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Torotumbo e cien años de soledad: representações literárias, construção de impérios 
e matizes da violência através da literatura latino-americana
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Resumo
Interfaces entre a História e a Literatura do século XX são os cenários abordados neste artigo, tendo como 
referencial o campo das representações culturais e a construção identitária latino-americana. Remete-se 
ao campo da literatura pensando-a, como linguagem multireferenciada, como um elemento constitutivo 
do tecido social, implicando em não perder sua própria dimensão: o recurso literário através do qual se 
expressa e constitui as identidades. Neste sentido, um estudo comparativo entre o escritor guatemalteco 
Miguel Angel Astúrias e o prêmio Nobel colombiano Gabriel Garcia Márquez, através de contos e nar-
rativas, demonstra a idéia de construção de um imperialismo que “violenta”, que destrói e que domina 
aspectos da vida cotidiana a partir da literatura de ficção latino-americana.
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Torotumbo and cien años de soledad: literary representations, empire building and contrasts of 
violence through latin american literature

Abstract
Interfaces between History and Literature of the twentieth century are the scenarios discussed in this 
article, which provides, as a reference, the field of cultural representation and identity construction in 
Latin America. Nevertheless, approaches the field of literature thinking it a constitutive element of the 
social context, without losing its own dimension: the literary device through which it expresses and 
constitutes the identities. This way, a comparative study between the Guatemalan author Miguel Angel 
Asturias and the Nobel Prize winner Gabriel Garcia Marquez, through tales and narratives, demonstrates 
the idea of an imperialism that rapes, destroys and dominates aspects of everyday life through fictional 
Latin American literature.
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(Re)Interpretando a História e a Literatura: Considerações Iniciais

Se há algo a ser interpretado, a interpretação deve falar de algo que deve ser 
encontrado em algum lugar, e de certa forma respeitado. (...) Entre a história 
misteriosa de uma produção textual e o curso incontrolável de suas interpre-
tações futuras, o texto enquanto tal representa uma presença confortável, o 
ponto ao qual nos agarramos. (ECO, 1993, p.51 e 104).

Na reciprocidade dos campos da História e da Literatura, as interpretações vão para além 
da compreensão das temporalidades, dos tempos históricos e das memórias. As narrativas 
e as representações do tempo vivido e do tempo ficcional se mesclam demonstrando o im-
pacto social de um determinado momento, de seus intérpretes /explicadores e dos contextos 
onde estão alocados e imprimem suas visões de mundo. A partir de tal assertiva, insere-se 
neste artigo o objetivo de pensar a produção literária latino-americana como um espaço de 
luta que expressa as possibilidades de devir elaboradas pelos grupos sociais, uma forma 
implícita de confrontar a racionalidade mercantil e a dependência monetária, levando-nos 
a concordar com Nicolau Sevcenko, que “mais do que dar testemunho, revela momentos 
de tensão” (1993, p. 13). Neste sentido, pode-se enveredar pelo campo da literatura pen-
sando-a como um elemento constitutivo do tecido social, implicando em não perder sua 
própria dimensão: o recurso literário através do qual se expressa.

Ao eleger a conexão entre os dois campos, abordaremos dois interprétes e interpretações 
do momento vivido e ficcional, focalizando as nuances tênues que delineiam os multi-
facetados e multireferenciados campos da História e da Literatura, ademais de marcarem 
profundamente a geografia latino-americana do século XX, tanto através do (comumente 
denomindo) realismo fantástico quanto da produção literária e historiográfica do tempo 
presente (NEVES, 2000). A escritura do guatemalteco Miguel Angel Astúrias e do colom-
biano Gabriel Garcia Márquez serão a delimitação para um estudo comparativo. 

O fato de ser um trabalho baseado em fontes literárias envolve procedimentos cuidado-
sos, mas apresenta-se como uma experiência extremamente rica, uma vez que extrapola os 
limites convencionais e resgata o imaginário e as representações, dando espaço também 
para as aproximações com a Semiótica e com debates da historiografia contemporânea 
(CARDOSO, 1997 e 2004). Desta forma, revela-nos os desafios e as relações estabelecidas 
entre os autores e sua época, explicitando permanências e rupturas, críticas e resistências, 
sonhos e utopias, expectativas, angústias e frustrações com relação ao ambiente que lhes 
remete substratos e referenciais das identidades e contextos vividos.

As fronteiras entre a História e a Literatura passam mais por linhas imaginárias e reve-
ladoras do momento histórico, do que realmente delimitações estanques e divisoras da 
produção e da difusão do conhecimento e das (re)interpretações das experiências contem-
porâneas.

Historiografia e romance reagiram a essa situação de maneira extremamente 
diversa. E verdade que tanto romancistas como historiadores aceitaram o 
desafio de se aventurarem numa representação de movimentos históricos 
anônimos e coletivos. Os autores de romance reagiram com uma ampla dis-
solução do fluxo narrativo em prol de uma mudança forçada de estilo e per-
spectiva, mas também com uma multiplicação do espectro entre experiência 
passada e presente: discurso indireto livre e monólogo interior tornam-se os 
instrumentos de tal imbricação de diferentes níveis de experiência. Os his-
toriadores, ao contrário, reagiram com uma especialização dilatada de suas 
exposições. Pois apenas o decidido estreitamento do seu campo de pesquisa 
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permitiu aquilo que a rigorosa exigência de verdade, reformulada pelas ciên-
cias naturais, reivindicava: a dedução segura dos motivos na produção de 
uma cadeia causal de provas. (LAMMERT, 1995, p. 292).

