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RESUMO: Este artigo versa sobre dois ícones da literatura latino-americana produzidos por 

Graciliano Ramos e Gabriel Garcia Márquez. Tentou-se destrinchar os aspectos mais relevantes 

do ponto de vista físico espacial com a finalidade de servir de preâmbulo de variáveis intangíveis 

de identidade e memoria presentes nas cidades pequenas. Destacou-se que não é apenas a 

consciência política que move a narrativa destas obras, mas a percepção e reflexão do mundo 

como um conjunto integral. Ou seja, o grande achado é dispensar visões mais pontuais para 

abranger e se debruçar encima de diferentes grandes dimensões, sem desprezar as contribuições 

advindas de múltiplas vertentes. As narrativas podem ter terminado como obras literárias, mas 

suas trajetórias foram espalhadas em fatos e que até hoje são repetidas em contextos dos tempos 

modernos. Isto é, seguem operando suas lógicas balizando a produção de espaço associada às 

questões intrínsecas da cultura. Conclui-se que mesmo cientes da irreversibilidade dos processos 

globais é impreterível continuar olhando no retrovisor e valorizando o nosso patrimônio tangível e 

intangível.  Acredita-se que estes são mais palpáveis e, de certa forma, mais puros nas cidades 

pequenas assim é inadiável o resgate das tradições, identidades e a prolongação da construção 

de laços perdidos. 

PALAVRAS-CHAVE: vidas secas; cem anos de solidão; identidade; memória. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O titulo deste artigo (Entre cem vidas de solidões secas. Lugares, identidades e anos de 

espacialidades latinas) é uma provocação que tenta fazer um híbrido de duas obras 

paradigmáticas. Não obstante seja necessário elucidar que a produção de análises isoladas 

dessas peças literárias sempre foi profícua, a relativa novidade desta abordagem é o prisma 

espacial-urbano pelo qual serão estudadas. 

Em virtude da série de singularidades que guardam os dois livros é verídico que a 

construção deste ensaio foi uma empreitada desafiadora. Contudo, constatou-se com duas 

relativas vantagens: ser brasileiro naturalizado (pais de origem Colômbia) e possuir uma formação 

interdisciplinar, incluídas as áreas de arquitetura e geografia. A priori estes fatores não validam 
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nada, mas revelam certo traço de conhecimento um pouco mais plural das questões urbanas e de 

percepção das paisagens, num recorte eminentemente latino. 

 

2. ESCLARECIMENTOS INICIAIS 

 

Este artigo está alicerçado na pesquisa bibliográfica que mergulha nos textos das obras  

Vida Secas (VS) de Graciliano Ramos y Cem Anos de Solidão (CAS) de Gabriel García Márquez. 

Acredita-se que esta abordagem é pertinente no ensejo de entendimento de uma realidade de 

cidades pequenas, circunscrição espacial das obras supracitadas, que pode ser perfeitamente 

contemporânea. 

Figura 01: Capa do livro Vidas Secas 

 

Fonte: http://www.mimosoinfoco.com.br/esportes/dica-cafe-e-leitura-in-foco-vidas-secas/ 
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Figura 02: Capa do livro Cem Anos de Solidão 

 

Fonte: https://portalivros.wordpress.com/2014/04/24/assim-comeca-cem-anos-de-solidao-de-

gabriel-garcia-marquez/ 

 

Vale a pena esclarecer que este procedimento metodológico está ancorado na assertiva 

que a produção literária é composta por uma série de estruturas interconectadas em diferentes 

dimensões. Desta forma, nenhum livro está isento de receber influências não apenas do contexto 

sócio espacial, mas também do espectro de outros autores que conviveram em realidades 

adjacentes ou até contrapostas. 
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Partindo do preceito que considera que a cultura local de uma sociedade é formada pela 

totalidade dos modos de viver e ações simbólicas idiossincráticas é possível asseverar que todas 

são passiveis de transmissão por diferentes canais. O gênero literário é um das possíveis 

entradas que corrobora esta pesquisa (CHARTIER, 2006, 37); (RICOEUR, 2007, 92) . Os traços 

narrativos são uma ferramenta de entendimento do mundo que fornecem uma miríade de sinais 

visando reescrever fatos históricos. Isto é possível, pois a literatura reflete acontecimentos de 

todas as dimensões que permeiam a vida em sociedade. 

