos essa fronteira pessoalmente, pois já a conhecíamos 

pelas descrições dos romances, especialmente La mara, obra que tem como foco narrativo 

o espaço entre Tecun Uman e Ciudad Hidalgo, além de filmes, documentários e diversos 

estudos a respeito dessa fronteira. Entretanto, quando liamos a respeito desse espaço, 

sobretudo quando pensávamos nos problemas sofridos pelos migrantes centro- 

americanos, tínhamos a impressão de que se tratava de um lugar que nos causaria horror, 

espanto, indignação, porém ao mesmo tempo imaginávamos essa fronteira como um 

espaço simbólico que nos provocava curiosidade, admiração, desejo de vê-lo de perto. 

Pensávamos que ao vê-lo de perto poderíamos não encontrar muitas diferenças em relação 
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as nossas impressões e nosso imaginário. Contudo, quando cruzamos essa fronteira, da 

mesma maneira como cruzam os migrantes indocumentados/não autorizados, em 

dezembro de 2015, vimos nossas impressões, leituras, sobretudo as histórias de vida, 

representadas nos romances, refletidas em todos os espaços pelos quais passamos. 

Caminhávamos pelas ruas de Tecún Uman e revivíamos toda a narrativa dos romances, 

principalmente de La mara. Sabíamos (sabemos) que se trata de uma obra ficcional, mas 

nos sentíamos recriando os personagens, suas ações, seu cotidiano em uma fronteira na 

qual vivem num entre-lugar entre Tecún Umán e Ciudad Hidalgo. El alguns momentos 

chegamos a pensar que estávamos dentro dos romances vendo tudo que acontece ao longo 

dos relatos. 

Além das impressões assinaladas, quando entramos em Ciudad Hidalgo e 

caminhamos pela região central, de maneira especial pelo mercado e, observamos as 

pessoas, principalmente suas características físicas, tivemos a sensação de que 

continuavámos na Guatemala. Só conseguíamos nos sentir no México quando ouvíamos 

algumas expressões típicos do espanhol mexicano. Essa sensação nos reportava 

diretamente a relações desenvolvidas, ao longo da história, entre o México e 

Centroamérica, de maneira especal porque o sul do México foi território guatemalteco 

como mencionado no capítulo II e, isso, de certa forma, explica nossa sensação de 

continuarmos na Guatemala quando estávamos na cidade referida.  

Após apresentarmos uma série de fotografias sobre a Nicarágua, Guatemala, 

particularmente sua fronteira sul com o México e todo o contexto no qual estão 

envolvidos os movimentos migratórios centro-americanos para os Estados Unidos, nessa 

fronteira, nos centraremos em três fotografias que mostram o lado exitoso da migração 

centro-americana, totalmente oposto aos migrantes representados nos romances 

estudados onde o êxito é apenas um desejo, um espelhismo.  

 

Arquitetura migrante ou arquitetura de remessas 

As fotografias que apresentaremos a seguir não fazem parte da fronteira ou de 

outro espaços representados anteriormente e sim representa os resultados dos processos 

migratórios exitosos de centro-americanos para os Estados Unidos e a influência da 

cultura desse país na vida tais migrantes. Essas são fotografias que não correspondem aos 

migrantes centro-americanos representados nos romances analisados nessa tese, já que a 
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viagens dos personagens dos romances são marcadas pelo fracasso como demonstramos 

ao longo dessa tese. 

Igreja evangélica – Altiplano Guatemalteco 

Fotografia 42 

 

Fonte: Lopes (2015) 

 

Casa de migrante residente nos Estados Unidos 

Fotografia 43 

 

Fonte: Lopes (2015) 

A primeira fotografia foi tirada numa igreja evangélica num povoado do Altiplano 

Guatemalteco, região da qual desde o período conflito tem saído milhares de migrantes, 

especialmente indígenas para os Estados Unidos. Essa Igreja foi construída com remessas 
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enviadas pelos migrantes do povoado. Nela podemos observar a influência das igrejas 

protestantes estadunidenses pela sua arquitetura. Segundo a pesquisadora e colega Dra. 

Aracely Martínez (2015), especialista no tema das migrações centro-americanas para os 

Estados Unidos, muitos povoados guatemaltecos, hondurenhos e salvaorenhos estão 

mudando sua fisionomia com o envio das remessas dos migrantes a seus países. Essa 

Igreja se encontra Guatemala, mas poderia estar em El Salvador, país que vem mudando 

totalmente a paisagem de seus povoados e cidades com as construções realizadas com 

remesas enviadas pelos migrantes ou em Honduras onde o dinheiro de tais remessas 

também ocupa um lugar de destaque na economia do país.   