O resgate do imaginário é fundamental uma vez que as ações humanas, os conflitos e a 
construção da realidade material, se baseiam exatamente nas interpretações que os sujeitos 
históricos têm de si mesmos e dos seus semelhantes, quer engendrados na mesma categoria 
social que eles, ou taxados como seus adversários e inimigos. “Não são as ações efetiva-
mente guiadas por estas representações mentais, não modelam elas os comportamentos, 
não mobilizam elas as energias, não legitimam elas a violência?” (BRANISLAU, 1998, p. 
298).

Logo, as obras literárias, ao resgatarem tais 
representações e identidades, desvendan-
do fantasias e revelando as possibilidades 
criadas pelos autores/sujeitos, demonstram 
grande flexibilidade e também certa dubi-
edade enriquecedora, que dependendo da 
perspectiva do autor como sujeito histórico, 
pode ser entendida como mais um aparato da 
máquina capitalista de gerar ilusões seguin-
do a lógica de uma linha de montagem que, 
através do poder da oferta, seduz e inviabi-
liza qualquer tipo de censura. 

Neste contexto, a literatura latino-amer-
icana, representada pelos autores/sujeitos/
agentes em debate, compreende o cerne do 
paradoxo da modernidade, ou seja, que o su-
jeito histórico torna-se apenas um especta-
dor da valorização abstracta do capital e não 

mais o elemento transformador, até mesmo revolucionário da emancipação social. Portanto, 
utiliza a ficção, quase sempre indescritível frente à tênue linha que a separa da realidade, 
para suplantar, ou pelo menos fazer frente a essa “reprodutibilidade técnica” (KURZ, 1997) 
que o sistema oferece para manter seus leitores no comodo e massificador lugar submisso 
frente ao mundo de ilusões e representações criado em tempos incertos como os que se 
seguem ao século XIX.

Confirma, seguindo essa perspectiva, a separação entre o sujeito e o objeto da crítica, 
o flagelo genealógico do pensamento contemporâneo que assinala, invocando o propósito 
literário em análise, uma tendência crítica dos elementos que compõem e tornam o capital 
um ser externo criado pela sociedade que, por não ter consciência de si mesma, é incapaz 
de estabelecer uma forma própria de socialização e de se libertar dos seus próprios grilhões 
do tecido mercantil que a orienta. A literatura crítica, deste modo, apreende seu papel de, 
através de um amálgama ficção/realidade, apresentar alternativas à herança alienadora do 
Prometeu moderno (SILVA, 2010).

Enraíza-se profundamente em seu tempo e nas questões que suscita pelos escritores, 
mostrando-nos a realidade por um prisma muito específico. Não obstante, a apreensão desta 
realidade reveste-se de grande subjetivismo e particularidade, não sendo possível por isso, 
buscar nela o espelho fiel do real ou a precisão “científica” pretendida por alguns. Pelo 
contrário, preciso tratá-la com sensibilidade, procurando perceber através da palavra, “essa 
substância impessoal, recurso poderoso para a existência humana” (SEVCENKO, 1993, p. 

Imaginário e representações da 
Guatemala Contemporânea
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19).
O equilíbrio entre o real e o imaginário, o individual e o coletivo, subjetividade e obje-

tividade, a possibilidade e o vivido/o conhecido; sem nunca esquecer que as fronteiras são 
abertas, que essas categorias paradoxais se mesclam e se confundem a todo o momento na 
produção do conhecimento humano, na arte do discurso, seja ela de maior ou menor elabo-
ração.

Nicolau Sevcenko, que busca através de seu trabalho resgatar a totalidade humana com 
toda sua complexidade, paradoxos, certezas e perplexidades, ilustra bem estes intercâm-
bios, esta interligação tão inexplicável e por isso mesmo tão fascinante:

A literatura é‚ antes de mais nada, um produto artístico destinado a agradar 
e a comover; mas como se pode imaginar uma  árvore sem raízes, ou como 
pode a qualidade de seus frutos não depender das características do solo, da 
natureza, do clima e das condições ambientais? (SEVCENKO, 1993, p. 20).

A Literatura Latino-Americana nos séculos XIX e XX: um panorama

Até o século XIX, temos uma produção cultural em todo o continente proeminente e de 
grande difusão, não obstante sua maior ênfase sob forma de narrativas e mais especifica-
mente relatos, lendas locais e diários, ou que poderíamos denominar de ego-documentos 
(DEKKER, 1989). Alguns autores consideram este período como o de “aprendizagem e for-
mação” da própria identidade histórica, geográfica e cultural para América Latina, sendo 
representado por expressões e pelas principais abordagens da literatura contemporânea, 
além de escrituras especialmente dedicadas aos temas da liberdade, da violência, dos im-
périos e imperialismos, bem como a tentativa de fomentar debates sobre a construção de 
identidades, condizendo justamente com o contexto político-econômico vivido.

Conforme o crítico José Martinez podemos destacar três correntes literárias representa-
tivas: a narração dos costumes, a poesia gauchesca e a prosa dos pensadores.  A primeira 
tendência relata os costumes e hábitos de uma sociedade em processo de transição, en-
volvida pelos processos civilizatórios e demarcação da indepedência nacional. Algumas 
das maiores expressões foram Machado de Assis (1839-1908), Tomás Carilla (1858-1940), 
Manuel Payno (1810-1894) dentre muitos outros. Estes autores buscavam a “expressão 
nacional e original” dos respectivos países. Em sua grande maioria, este grupo seguiu a 
transferência das tendências da produção mundial literária: do romantismo ao realismo. 
O “costumbrismo” latino-americano foi essencialmente marcado pelo romance e ganhou 
adeptos em todo o continente.

A poesia gauchesca aparece em meados do século XIX, contando e descrevendo a vida 
cotidiana e errante dos gaúchos, valorizando a vida campesina e as relações entre natureza 
e cultura. “O singular dialeto em que se expressavam, suas aventuras, sua sabedoria e sua 
decadência encontraram na Argentina e no Uruguai uma sucessão de poetas que transmu-
taram sua mitologia numa singular criação literária - a poesia gauchesca” (MARTINEZ, 
1992, p. 66).