Quanto às narrativas é evidente a existência da territorialidade latina em comum, mas 

também um hiato de 29 anos entre as duas obras (1938 e 1967). Como também é indispensável 

salientar que são tempos, idiomas, personagens, etc. diferentes. As características arroladas que, 

a priori, seriam uma fragilidade, na verdade, deixam transparecer múltiplos desdobramentos e 

possibilidades. Sua convergência se remete ao rico escopo temático abordado magistralmente por 

Ramos e García Marquez. 

Indiscutivelmente, nestas duas obras há vasos capilares que as comunicam. Não 

unicamente no sentido de que, grosso modo, retratam em tempos descompassados condições de 

injustiça e acirrada exploração, mas porque cada personagem ganha uma identificação e 

personificação singular das suas condições sociais. Tentou-se a desconstrução de leituras 

eurocêntricas ou ocidentais. Este caminho é um pouco menos complexo no encontro de 

semelhanças, contudo sem menosprezar que nas diferenças também podem ser explorados 

parâmetros de compreensão da realidade urbana. 

Por questões operacionais este trabalho não visa a descrição minuciosa dos protagonistas 

em cara do seus núcleos familiares. Em Vidas Secas Fabiano Sinhá Vitoria e seus filhos, nem 

muito menos dos Buendia em Cem Anos de Solidão. Estas obras paradigmáticas apenas são 

utilizadas como pretextos na expectativa de esquadrinhar aspectos da realidade de cidades 

pequenas que são perpetuadas até os dias de hoje. 

No ensejo de compreender este texto ensaiamos, em primeiro lugar, fazer sucintos 

resumos dos dois livros. A seguir, propusemos certos tópicos que acreditamos elucidam os 

aspectos mais relacionados com as cidades pequenas (escala mini) e as interfases no seu tempo 

e na contemporaneidade. À modo de guisa lançamos considerações gerais em pro do resgate 

e/ou contestação dos achados mais importantes. 

 

3. DOS LIVROS E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Em virtude da quantidade de autores que se debruçaram encima das obras destes dois 

representantes latino-americanos parecem indecifráveis novos sentidos. Dispensaram-se valores 

hierárquicos e apelou-se a critérios didáticos cronológicos como ordem de explanação. Isto é, a 
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maioria das vezes será feita a explicação de algum aspecto referente a Vidas Secas e, na 

sequência, Cem Anos de Solidão. 

A obra de Graciliano Ramos é uma narrativa que descreve os encontros e desencontros de 

uma pequena família que é quase obrigada a deambular no sertão nordestino. Num período de 

secas sazonal a obra escancara a realidade cruel e tocante das condições precárias que devem 

enfrentar os habitantes desta região brasileira. Discursa-se sobre os modos de resistência 

paciente a tais situações. 

Esta peça literária está classificada dentro do gênero do regionalismo nordestino. Inserida 

no inicio do século XX relata as vicissitudes políticas do Estado Novo e principalmente é visa 

despertar uma consciência impar em virtude da situação social complexa de regiões periferias. 

Fornece-se a introdução da “latino-americanização” do debate relativo às consequências 

modernizadoras da década de 1920 no Brasil. Salienta-se a autonomia interna que caracteriza os 

capítulos e que fornece uma unidade ímpar (LINS, 1992, 38) . 