A segunta fotografia tiramos, em uma casa, num outro povoado, também no 

Altiplano Guatemalteco. Essa foto, assim como outras por nós tiradas, nos chamaram 

muito atenção pelo fato de termos visto várias casas com um modelo semelhante a este 

da foto acima. Nessa perspectiva, depois de vermos várias casas tão parecidas, 

perguntamos às colegas Aracely Martínez e Nancy Martínez, com quem viajámos naquele 

momento, por que as casas do povoado eram tão parecidas e elas nos responderam que os 

migrantes ao enviarem o dinheiro para construí-las também enviam fotografias com o 

modelo de casa que querem e esse é modelo conhecido por eles nos Estados Unidos.   

Esse modelo de construção tem ganhado tanta força na Guatemala que a 

antropóloga Irene Piedrasandra desenvolveu o conceito de arquitetura migrante ou 

arquitetura de remessas a fim de entender a influência desse novo modelo de construção 

na Guatemala, já que este está mudando a fisionomia dos povoados guatemaltecos, 

particularmente na região do Altiplano onde se concentra a maioria dos índios maia. 

 

O migrante como mercadoria 

Cabe ressaltar que a fotografia seguinte foi tirada numa agência do Banco Rural 

no centro histórico da Cidade da Guatemala. Como indicado, nos capítulos anteriores, a 

migração vem se transformando num grande negócio e os migrantes são a mercadoria 

desse negócio. Nesse sentido, a migração é um negócio rentável para os coyotes, bancos 

e governos. A fotografia mostra que mesmo despois de mortos os migrantes continuam 

sendo um negócio rentável para seus países de origem. É impressionante a frieza com a 

qual o banco apresenta sua propaganda, uma vez que trata um tema tão complexo, como 

a migração guatemalteca para os Estados Unidos, como mais um de seus negócios e, nesse 

sentido, a morte dos migrantes é apresentada como normal na sociedade guatemalteca. O 
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anuncio do banco, mostra, de maneira significativa, que a migração é um negócio como 

outro qualquer na Guatemala e, que no mundo dos negócios o que importa é o lucro. No 

caso dos migrantes, suas mortes apesar de causar dor e sofrimento a suas família gera 

lucro para instituições como o Banco Rural Guatemalteco.   

Fotografia 44 

 

Fonte: Lopes (2015) 

Cobre o retorno de seu ser querido em caso de falecimento e te brinda uma remessa 

mensal durante cinco anos. Ao ter sua apólice vigente você participa de sorteios mensais 

com muitos prêmios em dinheiro. Você pode ser um dos ganhadores!  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa assim como as viagens empreendidas pelos personagens dos 

romances, de maneira particular, em Amarás a Dios sobre todas las cosas é o resultado 

de muitas viagens por nós empreendidas pelos diversos contextos que permeiam a 

América Central contemporânea. Nessas viagens, mergulhamos em mundos distintos 

antes alheios a nossa realidade, que nos permitiram não só conhecer “outra” América 

Latina, mas entender a nós mesmas como sujeito e que lugar ocupamos no mundo.  

Nessa perspectiva, perseguimos a ideia de viajarmos por diversos momentos da 

história, da cultura e da literatura centro-americana, particularmente, a partir da segunda 

metade do século XX, a fim de entender os distintos contextos nos quais estão inseridos 

os migrantes representados nos romances analisados nesta tese.  

Nessa empreitada, nosso deslocamento do Brasil para a América Central foi um 

aliado primordial, uma vez que essa viagem não foi apenas física, geográfica, mas uma 

viagem no sentido de apreender e entender os diversos mundos nos quais Centroamérica 

está envolvida que nos permitiram conhecer um outro universo latino-americano que até 

então soava apenas como um lugar distante onde nos reportávamos quando líamos 

Augusto Monterroso, Rubén Dario, Miguel Ángel Asturias ou algumas poucos 

referências a respeito dos indígenas maias, dos conflitos armados, bem como alguns 

desastres naturais. 