A terceira corrente‚ designada “prosa dos civilizadores”, que tem uma vasta produção 
e representantes. Devemos destacar como singularidades deste momento o argentino Do-
mingos Faustino Sarmiento, Rui Barbosa e o autor cubano José Marti. Este último escritor 
mereceu grande parte do texto referente à prosa, dedicando-se ao “servir a sua pátria ou 
para ganhar a vida; este homem que se deu por inteiro à causa da liberdade de seu povo e 
à causa da América foi ao mesmo tempo um inovador literário e um dos maiores escritores 
da América Latina” (MARTINEZ, 1992, p. 69).



5

Por último, temos o movimento modernista tratando de temáticas que parecem ter esque-
cido os temas hispano-americanos (BELLUZZO, 1990). Foi verdadeiramente um movimen-
to de renovação, encabeçado por ilustres autores como Mário de Andrade, Ruben Dário, 
G. Najerra e outros. Já nos primórdios do século XX, podem-se identificar duas grandes 
tendências ou correntes literárias: o vanguardismo e a preocupação/engajamento social. 
Ambas têm em comum a expressiva manifestação urbana e difusão para além de círculos 
elitistas, também engajando-se por outras vertentes artístico-culturais tais como teatro, po-
esia e música, linguagens até então pouco utilizadas para a crítica social. 

Faz-se necessário ressaltarmos que a segunda grande tendência inclui em sua lista de 
componentes os autores que analisaremos neste trabalho - Miguel Angel Astúrias e Gabriel 
Garcia Marquez. A produção literária desse momento histórico é fundamental para enten-
dermos a própria história da América Latina na contemporaneidade, bem como dos para-
doxos entre o vivido e o narrado. O conto Torotumbo e o romance Cien Años de soledad são 
as escolhas para adentrar no universo imaginário e engajado dos autores comparados neste 
artigo, tendo como marca a produção em pleno momento totalitário da década de 1970.

Letras asturianas: a “Voz dos Povos que se calam”

Mais do que expressões artístico-culturais, os textos ganham também “vozes” através 
de seus personagens e narrativas. A consciência de si e para si ganha as letras e confunde-
se entre as fronteiras do narrado e do vivido pelos próprios interpretes latino-americanos 
abordados.

Minha obra pretende ser a voz dos povos que se calam, recolhendo mitos 
e crenças populares enquanto trata de criar uma consciência universal em 
torno do problema latino-americano. (Entrevista de Miguel Angel Astúrias 
para o Jornal O Estado de São Paulo - 20.10.1969).

Para mencionar o passado mitológico da Guatemala e fazê-lo numa linguagem profunda-
mente moderna e vanguardista, em que as matizes entre a poesia e a prosa se atenuam nos 
contrastes ao ponto de produzir-se uma síntese de que só os escritores excepcionais pos-
suem o segredo, ninguém poderia ser mais indicado do que Miguel Angel Astúrias.

O escritor nasceu na cidade da Guatemala em 1899, onde aos 24 anos graduou-se em 
Direito pela Universidade Nacional da Guatemala, defendendo sua tese sobre “El prob-
lema social del índio”.  Logo a seguir, no ano de 1924, foi aluno do Professor Georges 
Raynaud na Sorbonne num curso sobre mitos e religiões da América Central, enfocando 
principalmente a sociedade maia, novamente reforçando o compromisso e o engajamento 

Mundo fantástico de Gabriel Garcia Marquez 
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com os “temas de sua gente”. O autor dedicou-se aos meandros da vida e da participação 
políticas regionais quando retornou à sua terra natal.  Foi entre outros cargos assumidos - 
adido cultural da Embaixada Guatemalteca no México (1945/47), Ministro Conselheiro e 
Embaixador na França (1951).

O sangue indígena que, pelo lado materno, lhe corre nas veias está vinculado na base da 
sinceridade com que Miguel Angel Astúrias vive e retrata, em suas obras, a tragédia desses 
povos do seu país, o tomar para si a responsabilidade de relatar, de narrar a própria ex-
periência, os gritos de sua gente, de posicionar-se como sujeito/objeto, como espelho de si 
mesmo. Em seu primeiro livro - Leyendas de Guatemala - Astúrias apresenta-se como um 
escritor altamente dotado e complexo, cuja escrita levanta em larga escala um problema tão 
debatido no âmbito da estética literária: a questão das conexões entre o fantástico e o real. 
Esta característica essencial estará presente em toda sua vasta produção.

Suas obras são reconhecidas em diversos países e foram traduzidas 
para mais de trinta idiomas.  Como o próprio escritor revelou em en-
trevista supracitada, sendo concomitantemente definida como grande 
influência a obra de Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, autor 
espanhol do século XVI, além de haver ingressado e participado ativa-
mente no movimento surrealista.  Outros títulos de sua autoria são rel-
evantes: 1. El Señor Presidente (1946), elaborado com base no período 
ditatorial de Estrada Cabrera, sendo alvo de represália e censura e mo-
tivo para que sua primeira publicação só ocorresse após treze anos; 2. 
Popol-Vuh, um relato sobre a vida e o aspecto religioso dos índios maias 
- esta obra foi decisiva para a divulgação do “realismo mágico roma-
nesco” (CHIAMPI, 1980); 3. Week End en Guatemala (1954), Hombres 
de Maíz (1949), Viento Fuerte (1950), El Papa Verde (1954) e Los Ojos 
de los Enterrados (1960).  Estas últimas obras citadas transfiguram um 
quadro pleno de dramatismo e beleza literária, de uma América Latina 
rural e explorada.