Vidas secas se constitui um chamado à reconciliação entre o regionalismo e modernismo 

dessa época. Os pontos de compartilhamento de sentidos desses movimentos passam pelo 

despertar do interesse pela identidade e nacionalização da cultura brasileira. Além disso, nas suas 

perspectivas possuem um viés modernizador capaz de quebrar paradigmas aprofundando os 

debates das temáticas mais proeminentes de tal época. 

Já a obra de Cem Anos de Solidão tem como cenário Macondo (Colômbia), desde a 

origem do núcleo urbano –vilarejo- até seu fim. É contada a historia da família Buendia durante 

100 anos e sete gerações. O eixo norteador da novela é a solidão, tida como um preceito 

irreversível que atinge à totalidade de pessoas. Esta feição tem como finalidade costurar os 

destinos dos indivíduos, cuja essência está nos Buendia.  

Esta peca literária está classificada dentro do realismo mágico. Em síntese, trata com 

metáforas mágicas para tentar descrever o fim da oligarquia cafeeira, hegemônica até a crise dos 

anos 30°s que repercutiu na acentuação das rivalidades de classes e de região. Críticos literários 

e de outras esferas coincidem que pela forma da escrita da obra atinge certo caráter universal. A 

partir da origem deste livro são quebrados paradigmas no modo de conceber, interpretar e contar 

histórias na literatura. 

A abordagem de García Márquez tem um viés eminentemente modernista. Isto, porque 

sua profundeza propende pela recuperação das origens de um povo oprimido. Hoje esta obra é 

considerada um clássico, não apenas porque o romance possui uma estrutura diversa e 

complexa, mas pelas infindáveis metáforas, paródias, oscilação entre pontos antagônicos, críticas 

e, sobretudo, porque este autor faz questão de evidenciar a história olhando da perspectiva do 

lado mais frágil e derrotado. 
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4. EXPLICANDO A PAISAGEM E OS ELEMENTOS DO AMBIENTE FÍSICO 

 

A partir do pressuposto que qualquer manifestação humana precisa de um receptáculo 

físico para se concretizar este artigo analisa primeiramente aspectos com este escopo espacial. 

Nesta linha de raciocínio, posteriormente, nos debruçamos diante de elementos intrinsecamente 

associados às implicâncias e valores com os quais os indivíduos se identificam quando convivem 

em sociedade. 

Pelo geral as descrições das narrativas espaciais contem duradouras e marcas indeléveis 

de aspectos físicos, contudo são vitais também porque servem como decantadoras da 

cartografias simbólicas e de identidades.  Neste sentido, o espaço em si se afasta do seu 

aparente sentido passivo para ter desdobramentos ativos como fonte reveladora de dados 

históricos (BARBIERI, 2009, 111). 

As paisagens do sertão e Macondo são centros da própria expressão dos autores pela 

qual se tornaram mais celebres. Sem dúvida nenhuma, Ramos e García Márquez evocam 

paisagens singulares de sua própria existência com detalhes de nomes e associações com estilos 

de vida locais. Esta é uma forma legítima de tentar projetar e/ou aprimorar o futuro, mas, 

mormente entender seu presente. Uma forma de reafirmar a nacionalidade e o espírito local e 

autenticamente da América latina. 

As reminiscências locais são uma espécie de fidelidade às suas raízes.  É uma forma de 

mostrar resistência ao meio físico e descrevê-lo, mas evidenciar também as ramificações com 

outras dimensões, voltadas a demonstrar os percalços do sistema sobrepondo sua consciência 

política. Salienta-se a fórmula reivindicatória que visa equacionar os atropelos históricos dos 

povos que sempre ficaram à berlinda do desenvolvimento. 

Em certos momentos a relativa precisão nas descrições das paisagens por si só 

constituem um traço marcante e distintivo das duas obras. Aparentemente, os autores se 

resignam em “mostrar” a cena tal como acontece. Isto é, mesmo com o protagonismo principal da 

interação das personagens, se evidenciam as interfases espaciais visando seu entendimento 

contextual, dispensando um aprofundamento excessivo. 