Nesse sentido, o conceito de viagem é um conceito essencial em nossa tese não 

apenas pelo fato da viagem ser o tema central dos romances em discussão, sobretudo 

Amarás a Dios sobre todas las cosas, mas pela nossa própria experiência como viajante, 

migrante no Brasil e na América Central. Dessa maneira, as diversas viagens por nós 

empreendidas nos possibilitaram conhecer mundos muito diferentes e ao mesmo tempo 

próximos a nós, uma vez que, às vezes, nos sentimos mais estrangeira em São Paulo do 

que na Costa Rica, na Nicarágua ou Guatemala.  

Cabe salientar que nossas primeiras viagens por Centroamérica, num primeiro 

momento, foram de aproximação, de reconhecimento de um novo território, mas também 

de muita busca por conhecer uma região tão interessante que compartilha tantos aspectos 

culturais com o Brasil, de maneira especial com a cultura nordestina, aspectos tão 

desconhecidos para nós até aquele momento. 
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 Num segundo momento, tivemos que embarcar numa outra viagem, uma viagem 

pela teoria, especialmente pelos estudos produzidos na América Central e no México que 

foram fundamentais para o desenvolvimento dessa tese.  

Num terceiro momento, empreendemos uma viagem também acadêmica, porém 

mais pessoal, a partir do contato direto com diversos investigadores, ativistas, migrantes 

e instituições não governamentais que se dedicam aos movimentos migratórios centro-

americanos, tanto em âmbito regional como internacional. Da mesma forma, nossas 

viagens pelas diversas instituições assinaladas, na introdução dessa tese, foram muito 

importantes nesse processo.  

Num quarto momento, fizemos uma viagem que consideramos a conjunção de 

todas as outras: nossa experiência de cruzar a fronteira sul entre o México e a Guatemala 

da mesma forma como a cruzam os migrantes representados nos romances estudados. 

Nesse sentido, essa viagem ganha um status muito diferente das outras, uma vez que nos 

possibilitou vivenciar de perto as histórias vividas pelos personagens. Caminhar por 

Tecún Umán nos remetia diretamente a toda a problemática vivida pelos personagens do 

romance La Mara. Cada rua descrita no romance vinha diretamente a nossa memória 

quando caminhávamos pela cidade, de maneira particular, quando passávamos diante dos 

famosos bares de mala muerte às margens do rio Suchiate. Do mesmo modo, viajamos 

rememorando as descrições de Walter a respeito de suas sensações ao cruzar tal rio como 

clandestino mesmo sem se sentir clandestino, visto que no Suchiate tudo é clandestino, 

até o pensamento.  

Cruzar o rio Suchiate foi o ápice de todas essas viagens, já que por meio dela nos 

colocamos no lugar do outro, no lugar do migrante indocumentado/não autorizado em 

terras mexicanas. Cruzando tal rio tentávamos descobrir entre habitantes locais, 

migrantes, comerciantes, turistas e barqueiros quais deles poderiam ser os personagens 

de nossos romances. E essa pergunta nos levava diretamente a refletir a respeito do poder 

que a literatura tem para interpretar os mais diversos fatos históricos e socioculturais que 

permeiam as diversas sociedades, visto que observar esses espaços nos remetia 

diretamente aos romances. 

Nessa perspectiva, os romances em discussão, de maneira especial, Amarás a Dios 

sobre todas las cosas, nos possibilita uma nova visão no contexto da narrativa literária 

sobre a migração e a importância que tem essa literatura, uma vez que apresenta uma 

visão local e global de toda a problemática na qual estão envolvidos os migrantes centro-

americanos para os Estados Unidos. As obras analisadas têm como eixo central a 
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migração centro-americana, entretanto, a problemática a respeito da migração 

reelaborada por eles pode ser aplicada às situações vividas por milhares de migrantes em 

outras partes do mundo.  

Assim, a literatura constitui uma experiência humana que expõe a discordância 

entre o real e o ideal, expõe os horizontes, mas também os limites das imperfeições 

humanas e sociais. Nesse sentido, mistura e funde diversas realidades humanas e é por 

isso que devemos lê-la como uma experiência humana. A literatura é um discurso, a 

imaginação é ficção, mas também é, sobretudo, um ponto de condensação social. 

Essa pesquisa nos mostrou que existe uma “série literária sobre a migração” que 

requer uma análise particular, por isso a necessidade de buscar uma poética específica 

para o estudo dessa literatura. Nessa perspectiva, faz-se necessário examinar tal literatura 

a partir de outros pressupostos que vão além das teorias normalmente usadas para 

interpretar os textos literários e, dessa maneira, encontrarmos novos caminhos para ler o 

mundo através da literatura não apenas como fruto da imaginação, mas também das 

realidades que fazem parte do mundo em que vivemos.  