Astúrias recebeu em 1967 o Prêmio Nobel de Literatura. Sua im-
ensa produção está  dividida em diversos gêneros, como novela, 
teatro, poesia e conto, sem deixar de elencar ainda o periodismo, 
no qual dedicou-se particularmente aos artigos publicados com 
freqüência no jornal El Imparcial (Guatemala). Neste sentido, o 
engajamento e a implicação artística e política se fazem presentes e 
confirmam a matriz crítica e difusora da produção asturiana.

Apesar de selecionarmos o conto do autor guatemalteco - Toro-
tumbo - não podemos deixar de fazer referências a outras obras de 
sua autoria como por exemplo: El Señor Presidente e Week End en 
Guatemala, demonstrando que arte e política se misturam e se fun-
dem com tamanha naturalidade nas letras produzidas por Astúrias 
que novamente confirmam o intuito de vislumbrar interpretes e in-
terpretações do ficcional e do real quando a demarcação é a litera-
tura e a história latino-americanas contemporâneas.

Caminhos cruzados: Astúrias e Garcia Marquez

Destarte, as aproximações com Garcia Marquez – ganhador do Nobel, assim como Astúrias 
- também se desenham como um caminho possível através da escolha de Cien años de sole-
dad (1967). Este paralelo entre os dois autores nos auxilia  para a compreensão dos estilos 

O Guatemalteco ganhador 
do prêmio Nobel

Obra de Miguel 
Astúrias
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literários e na observação das respectivas visões da América Latina, expressas por grandes 
nomes da produção literária do século XX. Enquanto Gabriel Garcia Marquez evidencia o 
mítico, o fantástico, o autor guatemalteco camufla de certa maneira a conotação lendária e 
mítica dos seus escritos, usando personagens e fatos, senão reais, ao menos prováveis.

Cien años de soledad é um livro que prestigia o amor, entendido como o compromisso em 
consolidar a Justiça Social; e a imaginação, essa capacidade 
de transformação do sujeito histórico sobre a sociedade e 
o indíviduo. Aqui se faz necessário uma referência à mag-
nitude desse clássico (MARTINEZ, 1992, p. 89): “Tudo 
está nele: história e mito, protesto e confissão, alegoria 
e realidade”. A narrativa‚ localizada em Macondo, uma 
pequena aldeia situada na geografia imaginária da Améri-
ca, cujo próprio espaço geográfico pode-se situar no fabu-
loso. Nesse espaço e tempo mitológicos, todas as leis estão 
por serem inventadas. Desta forma, um tempo anterior a 
qualquer História, onde viver torna-se uma aventura, um 
eterno presente pela ausência de futuro.

Ainda referindo-nos à obra de Garcia Marquez, devemos 
ressaltar que as personagens que vivem em Macondo par-
ticipam da própria descoberta do continente americano, enquanto atuam também na reali-
dade moderna. Ao contrário de Miguel Angel Astúrias, que declara com vigor seu protesto e 
prega a luta, a ação poltizada e consciente, o colombiano faz suas personagens mais fortes 
refugiarem-se no mundo da “loucura” para não serem testemunhas da dominação dos es-
trangeiros e das transformações culturais e de pretensa “civilização”. Talvez, uma implíicta 
influência dos ensaios de teor renascentista que envocam a autodepreciação como catalisa-
dor dos anseios sociais. 

Márquez protesta num campo mais estrito - o mundo maravilhoso - no qual os fatos 
acontecem simplesmente. Contudo, a reiteração dos mitos propostos como exemplar podem 
indicar uma contaminação fatal de predileções históricas: sendo histórico, o fato será efe-
tivamente considerado real e verdadeiro.

Não obstante, existem pontos comuns e de traços permanentes 
entre os dois autores como é o caso de valerem-se da cosmologia 
para construírem a ambivalência entre o real e o mítico. Assim, 
também nos nomes das personagens de Cien años de soledad, po-
demos salientar o denotativo simbólico: Arcádio, um nome que 
está presente em todas as gerações dos Buendia, por exemplo, 
revelando-se o primeiro homem que anseia por um dia em que 
seus sonhos de liberdade se realizem e que sua família não esteja 
mais condenada aos Cien años de soledad e possam integrar-se ao 
mundo livre. O fatalismo e resignação diante do processo histórico 
também são encontrados nas personagens de Márquez quando as-
sistem conformados às imposições de seu próprio destino sem lu-
tar, numa aceitação pacífica do “destino inevitável”.  Esta última 
descrição nos leva a comparação imediata com os “pueblos” de 
Astúrias, assistindo impassíveis a queda do seu vasto império.

Cien años de soledad é uma obra nitidamente fantástica e só 
ao tentarmos fazer uma reflexão e leitura “nas entrelinhas”, aprofundando os significados 
conotativos, podemos descortinar o aspecto político e social. A análise do discurso literário, 
mas sobretudo almejando perceber os sujeitos escritores aqui selecionados, exige mais do 

O Nobel de literatura, 
Gabriel García Márquez

Obra prima de Marquez
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que a primeira abordagem descritiva. A multireferencialidade passa a ser uma exigência e 
as nuances complexas de uma estrutura e uma escrita que transita para o imaginário e o fic-
cional sinalizam para uma crítica alegórica dos cenários reais vivenciados no período, ex-
emplificados nas duas referências sobre regimes totalitários elaboradas por Astúrias: El Se-
ñor Presidente e Week End en Guatemala. Mais uma vez, pode-se ressaltar uma semelhança 
entre os escritores latino-americanos: uma posição extremamente anti-norteamericana e de 
observação do caráter de constância e continuísmo no ambiente político e representativo 
institucional.