Apresenta-se também o distanciamento que o narrador guarda, sobretudo em relação à 

paisagem que, em certas circunstâncias, representa um problema na caracterização reservada 

dos personagens, pois estas são marcadas por ausências existenciais e comunicações 

fragmentadas. Há certa admiração pelo discurso mais rebuscado dos habitantes da cidade, mas 

questiona-se sobre sua real pertinência associado â sobrevivência. 

A descrição paisagística em Vidas Secas não dispensa â realidade cruel do sertão, mas 

com extrema sutileza consegue ser assertiva e concisa. Arquiteta-se uma narrativa ancorada na 
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desolação e o silêncio da natureza inerte. Esta paisagem seca é  a envoltória eficaz que cobre a 

historia para mostrar o eterno drama cíclico em terras longínquas (LINS, 1992, 77). 

Em Vidas Secas a paisagem comparece em segundo plano. As origens preponderantes do 

sofrimento do pequeno núcleo familiar são mostradas, apenas quando necessário. o contexto não 

está exaustivamente descrito em termos de mutações ambientais radicais, pois é explicitado a 

partir da essência dos conflitos e angustias dos personagens na relação com seus pares e seu 

entorno. 

As descrições dilatadas e detalhadas da paisagem e sua percepção são trocadas por 

instantes de ensimesmamento profundo dos personagens. As fases introspectivas abrem brechas 

para as reflexões, críticas e levantamento de diferenças que embora imersos na realidade cruel, 

em certas circunstancias relutam a aceitar. De acordo com CANDIDO (1992, 143), os limites do 

realismo entendidos como, fragmentação e distanciamento do escritor são tidos como formas de 

retratar a realidade visando aludir um mundo incompreendido que se capta unicamente por 

manifestações enclausuradas. 

Já Macondo, no litoral colombiano norte, é mostrado como uma sociedade primitiva com 

traços de incipiente modernidade. O sertão guarda relações com esse contexto, com até certo 

explicitando pontos de vista mais arcaicos ainda. Neste tipo de sociedades as vozes de fatores de 

poder (político e/ou religiosos) e físicos colocam as balizas mais importantes da vida. Tudo é 

explicado a partir destas variáveis ou algumas afinidades subjacentes. 

A paisagem macondiana aparece em momentos rarefeitos e em forma de lampejos para 

enfatizar situações específicas. Contudo, é eloquente na relação sincronizada dos personagens. 

Nesta perspectiva, os habitantes desconhecem a geografia regional dentro dos parâmetros 

técnicos. Apenas José Arcadio Buendía criou referências e barreiras todos alinhadas aos seus 

interesses, relacionados no intuito de alavancar e/ou truncar sua vida. Isto é, no sentido de ficar 

mais próximo da modernidade ou voltar ao passado. 

Os elementos físicos que configuram de modo mais harmônico o espaço urbano em VS e 

CAS são as habitações unifamiliares de escala vertical menor e a vegetação. Seu contraste no 

geral não é tão radical, mas fornece subsídios para entender a homogeneidade de praticamente 

um pavimento dominante desses recantos. Como pontos de referência mais isolados surgem a 

Igreja (VS) e a casa dos Buendia e uma castanheira (CAS) que evidenciam as associações com 

ciclos de poder hierárquicos na paisagem. 

Nos momentos que é apresentado o vazio urbano constitui-se numa espacialidade que, ao 

mesmo tempo, que registra momentos de atividade inerte, também serve de cápsula que acolhe 

picos de atividade urbana em festas ou concentrações de eventos de repercussão. Nesta 

configuração, não obstante pareça invisível e independente das situações elencadas,  o controle 
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de dentro para fora é uma caraterística constante, cujos pontos de transição nas casas são 

corredores, áreas sociais e pátios. 

Por outra parte, a água é citada como elemento gerador de vida. no sertão brasileiro fica 

explicitada a ausência acentuada de cursos d´água. Já em Macondo, de modo contraposto,  

comparece rodeando o povoado em virtude de sua proximidade com o mar e alguns rios. Porém, 

nos dois casos existem relações assimétricas e quase caóticas nos momentos de tormentas. 