Sendo assim, há uma necessidade de abordar essa literatura mediante o estudo da 

sociedade que ela reelabora intimamente e, nesse sentido, devemos considerá-la como 

uma literatura híbrida: ficcional, porém, por sua vez, uma literatura com um alto valor 

documental, histórico e social. 

Desse modo, surgiu a necessidade de estudar o conceito de sujeito migrante como 

um determinado tipo de sujeito com características próprias, dadas suas táticas para 

chegar a se constituir como tal, através, inclusive, de diversas “práticas de autogestão”, 

como, por exemplo, a invisibilização e, também, mediante a articulação de novas relações 

entre si, em espaços que funcionam como lugares para eles. Espaços esses que, de acordo 

com os pressupostos de Marc Augé, seriam não lugares. 

Nessa perspectiva, cabe destacar o papel que a literatura desempenha como 

produção necessária para uma melhor compreensão das dinâmicas sociais, inclusive com 

maior incidência que outros discursos, tais como a sociologia ou a história, que não têm 

uma irradiação tão grande quanto a literatura, graças a sua capacidade performativa.  

Estes romances fazem parte do que podemos denominar ficção histórica, visto que 

estabelecem com o leitor um pacto de leitura diferente: não “querem” -ou não têm como 

propósito- serem lidos apenas como romances, textos ficcionais, mas como textos que 

tratam de uma realidade sociocultural que vai além do ficcional, que vai além deles 

mesmos.   
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Essa literatura reelabora toda a problemática na qual estão envolvidos os 

processos migratórios, não só no contexto do qual estamos tratando, mas em nível 

mundial, visto que com a globalização os mais diversos países do mundo têm fechado 

suas fronteiras, ainda que propaguem um mundo sem fronteiras. Nesse sentido, se 

esperava que os processos de globalização melhorariam o mundo, entretanto a 

experiência tem mostrado o contrário. Em consonância com essa ideia afirma Bhabha 

(2013, p.51): 

El carácter inestable de este estatus de interno o externo de las minorías a 

menudo se traduce en la restricción de derechos y la representación en nombre 

de la existencia de un enemigo interno, considerando un peligro que ha cruzado 

la frontera desde un exterior carente. El dominio de la “seguridad insegura” no 

solo representa la “perversión” de la forma de gobierno democrática: el aparato 

de seguridad da cuenta de los límites de la alteridad de la nación, la frontera de 

ese doble agónico de la democracia. 

 

No caso que nos move, vistos como um perigo que tem cruzado a fronteira, os 

migrantes centro-americanos, no México, são tratados a partir do discurso da segurança 

nacional. Todos os planos e projetos descritos no capítulo II exemplificam bem tudo isso. 

Nesse sentido, podemos mencionar não apenas os personagens do romance que morrem 

durante o trajeto em território mexicano, mas também os próprios Relatórios da Comissão 

de Direitos Humanos sobre a situação dos migrantes centro-americanos em seu trajeto 

pelo México. O massacre de San Fernando (2010) no qual foram assassinados 72 

migrantes latino-americanos de distintas nacionalidades, em sua maioria centro-

americanos, é um exemplo claro de que o discurso de um mundo sem fronteiras, 

propagado pela globalização, é um discurso falido.  

Nesse cenário, mesmo que leis e muros sejam criados pelos mais diversos países 

do mundo com o propósito de parar as migrações, os movimentos migratórios têm 

mostrado que é possível cruzar muros e fronteiras. As leis discriminatórias e 

antimigrantes que se ostentam como justas, usadas pelos governos dos países de trânsito 

e destino como justificativas para a segurança nacional não serão capazes de parar os 

migrantes. Governantes racistas e discriminatórios como o atual presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, passarão, não obstante os processos migratórios continuarão. 

Muitos estudos têm mostrado que as pessoas que migram em geral são jovens, no caso de 

Centroamérica, em geral, a maioria dos migrantes são jovens, adolescentes e crianças que 

deveriam ser o futuro de seus países, no entanto serão o futuro do mundo, uma vez que o 

futuro da Europa é migrante, o futuro dos Estados Unidos é migrante, o futuro do mundo 

é migrante. E sendo assim, os migrantes continuarão viajando e forjando seu futuro nos 
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diversos países do mundo independente de muros, fronteiras e leis migratórias. A viagem 

é imparável. 
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