As personagens de Gabriel García Márquez são irreais, vivendo uma atmosfera irreal, 
ao passo que Astúrias lhes dá vida, transformando-as em personas e máscaras humanas e 
reais, chegando algumas vezes até a serem autobiográficos, como “Miguel Cara de Anjo” 
de El Señor Presidente, numa clara alusão ao seu posicionamento diante da experiência 
vivida em seu país. Em ambos os cenários, refletindo a própria conjuntura latino-americana 
e de suas características matizadas pelo tropicalismo, os dois usam referentes mitológicos 
de populações indígenas em seus textos, apesar de enfocarem de forma totalmente diversa 
como já foi exposto (Astúrias deixa o significante mitológico subjacente e Márquez faz do 
mito sua linha mestra).

Torotumbo: Demônios, violações e dominação

Ni los ruminantes ecos del retumbo frente a volcanes de cresteria azafranada, 
ni el chasquido de la honda del huracán, señor del Ímpetu, con las venas de 
fuera como todos los cazadores de águilas, ni el consentirse de las rocas, 
preñadas durante la tempestad, al partir piedras de rayo, ni el gemir de los 
ríos al salirse de cauce, oleosos, matricidas, nada comparable al grito de una 
pequeña porción de hueso y carne con piel humana frente al diablo colgado 
de la nuca, de la enorme nuca, orejón, mofletudo, lustroso, los ojos encar-
tuchados y saltándole de la boca de túnel dos dientes ferroviarios, blan-
cos dientes de los ferrocarriles de la luna. Natividad Quintuche, criatura 
de siete años, morenita, pelo negro en trenzas de mujer, cerró los ojos al 
tiempo de gritar, perdida al fondo de un caserón y amenazada por el Diablo 
(ASTÚRIAS, Torotumbo, 1972, p. 9).

E continua descrevendo e revelando as máscaras e a alteridade em relação ao es-
trangeiro:

(...) ni el Diablo, ni las máscaras de moros con bigotes de fuego, ni los mas-
carones de castellanos de ojos celestes y lingotes de oro rizado en barbas 
y melenas, ni las esculturas de ángeles adoradores de pinzadas risas en las 
rinconeras de los labios, ni las efigies de soldados romanos con la crueldad 
del alma en el cartón, ni las máscaras naranjas de los brujos (ASTÚRIAS, 
Torotumbo, 1972, p. 10).

A violência e os silêncios, a ruptura e o fim da ingenuidade e da infância são representa-
dos com letras bastante fortes e alegóricos:

Gritó, gritó más fuerte, más desesperadamente, aislarse, cegarse, ensorde-
cerse, no sentir cerca los dientes, los ojos, las garras que la rodeaban, ale-
jarse con sus  chillidos, bien que siguiera clavada en el suelo frente al Diablo, 
de sus primeras aguas menores y ya otras inundándola, cada vez más áfona, 
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más sorda, más ciega, pero sin dejar de gritar. Mientras tuviera alientos y 
su padre y su padrino pudieran llegar en su auxilio, aquel borbotón de sus 
pulmones la salvaba de caer en manos de monstruos y enmascarados y de que 
la engullera, al quedar callada, el Diablo colgado frente a ella (ASTÚRIAS, 
Torotumbo, 1972, p. 10/11).

Torotumbo foi escrito e editado primeiramente em 1972, num volume que reúne três 
mostras antológicas da produção literária de Miguel Angel Asturias: narração, teatro e 
poesia; respectivamente intitulados Torotumbo, La audiencia de los confines e Mensajes 
indios. O conto é um dos episódios ocorridos em Week End en Guatemala.

A metáfora elaborada por Astúrias nada mais é do que um grito, um protesto eloqüente, 
ao mesmo tempo que inútil e não “ouvido” de Natividad Quintuche, uma pequena indígena 
que foi violentada e morta por Estanislau Tamagás. Nos próprios nomes das personagens do 
conto a metáfora está encoberta: Quintuche significa o princípio básico da estabilidade do 
cosmos para os maias através dos quatro elementos - terra, ar, fogo e água - ou em outras 
significações a base das cores utilizadas para expressão indígena - branco, negro, vermelho 
e verde (RAYNAUD, 1958, p. 62 e 78).  Outras referências cruzadas estão nas próprias per-
sonagens como Tamagás‚ denominando através da nomeação a um tipo de serpente muito 
perigosa e venenosa que ataca sorrateiramente e cuja mordida - tão pequena - freqüente-
mente não deixa qualquer vestígio.

Na obra asturiana, o grito de Natividad não pode ser somente o som de uma criança as-
sustada.  É o grito da América Latina, jovem e inocente que se vê estuprada, violentada e 
oprimida pelo conquistador. Este conquistador que a princípio era o espanhol e, sem perder 
a avidez pela conquista, assume mais recentemente cores e matizes de distintas bandeiras 
desfraldadas em nome da democracia e da modernidade. Uma inebriante alusão ao que seria 
o ideal de pax americana sob os auspícios dos Estados Unidos.   

Expressão de dor e de denúncia, o ato de violência e o “grito surdo” têm significado nos 
dois momentos históricos: 1. no momento da descoberta pelo colonizador: a) o homem 
solteiro de desejos reprimidos que percebe na menina Natividad um meio de desafogar-se 
de seus anseios, desejos e vontades de potência, representados pela Espanha “conquistando 
e encobrindo a América”, a própria força e sustentáculo de seu poderio ultramarinho e im-
perialista; b) ao nível do indivíduo revelando que o espanhol era vigiado pelo Santo Ofício 
e nos modelos modelares sem no entanto deixar de viver/realizar seu desejo desenfreado 
nas “Natividades” dos povos conquistados.