Péssimas e afetando o controle de terras colombianas e mais equilibradas e símbolos de certa 

prosperidade quando irrigaram os territórios secos do nordeste brasileiro. 

Percebe-se que, com certas intermitências, a convivência dos núcleos familiares dos 

assentamentos e/ou redutos isolados está totalmente atrelada ao meio ambiente. Isto é sinal do 

seu quase incondicional acoplamento, passivo ou ativo, com essa realidade. Esta condição 

reforça não apenas sua necessidade funcional absoluta, por ser imprescindível para seu 

desenvolvimento e progresso, mas também enfatiza a transitoriedade fluida, quase primitiva de 

imbricação destas variáveis. 

A partir dos pontos elencados anteriormente é possível asseverar que as paisagens são 

construídas pela ação antrópica dos filtros impostos pelo olhar de cada espectador. Contudo, 

estas sempre estão transverzalizados por valores, costumes, concepções éticas, significados, 

variáveis econômicas e sociais, de redutos de pessoas que convergem em pontos mais ou menos 

homogêneos. É nesta seara que tentaremos mergulhar no próximo tópico. 

 

5. NA BUSCA DE VALORES INTANGÍVEIS. IDENTIDADES E MEMORIAS 

 

No ensejo de entender estas temáticas tentou-se, de modo sucinto, erguer primeiro a 

definição de cultura. Segundo Bosi (1992,17) a cultura “é o conjunto das práticas, das técnicas, 

dos símbolos, e dos valores que devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução 

de um estado de coexistência social”. Destarte, a acepção cultura está associada à capacidade 

incomensurável dos sujeitos de obterem e produzirem conhecimento, formal ou informal, em 

diferentes instâncias e por ações múltiplas. 

Compreendido esse conceito vale a pena elucidar que Vidas Secas e Cem Anos de 

Solidão abrolharam como contestações inobjetáveis dos seus contextos. Mas, para, além disso, 

alguns pensadores os inscrevem com outros objetivos. Por exemplo, Rowe e Schelling (1993, 77) 

afirmam que diversos estados, quanto intelectuais latinos utilizaram estas obras como meios 

correlatos ou plataformas para alavancar identidades e sentimentos nacionalistas apoiados no 

folclore e na cultura.  

Grosso modo, tais tentativas visavam que os países gravitassem em torno de um projeto 

nacional comum olhando para tradições corriqueiras com a finalidade de fortalecer identidades 
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locais e regionais. Segundo Silva (2005, 13) estes planos de ressurgimento estavam baseados em 

três premissas: 

 A promoção de identidades regionais e nacionais. 

 Começar um processo de valoração de elementos desprezados. 

 Idealização de formas de expressão advindas de regiões rurais. 

 

Para não cair na inocência de acreditar nesse pacote de benevolências é indispensável 

comentar que, as medidas arroladas tinham primeiramente um viés político pelos votos aflorantes 

dessas áreas. Entretanto, visando uma nação coesa também era necessária a dilatação do 

território e inclusão de áreas historicamente segregadas. O sertão brasileiro e o litoral do caribe 

colombiano apareceram para o mundo. 

No que tange à quebra de paradigmas se seu verdadeiro sentido era constituir uma 

resposta às correntes hegemônicas oriundas da colonização e, em especial, ao euro-centrismo 

que perduraram de modo prolongado elas conquistaram esse objetivo central. Ter validado esse 

mote per se significou o estabelecimento da constituição de uma nova identidade renovadora para 

e na América latina. 