Nesse sentido, o conto de Torotumbo é História. É metáfora e simbologia do passado, 
visão do presente e um grito de alerta pelo futuro que espera a América, dominada e espo-
liada pelos eternos “conquistadores”. Essa cosmologia traz a fala de Astúrias e as vozes que 
almeja representar em sua produção.

Natividad: Mulher-América na narrativa asturiana

A pequena Natividad entra num corredor na Casa dos Disfarces - loja de Estanislau 
Tamagás.  Ao longo do corredor encontram-se penduradas e enfileiradas diversas máscaras, 
ícones e objetos de culto religioso. A disposição em que se encontram estes objetos é ex-
tremamente significativa e repleta de códigos/signos: em primeiro lugar, é possível ver 
os sóis, flores de papel prateado, máscaras. A seguir, os elementos que constituiam e sim-
bolizavam a crença nativa vão sendo sucedidos por “las alas de hojalata de los ángeles, las 
palomas de cera y algodón, los candelabros, atriles, palmas de mártires, arcas, candeleros, 
santos envueltos en sábanas, ovejas de madera, vírgenes en naguillas (...)” (ASTÚRIAS, 
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Torotumbo, 1972, p. 19), numa alusão explícita à substituição das crendices nativas pelos 
dogmas do cristianismo.

A América (Natividad Quintuche) percorre o corredor, a princ¡pio deslumbrada, encan-
tada com as novidades e por encontrar seus referenciais ali expostos, mas ao final do im-
enso corredor, do longo processo histórico, está “Carne Crua”, um diabo representando 
a fusão sicrética dos demônios/diabos (pagão e cristão), com seus “dentes ferroviários” 
(alegoria da industrialização e do instrumental tecnológico) que ao mesmo tempo atraía e 
amedrontava a “pequena América”, assustada ante o dualismo entre céu/inferno das novas 
revelações.

Natividad/América eleva o seu protesto o mais alto possível: grita, volta a ser “primi-
tiva”, chama o seu “tata” e o seu padrinho. Diante do desconhecido e do temor, contudo, 
seu grito e sua súplica não são ouvidos por ninguém, nem as máscaras, nem os tótens, anjos 
ou santos podem salvá-la do “destino”. O mundo está  surdo diante do protesto da pequena 
Natividad/ América, assim como estão surdos seus deuses nativos e seus deuses atuais.  
Ninguém ouve e nem quer ouvir os gritos da jovem, assustada com o demônio e com a 
ameaça de um conquistador violento que poderia “comê-la, devorá -la, exaurí-la”.

Só quem a ouve, continua firme Astúrias em sua escritura, é o dono do demônio, o re-
sponsável e proprietário da loja onde se encontram os ícones e onde está a passagem. No-
meadamente explicita e descreve o que intenciona revelar em seu texto: os Estados Unidos 
ouvem o grito da frágil América Indígena, ameaçada pela United Fruit (empresa que estava 
instalando-se no período na Guatemala e prenunciava o que seriam as maquilladoras que 
aportam em território mexicano e região nas últimas décadas do século XX), mas com sua 
pele branca, suas mãos (garras) maiores que os punhos que as contém, o “dono da loja” 
encanta-se com o achado: ali, sob seus domínios, uma menina-mulher, com um tesouro a 
ser desvendado, possuído e dominado.

Em primeira perspectiva, Natividad/América ao ver seu pretenso salvador/libertador 
imagina-se salva e protegida; contudo, os Dono/Estados Unidos, apalpando-lhe o corpo, 
procura fazer “brotar” os tesouros que a criança não tem para oferecer. “La pellizco.  La 
pellizco más fuerte.  Hubiera querido levantarle la piel y formarle los senos a pellizcos” 
(ASTÚRIAS, Torotumbo, 1972, p. 12).

O conquistador, tanto espanhol como norte-americano na visão asturiana, buscava no 
Novo Mundo o tão querido Eldorado, o “Tesouro dos Incas”. Enfim, “beliscavam” a pro-

Representações da história e 
arte da Guatemala
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cura de algo que talvez nem houvesse, exigindo a “Fonte da Juventude”, o “Tesouro das 
Amazonas” e beliscavam a terra e a gente na construção do guatemalteco. Embora não 
tivesse ainda (ou nunca fossem ter, como no caso de Natividad Quintuche) os tão desejados 
riquezas (seios), sempre teriam algo a ser explorado: a promessa do devir fazia com que o 
conquistador exigisse cada vez mais até esgotar os seios em botão.

Não encontrando o “seio” que queria, Tamagás vai até a fonte da vida, destrói a “vir-
gindade”, converte a crença nativa e do outro, viola o sagrado, satisfaz seu desejo brutal 
de uma só vez: exaure a Natividad/América. As palavras de Astúrias são contundentes: 
“rouba-lhe não só os tesouros, mas também a vida. Mata seu povo, roubando a chance de 
frutificar e florescer”. E Natividad Quintuche morre ...  Morre assustada, violada e sem 
saber o porquê seu “tata” (pai) ou padrinho, ou mesmo seus deuses nativos ou os novos, 
ninguém veio em seu socorro. Os silêncios e as vulnerabilidades da menina-mulher, da jo-
vem curiosa são tatuados nas páginas militantes de Miguel Ángel Astúrias. 

O pai da pequenina descobre-a morta sob o demônio, como a deixou Tamagás. O índio 
induzido a crer que foi seu próprio demônio quem estuprou a criança e que estava pré-
destinado nas linhas de suas crendices: uma virgem deveria servir aos instintos do “mau”.  
Entretanto, o “tata” pensa que teria sido melhor ter deixado a menina com a mãe, sem estar 
exposta à cobiça do demônio.

Seguindo as linhas narrativas da obra asturiana, Quintuche volta para sua aldeia levando 
nos ombros a filha morta. Dor, sofrimento, abandono e morte. O abuso sexual – ficcional 
ou real – retratado por Astúrias transformava-se em denúncia de outros tempos, os tempos 
de regimes totalitários, de violações frequentes, de silenciamentos. A letra ganha vida e se 
transforma em denúncia, em crítica, em voz. Há todo um ritual mortuário para a pequena 
Natividad, descrito aos promenores em Torotumbo. O sincretismo religioso dita as regras e 
com o dinheiro dado por Tamagás - para auxiliar os funerais - Natividad é enterrada. Chega 
a vez do cenário ser alterado e o Torotumbo ganha notoriedade: é um festival realizado 
na época das colheitas e que assinala a expressiva manifestação cultural guatemalteca. Os 
camponeses se vestem com as fantasias típicas nativas, enquanto que os citadinos preparam 
uma surpresa para o Torotumbo: vestem-se de soldados, bispos e cavaleiros. Estes saem às 
ruas para encontrar a multidão de nativos que vem do campo.  

Nesta altura, o conto atinge o seu ponto máximo: Tamagás, repleto de remorsos, conta ao 
confessor que o diabo tinha violado uma virgem em sua casa e este, assim como o primeiro 
membro do comitê pró-repressão ao comunismo, vê no fato um motivo para tirar proveito. 
Denunciam juntos o demônio como sendo o próprio comunismo e a menina simboliza a 
América que sofre a ameaça. Propõem que o demônio seja queimado em um ato de fé, de 
simbolismos e de rupturas‚ com a presença do Presidente da República e de todos os repre-
sentantes mais importantes do país. 

A cerimônia será realizada na casa de Tamagás. Ora, o vizinho do vendedor de fantasias 
tinha assistido ao crime e fazia chantagem com o solteirão, exigindo as listas dos procura-
dos pelo comitê contra o comunismo em troca de seu silêncio e benefícios. Esse vizinho 
ao saber do ato de fé a ser realizado coloca dinamite dentro do demônio e na própria casa 
de Tamagás, impingindo ato de vingança. Na hora que se ateia fogo ao demônio, há uma 
grande explosão e todos os que estão presentes morrem, mas as autoridades policiais ao 
longo da investigação nos destroços não conseguem identificar se foi verdadeiramente o 
Presidente que morreu ou se foram somente os mascarados do Torotumbo.

Analisando esta passagem da obra de Miguel Angel Astúrias, podemos salientar as rela-
ções entre a ficção e o vivido, os tempos e as críticas possíveis a partir da própria produção 
literária latino-americana, revelando que - após cada golpe de Estado sofrido no período 
– não se conseguia definir realmente um processo transitório ou revolucionário, já que não 
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se sabia se havia sido deposto efetivamente um “presidente”, ou se o mesmo continuava a 
frente da representatividade política, tal eram as semelhanças com o antigo e o novo, ade-
mais das proximidades de ações entre eles.

Não obstante, denuncia o fetichismo presente nas relações de dominação. Pois, ao separar 
o sujeito de seu objeto de análise, fortalece a idéia de uma força sobrenatural atribuída ao 
externo e, sobretudo, desvela a falta de consciência que a sociedade tem de si mesma.

Possibilidades e Identidades: Entre a violência e o engajamento da escritura latino-
americana

Astúrias ilustra em suas personagens um anti-norteamericanismo revelado nas falas e nas 
representações desenvolvidas em sua produção, dimensionando uma forte preocupação com 
o imperialismo e imposição cultural e econômica dos Estados Unidos frente a toda América 
Latina e Caribe.

Ao mesmo tempo que valoriza as crenças maias, mostra o nativo conformista e silen-
ciado, aceitando tudo com uma resignação cruel, como sendo o destino com o qual não se 
questiona e não se pode ir contra. Em seu Torotumbo, o protesto e a crítica sociais são rela-
tivizados e relacionados paradoxalmente: o próprio festival que invade a cidade tumultua 
a vida com os seus tambores, faz ouvir a voz dos nativos, “desestrutura e ameaça” a ordem 
social vigente.

Em muitas passagens, Astúrias mescla geografia, história e cultura, inclusive dedicando-
se a longa descrição dos “vulcões adormecidos” de sua terra e descrevendo-os como el-
ementos perturbadores e que “ameaçam entrar em erupção”, mas, ao fim e ao cabo, somente 
anunciam a fumaça como uma forma de “aceitação pacífica do povo”. O elemento dual 
compõe a crítica e o uso da linguagem literária e metafórica como instrumento externaliza-
dor dos desejos, das vontades: vulcões “cospem” aquilo que o povo não tem a coragem de 
“romper” com a natureza.

Recuperando ainda o cenário e o drama da violação da índigena Natividad, a narrativa 
se faz história desde o momento em que o italiano Tizonelli – também ele um estrangeiro, 
o representante do outro -, o único a conhecer o crime cometido por Tamagás, se vale do 
seu conhecimento para negociar em proveito da ideologia em que acredita e a qual defende 
fervorosamente - o comunismo.  Com esta “chantagem retórica”, a História poderia enterrar  
em definitivo a verdade encerrada no cadáver de Natividad, uma frágil menina de apenas 
sete anos. Tempos narrados, tempos vividos/vivenciados: as representações se demarcam 
temporalmente no período colonial ou na contemporaneidade?  As violações e as violências 
não acabam por serem integrantes da construção identitária e representações da América 
Latina em seu “processo civilizatório” contemporâneo? Por trás de tudo isto, ressoa a 
música dos tambores que preparam o estranho ritual do Torotumbo, as místicas viagens de 
ascensão ao céu ou de descida repentina ao inferno?