Também é necessário enfatizar que a formação identitária e suas mudanças ocorrem no 

campo da cultura, no contato do indivíduo com o meio social do qual ele pode internalizar valores 

e práticas, incorporando-os e tornando-os parte de si mesmo. Conclamar que a identidade é 

modificável equivale a afirmar que essa entidade é constituída vagarosamente e também 

permeada por procedimentos inconscientes. Sem dúvida nenhuma nela não incide qualquer fator 

apoiado inatismo ou corrente similar (HALL, 2006, p. 38) 

A edificação identitária dos indivíduos está ligada diretamente ao campo da cultura e ao 

lugar que eles ocupam na sociedade, os fatores acima expostos nessas obras latinas, como: a 

pobreza, exploração, subdesenvolvimento, falta de oportunidades, configuram-se como forças que 

produzem deslocamentos e uma transformação na constituição identitária desses indivíduos 

(RIBEIRO, 1995, 91). No caso destes escritos clássicos serviram como alavancadores para mudar 

uma lógica absurda e excludente. 

O fenômeno da formação de novas identidades é configurado por processos socioculturais 

que misturam múltiplas experiências. Estas formam um conjunto híbrido determinador de novas 

abordagens e identidades, existentes pela influência de círculos culturais diversos. Assim, o 

homem reconfigura sua territorialidade e estabelece novas relações e significados (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 90). 

G. Ramos e G. García Márquez conseguiram explorar a identidade destes territórios  

abandonados, pois seu fruto e modos de vida foram internalizados, a seguir,  integraram 

representações sociais maiores. Cada indivíduo carrega seu repertório cultural e de costumes, 
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que quando se desloca, voluntaria ou involuntariamente, é transferido. Contudo, em geral é 

balizado pela sociedade que o recebe. Estas oscilações possibilitam a assimilação, em 

determinados momentos, nos dois sentidos. 

A miríade de manifestações e relações explicitadas em ambas narrativas são talvez o traço 

mais marcante e rico da identidade e cultura latino-americana. É urgente afirmar que é impossível 

observas estas com peneiras valorativas, hierarquias inibidoras ou muito menos como feições 

alinhadas à desordem. Na verdade essa pluralidade consegue permear diferentes campos e 

âmbitos (BOSI, 1987, 26). 

A identidade nacional e os sentidos de pertinência num grande território do tamanho 

continental do Brasil ou mediano como da Colômbia não foram construídos automaticamente, nem 

muito menos por apenas uma região ou cidade. Existem influências, que diuturnamente foram 

sedimentando tradições, para tornarem-se experiências coletivas redundantes. Neste sentido, a 

literatura foi uma grande aliada para disseminar tradições e realidades latinas. 

Tais construtos subsidiaram a criação de referenciais coletivos baseados em relações de 

redes de identificação e apropriação do lugar. O nordeste e litoral atlântico com suas 

peculiaridades, em especial nas pequenas cidades, devido a sua abertura e acolhimento, 

conseguiram extrapolar limites regionais para incorporar e serem aceitos como edificadores de 

uma identidade nacional. 

Por outra parte, a cultura e identidade não funcionam isoladamente. Nesse instante os 

subsídios são provenientes dos dados que repousam na memória. Num primeiro plano, como já 

foi mencionado, a memória dos autores remete aos lugares que percorreram mentalmente ou 

fatualmente e salientaram em representações metafóricas. Os espaços relatados gravitam entre a 

simbologia e a sentimentalidade sempre a partir de perspectivas individuais que se devido à sua 

pregnância e força se deslocam de modo direto ao coletivo. Os construtos simbológicos 

construídos no plano imagético conforma um conjunto consolidado que é socialmente padronizado 

para ser transmitido e perpetuado. 

Halbwachs (1990, 165) elucida que as memórias são construtos sociais inseridas dentro de 

grandes ordens simbológicas coletivas. Partindo da assertiva do afastamento da individualidade 

pode se afirmar que as memórias coletivas sempre se sobrepõem às particulares. Mesmo que o 

social possa ser mais decisivo no convívio esta faceta é passível de letargia ou esquecimento se 

não cultivada e processada. 