Passados alguns dias, Tizonelli ainda não sabe se sua bomba fez com que explodissem as 
pessoas ou apenas suas máscaras. Entre o sagrado e o profano, manifestações folclóricas e 
carnavalescas e os aspectos políticos, um sopro de otimismo percorre e eletriza o cortejo 
indígena que em seu “andar de piedra, de raiz de arbel, de torrente de água, dejaba atras 
como basura, todos los disfarces con que se vistió la ciudad (...) ascendia hacia sus monta-
ñas bajo banderas de lumas azules de quetzal bailando el Torotumbo “ (ASTÚRIAS, 2000, 
Tomo II, p. 946).

Depois de todas estas considerações, torna-se possível apontar a estrutura de Torotumbo, 
uma das peculiaridades da obra da guatemalteco Miguel Angel Astúrias. Por trás da estrutu-
ra lógica e formal literária, real e evidente do conto, está toda uma estrutura subjacente da 
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qual se podem extrair facetas e interpretações de outras narrativas míticas e epopéicas com 
significados diferentes. Em outras palavras, Astúrias escreve em dois níveis: o evidente e 
o simbólico, sendo este último só revelado àqueles que buscam conhecer seu liame com a 
mitologia maia e sua posição anti-norteamericanista, o posicionamento não de personagens 
e de máscaras, mas o engajamento e a consciência do sujeito histórico.

A narrativa sobre Natividad pode ser tanto uma fábula sobre a conquista da América, 
como também tem semelhanças com a história de Marina/Malinche, a índigena que foi 
amante e intérprete de Hérnan Cortés e que desempenha um papel fundamental na Con-
quista do México, demonstrando que a Literatura potencializa a História em sua faceta de 
ensino.

Traçando aproximações entre as duas mulheres/personagens, não mais somente como 
lendárias, mas sobretudo aquelas que representam as de “carne e osso”, suas vidas e suas 
experiências apontam para o ato de violência – seja do conquistador espanhol ou do demônio 
Tamagás ou ainda da própria conjuntura/contexto, dos silêncios e do esquecimento, dos 
“vazios e lacunas” produzidos ao longo da recente história latino-americana.

Tal fato/processo se revela essencial na análise da produção literária e historiográfica 
quando se elencam alguns dos fatores condicionantes que o insere na lógica da História, 
não permitindo o simples olhar e abordagem somente restritos para explicar causas imedia-
tas, mas exigindo uma explicação dos simbolismos apresentados nas obras selecionadas: 
o crime cometido por Tamagás é uma traição por parte dos deuses, um total abandono das 
entidades mitológicas que são pertinentes à própria existência e percurso de Natividad. 
Ante o vazio de seus gritos aos ventos e sem repercussão, ela se encontra terrivelmente só. 
Se os seus próprios deuses a traíram, se os anjos e santos de sua nova religião se mostraram 
surdos a seus anseios e apelos, a traição e crime de Tamagás acaba, por indicar um peso 
menor: somente um corolário lógico - se todos desampararam a vítima – destacando a idéia 
de usufruir/sorver a essência frágil e jovem ser permitida quando “dentro de seus domínios 
particulares”. 

Na obra de Octávio Paz - El Laberinto de la soledad – o ideário elaborado acerca da con-
quista  do México pode ser tomada de empréstimo para darmos ênfase ao referido até esse 
momento:

En suma la conquista de México es un hecho histórico en el que intervienen 
muchas y muy diversas circunstancias, pero se olvida con frecuencia la que 
me parece más significativa: el suicidio del pueblo azteca.  Recordemos que 
la fascinação ante la muerte no es tanto un rasgo de madurez e vejez como de 
juventud.  Mediodía y medianoche son horas de suicidio ritual.  Al mediodía, 
durante un instante, todo se detiene y vacila y vacila la vida como el sol se 
pregunta a si misma se vale la pena seguir (PAZ, 1967, p. 71).

A morte de Natividad equivale circunstancialmente a um “suicídio ao sol”, levando-se em 
consideração que o calendário se detém para sempre a partir do momento em que “Carne 
Crua”, o conquistador, é atirado sobre a pequenina Natividad.  Passa então a vigorar um 
tipo de contagem do tempo “industrializado e civilizado”: o relógio. Os valores antigos 
são substituídos pelos valores modernos, artificiais e que se distanciam da natureza e da 
mística lendária indígena. O relógio do sol do nativo é trocado pelo relógio artificial do 
conquistador, representando a passagem da cultura e do processo de alteridade tão bem 
demarcado no caso da história latino-americana. Os dois não entram em compasso e não 
marcam o mesmo tempo - um marca o zênite de um povo enquanto que o outro marca o 
acaso fatal do mesmo povo.  Um (o sol) é a cultura natural do nativo; o outro (o relógio), 
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representa um povo acorrentado ao seu destino de conquistados. 
Á guisa de finalização, retomamos a idéia de interpretes e interpretações, enfatizando 

a obra de Astúrias como potencial marco entre a Literatura e a História, refletindo sobre 
seu próprio tempo e experiência: sua obra intui a conquista que já estava desde o princí-
pio preparada (metaforicamente delimitada como o corredor), indicando o choque de duas 
civilizações em que uma aceita seu destino final por ter sido abandonada por seus próprios 
deuses. A escrita ficcional do Torotumbo denota a violação de Natividad, transmutando-se 
na narrativa histórica e conotativa de todo o processo de conquista e “encobrimento” das 
Américas. Tal como assevera Garcia Marques em respeito a sua ficcional Macondo, uma 
alegoria dessa América Latina entorpecida e inerte frente ao seu legado histórico, que so-
mente poderá se libertar dos seus grilhões do fetichismo quando souber dissipar a névoa 
que encobre uma outra perspectiva estrutural para, sem subterfúgios externos, suplantar o 
fetiche da modernidade e superar o desafio e a carga de nosso devir histórico.  
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