Nas narrativas de VS  e CAS as memórias das circunstâncias vividas nos espaços públicos 

e locais domésticos são fontes de reminiscências para os personagens. Esta escolha não é 

casuística e sim remete a percepções permeadas pela seletividade funcional, sentimental, 

estética, etc. Todas as anteriormente arroladas pautadas pelos filtros culturais dos indivíduos, 

sempre construídos de modo predecente. 
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É a construção simbológica memorável, em definitiva, a que possibilita inibir ou impulsionar 

certas situações desfavoráveis ou adequadas, respetivamente, na vida em sociedade. Acredita-se 

que quando é erguido um repertório de conhecimentos baseados em dados memorísticos de 

experiências e objetos físicos (animados ou inanimados) são muito mais fluidas as 

interassociações (BASTIDAS, 2013, 42). 

Todas as anteriores condicionantes repercutem fazendo que as noções mais intuitivas 

sofram certeiros recuos. Pondera-se que um repertório mais avolumado é essencial em 

construções culturais, mas ele é inócuo dispensando possíveis reflexões  e desdobramentos dos 

protagonistas. A memória pressupõe o reestabelecimento das relações precedentes trazidas para 

justificar algum posicionamento e, ao mesmo tempo, obriga à seleção dos certos aspectos mais 

relevantes. 

A priori considera-se que a capacidade cerebral de armazenagem é elevada, mas também 

tem restrições. Esta circunstância, em determinadas situações, pode apoiar diversas respostas, 

contudo provavelmente o que vale mais é como são criadas as associações para determinados 

contextos. Por exemplo, um analfabeto pode criar melhores respostas em testes visuais do que 

profissionais com capacidades espaciais e visuais, em hipótese, mais desenvolvidas (BASTIDAS, 

2013, 220) 

A coletividade fornece chaves visando a recuperação memorística. Este processo é 

complexo e recorrente entre todos. Não há uma uniformidade de que grupo de sujeitos recorda 

mais. Contudo, este processo em núcleos mais reduzidos é mais decantado e aprimorado, pois as 

tentativas de erguer pontes com o passado, mais sutis e fortes, trazem reminiscências 

catalizadoras: positivas e/ou frustrantes. 

A emancipação promovida pelas obras de G. Ramos e G García Márquez demonstra que 

imersos no esquecimento dos lugares mais periféricos é irremediável salientar que os indivíduos 

de outras latitudes podem ser avessos e/ou desconhecer a historia “oficial”. Contudo, isto não 

necessariamente pressupõe que vivam alheios às histórias locais, que são evidentemente mais 

próximas e objetivas. Partindo do preceito que a memória e historia estão alicerçadas numa 

esteira temporal homônima, vale a pena elucidar que a capilaridade das memórias e identidades é 

perpassada pelo significado dos acontecimentos.  

Os limiares entre a memória dos fatos pregressos e a historia de realidades  vivenciadas 

às vezes oscila, mas é muito tênue. Neste sentido, nas obras é despertado o encantamento do 

leitor que na medida em que possui conhecimento ou é tocado pela realidade descrita consegue 

certa identificação mais flexível. Destarte, a sua apropriação nesse contexto torna-se quase 

irrecusável (RICOEUR, 2007, 176). 

A narrativa das duas peças literárias da partilha somada ao compartilhamento de situações 

da vida, ambas oscilando entre os polos extremos do correto e incorreto, em hipótese, serve para 
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encurtar distâncias e diminui alguns atritos, em especial, no que diz respeito ao cunho social. Não 

obstante, por estarmos imersos numa sociedade imperfeita e dinâmica, as vicissitudes não são 

totalmente diluídas e devem ser enfrentadas. 

Além disso, é inadiável comentar que a memória traz no seu DNA um caráter mais local e 

pontual, mais pregnante em pequenos núcleos urbanos. Deste modo, emerge como entidade de 

reforço imagético dos fatos mais corriqueiros e duradouros entre os grupos pelo quais foi 

assimilada. Já a história “perfeita” carece dessa permeabilidade de inserção no cotidiano. Assim, 

acaba ceifando seu entendimento em função de necessitar a intelectualidade e discurso mais 

aprimorado.  

Uma tergiversação corriqueira é a tentativa de criar generalizações como criar rótulos 

sociais, econômicos, culturais, etc. para regiões abrangentes. É fato que um leque espacial que 

reúna todas as variáveis universalmente é utópico, pois na verdade dentro de um recorte espacial 

específico coexistem também mini-dimensões que tem diferentes hierarquias. No Brasil e na 

Colômbia até nas regiões de VS e CAS coexiste uma variedade cultural farta. Nesse ponto, é a 

heterogeneidade o ponto alto que encorpa as identidades e cultura.  

O movimento contrário também é visível, contudo menos forte na assimilação  de questões 

muito singulares. A influência é mais significativa no que tange à tradição como o carnaval (no 

Brasil convergente pela data e na Colômbia dessincronizado temporalmente). Todavia, nos 

tempos atuais é mais robusto o alcance das tendências globalizadas descaracterizadoras e, que 

infelizmente, foram aceitas com facilidade. 

Em virtude da contemporaneidade, as variáveis identitárias e significados não ficam 

estagnados, principalmente pelas influências oriundas da globalização e novas mídias. Esta 

situação é imune a recortes dimensionais espaciais (DE TORO, 1999, 92). Destarte, acredita-se 

que há uma sobreposição e substituição devoradora de signos que visa abranger a máxima 

quantidade possível de grupos e situações, cujo pretenso objetivo é a civilização de massa. 

(BOSI, 1987,45). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora as transformações identitárias dos personagens estão atreladas aos infortúnios 

contextuais, é fácil constatar que o escopo espacial abordado em VS e CAS se perpetua ao longo 

do tempo. Isto é, prevalecem e se conservam os diversos percalços quase num nível de 

estagnação. Convergente com esta característica está imbricada a variável de desterritorialização 

constante e ciclos que perduram sem dar trégua. 

Diante do panorama apresentado fica evidente que devemos estar cientes que é 

prerrogativa deixar melhores espaços para os cidadãos, e irremediavelmente cidadãos 
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capacitados e reflexivos da memória e identidade. Todas estas variáveis foram cultivadas nos 

livros supracitados. Apenas estas ações podem preservar as questões culturas nas nossas 

cidades pequenas e áreas metropolitanas.  É claro sem necessariamente fazer apologia a 

elementos sem significado.  

Contextualizando esta última assertiva não podemos ser ingênuos em acreditar nas 

tentativas anacrônicas de folclorização que visam a petrificação absoluta de alguns elementos da 

cultura popular. Sua aceitação irrestrita nos enveredaria pelas trilhas do equívoco e da 

banalização, pois várias possuem aspectos pouco relevantes e/ou foram poluídas por influências 

exógenas. Assim, seu sentido e significação ficou dissipado. 

O desconhecimento ou omissão ou ambas da essência do saber popular, apenas por não 

ser integrante do círculo de conhecimentos mais refinados simplesmente tergiversa nossas raízes. 

Isto é, erguer nossa identidade encima de falsos preceitos, nos obrigaria hoje à revisão e 

tentativas de decantar os significados mais proeminentes das expressões sociais. Defende-se que 

o homem está amarrado a significados e sentidos que ele mesmo produziu e explorou. Assim, 

cada ação possui seu significado particular. 

A memória e identidade das paisagens humanas de cidades pequenas relutam para não 

permanecerem no esquecimento e submergidas no labirinto da contemporaneidade. O mosaíco 

de questões instrínseca à sua tradição local merece ser preservada e disseminada, não por ser 

considerada melhor ou pior, mas como mostra de uma identidade cultural singular e coesa. Além 

disso, explicita uma alternativa possível entre as manifestações plurais da sociedade. 
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